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Um novo conceito
napré-impressão

CADERNO

TitoRille realiza
primeira exposição
individual na Scar

Sensualidade é a

marca da atriz da
Globo LuÍza Tomé

Atriz NanaGouvêia
Integra elenco de
Porto dos Milagres

EdsonJunkes/CP Bauer confirma a

instalação da uasina em

Guaramirim

Guaramirim terá

usina termoelétrica
o vice-governador Paulo

Bauer (PFL) garantiu ontem ao

prefeitoMário Sérgio Peixer e
a líderes políticos de Guara

mirim que ausina termoelétrica

será construída noMunicípio.
Página9

Kiferro e Atlético

vão definir amanhã

o Varzeano
Páginall

Ir�

Uerlim
373-1010

Edson Junkes/CP Silveira chamou a polícia e disPfou dois tiros em Sampaio, seu ex-cunhado, que já estava morto

Edson Junkes/CP Pohliçiío doRio Itapocu é visívelem algunspontos, como nosfundos doParque deEventos. Página7

Operáriomata a ex-mulher e
se suicida na Estrada Nova

o operário de fundição Jorge Sampaio, 28
anos, assassinou a ex-esposa, a empregada
domésticaMaria Flores Silveira, 27 anos, com
um tiro no peito, na tarde de quinta-feira. Após
o homicídio, Sampaio se suicidou, desferindo
tiro na cabeça. O irmão deMaria, o desempre-

,gado Valmir Flores Silveira, 25 anos, chamou a

polícia e, quando retomou ao local, pegou a

arma de Sampaio e desferiu mais dois tiros no

ex-cunhado. Silveira pagou fiança no valor de
, R$ 180,00 pelo crime de disparo de arma de

fogo em local habitado. Página 10

_ Empresa pe bebidas
, perturba sossego

A empresa de bebidas

Kienen, instalada no Bairro
Vieiras, é alvo da reclama

ção dos moradores por
causa do barulho constante

gerado por compressor.

Página 6

A partir de hoje o

RESTAURANTE TlplCC
PARQUE MALWEE
estará servindo, além do

bufê típico, uma deliciosa
feijoada, isto todos os sábados.

E aos domingos, iniciando
amanhã, servirá um delicioso

Café Colonial a partir das 16 horas.

RE$TAURANTE TÍPICO
,PARQUE KALWH

316-0 182, com Juca e Marlize
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A ternura cedeu lugar àmalvadeza. Fiel ao velho estilo, o ex

senador Antônio Carlos Magalhães não poupou ninguém no

discurso de renúncia, feito na tarde
.

da última quarta-feira, Dadireita pa
ra a esquerda, dos senadores do
Conselho de Ética a lideranças do
PT, passando pelos integrantes do
governo Fernando Henrique e do

Senado, ninguém escapou dametra
lhadora giratória do cacique baiano.
Fez da despedida antecipada um

palanque da moralidade pública,
numa clara inversão dos fatos.

Por mais de uma hora, ACM
disparou contra tudo e contra todos;

. reforçou as denúncias de irregulari
dades no governo federal, acusou
antigos desafetos e ironizou os re

centes, tudosem citar um nome se

quer. Deixou o Senado exibindo a

mesma soberba e arrogância que o acompanharam pelos longos
47 anos de vida pública. Saiu convencido de ter transformado a

derrota em vitória, revelando a falta de discernimento da im

portância domomento para aHistória do País: e não a suaprópria
biografia.

. Fechou o festival de palavrórios demonstrando confiança na
sua volta ao Senado, já a partir de 2003, apostando namiopia
política dos eleitores da Bahia. Alimentou o desejo de vingança
contra seus "algozes", deixando transparecer o sentimento do
homem ferido e acuado.Distribuiu sarcasmos e desrespeito aos

.

pares, agrediu instituições e ditou ordens ao governo, travestidas
'

de conselhos. Negou-se à autocrítica quando se autodenominou
"uma legenda viva". Fez o que prometera, uma despedida apo-
teótica. .

Conciliou denúncias com desabafo e ameaças, num clima de
distensão típico do velho estilomalvadeza. Entretanto, é preciso
analisar com mais critérios e responsabilidade o discurso de

AC�. Político linha dura e autoritário, sem�re temido, não
respeitado.forjou sua imagemnos bastidores do poder. Aliado
de primeira hora dos governantes: bem ao estilo do PFL, o ex- .

senador sucumbiu-se pelo excesso de confiançá. Mas, de repente,
quis transformar-se no.arauto damoralidade, como se pudesse
apagar o passado,

.

Diante de um Congresso perplexo e atordoado, ACM abusou
da paciência daNação. Desencadeóu o rosário de lamentações,
criticas e denúncias, contradizendo ações anteriores. Se disse a

verdade, é lícito supor que tenha se submetido a ummartírio nos
. últimos seis anos,já que compactuou e serviu o (desjgóverno
agora denunciado. Tomou-se vítima da própria prepotência e

das articulações escusas engendradas por ele e pelos aliados.
Todavia, a indiferença política poderá dar-lhe novo fôlego.

Astuto, soube transformar o último ato emmarketing pessoal,
diferente das bravatas do comparsa no episódio da violação do
painel de votação, o ex-senador José Roberto Arruda, quenão
conseguiram ressonância. O pior castigo de ACM, porém, é ter
que se recolher à insignificância dos simples mortais. Sem

mandato, perde a imunidade parlamentar e o direito de acusar
.

sem provas. Caso transgrida as fronteiras do possível, poderá
provar do próprio veneno e certificar-se que a vingança é um

prato que se come frio.
.

I
I
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STJ aprova a semestralidade do PIS

Os contribuintes obtiveram,
no último dia 29 demaio, uma

, importantíssima vitóriano STJ
(SuperiorTribunal de Justiça),
acerca da discussão levada

àquele tribunal, particularmente .

sobre a semestralidade do PIS

(base de cálculo do 6°mês an
terior à ocorrência do fato ge
rador, sem qualquer correção
monetária).

� tese defendida também

pela Cassuli Advogados ba
seia-se na premissa de que a

Lei Complementar 7/70, que
'instituiu a cobrança para o PIS,
pelo seu Artigo 6°, parágrafo
único, determinava expres
samente que a base de cálculo
a ser adotada para a apuração
da contribuição em tela seria o

faturamento do sexto mês an
terior à ocorrência do fato ge-

. rador, Assim, por exemplo,
para o caso de existência de fa
turamento nomês de julhode
1994, a base de cálculo a ser

adotada para a apuração da

contribuição devida seria o fa-

* Cassuli Advogados Associados

turamento de janeiro de 1994.
Neste aspecto, tocante a

consideração da base de cál
culo como sendo o faturamento
do sexto mês anterior à ocor
rência do fato gerador, a de
cisão proferida pelo STJ, pela
suaPrimeira Seção (que reúne
as primeira e segunda turmas),
foi por unanimidade favorável
aos contribuintes.

Referentemente a outro

aspecto da discussão levada

àquele Tribunal, e que agora
também encontra-se pacifica
do, pertinente à necessidade/

legalidade de correção mone
tária da base de cálculo a ser

adotada (faturamento do sexto
mês anterior), correção mo

netária esta defendida veemen
temente pelo governo federal,
melhor sorte não socorreu ao

mesmo; eis que restou sedi-
I

rnentado no âmbito do Supe-
riorTribunal de Justiça, que na
vigência da Lei Complementar
7/70, não há que falar-se em

correçãomonetária da base de

cálculo, ainda que como "p(JJlO
de fundo" para a pretensão
governamental, omesmo tives

se lançado mão da neces

sidade de correção monetária
da base de cálculo, em razão
de ocorrência de inflação.

Felizmente, tocante à deci
são proferida pelo STJ, pre
valeceu a juridicidade com a

qual os integrantes daquela
Casa de Justiça devem sempre
nortear os seus entendimentos,
sendo que outra não era a so

lução que se aguardava parae
deslinde da questão.

Desta forma, uma vez
I

mais, entendemos que no nos-

s,? País, se de um lado existe
um ente tributante com fome

insaciável, em outro vertente

atua, um Poder Judiciário que
nos dámostras de que é pos
sível acreditar na Justiça, pelo
que sempre valerá a pena
discutir o que se entende in

devido, ainda que a decisão
leve alguns anos para ser

, proferida.
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MILTON RAASCH .

Os ex-prefeitos Odenir Deretti (PPB) e Mário Sasse (PMDB), de
Massaranduba, não chegaram a um acordo, ontem, durante a

audiência conciliatória realizada no Fórum da Comarca, em
Guaramirim. Existe uma questão entre eles, desde o início do ano,

em função de declaração que Sasse teria feito no discurso de
transmissão de cargo ao atual prefeito, Dávio Leu (PFL), na

solenidade realizada no Parque da Fecarroz.

Depois de tentar a conciliação entre as partes, ontem, e como isso
não foi possível, a juíza Cândida Inês Zoellnel enviou o processo
para receber o parecer do Ministério Público. Isso significa, na
prática, que o episódio poderá ganhar novos desdobramentos.

Repercussão
A questão que envolve os ex

prefeitos está suscitando

expectativa geral na esfera
política em Massaranduba.
Acontece que os efeitos já são

analisados e especulados nos

dois lados. Tanto pelo lado dos

peemedebistas e pepebistas, que
amargaram derrota nas eleições
municipais do ano passado, e
que tentam vislumbrar se o

impasse entre Deretti e Sasse

significa o esfacelamento da

aliança entre os dois partidos,
que existe há uma década, ou
se só deixará alguma seqüela. E
também pelo lado dos
adversários PFL e PSDB, que
só espreitam para ver se rende
dividendos.

Secadores
E existemos "secadores" que
acreditam que o impasse entre

Deretti e Sasse ainda poderá
ter algum efeito inesperado,

do tipo "troca de partido". Se
isso acontecer, não será fato

único. No final do ano

passado, numa cartada

política certeira, o prefeito
Dávio Leu (PFL) conseguiu

fazer com que o presidente da
Câmara de Vereadores, Valdir

Zapelini, então no PPB, se
transferisse para o PFL. Com

isso, o prefeito garantiu apoio
quase irrestrito aos projetos

que tramitam no Legislativo e

cooptou um vereador que
conseguir se reeleger e já

cumpre o segundo mandato.

Nota
O diretor-geral da Câmara de Vereadores de Guaramirim, Charles
Longhi, distribuiu nota à imprensa, quarta-feira, destacando que é
a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização que deveria
solicitar parecer da Assessoria Jurídica da Câmara sobre a

prestação de contas da Prefeitura de 1999, e rião o presidente do

Legislativo, segundo argumentação do vereador Salim José

Dequêch (PFL). E esclarecendo que a instrução normativa que
estipula prazos para a apresentação de indicações, um dos
motivos da sessão tumultuada do início da semana, já era

conhecida pelos vereadores.

ASPAS _� _

"Discussões podem ser divergentes,mas devem convergir
Paramelhoraraqualidadede vidadacomunidade." (Ex-prefeito
Antonio Carlos Zimmermann - PMDB _:_ criticando o ambiente
polêmico do Legislativo de Guararnirim)
"Estamos passandoporuma verdadeira revolução noPaís,

que é a Lei deResponsabílidade Fiscal.Antes o País foi irres
[lonsável." (Deputado federal Vicente Caropreso - PSDB - durante

explanação sobre a atuação parlamentar, anteontem, na Câmara de
Vereadores de Guararnirim)

Dr.Luciano Molocbl Pereira
Médico Oftalmologista - CRM 9066

371 .; 1

Transgressões ao Regimento
da Câmara provocam reações

ENTRE NA MODA .•.

BOTTONS PERSONALIZADOS, TIMES DE FUTEBOL,
FOTOS, íDOLOS, TAMANHOS VARIAD,O�. ,"J1�'
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Ambiente de
desordemna
Câmara mobiliza
PMDB e PT

Guaramirlm - Lideranças
do PMDB e do PT decidiram re

agir ao "ambiente de desordem" e

repudiar as atitudes de vereadores

que transgridem o Regimento In

terno durante os debates nas ses

sões ordinárias, dificultando com

isso a atuação do presidente do Le
gislativo, Evaldo João Junckes

(PT), o Pupo. Esta situação foi o

principal assunto da reunião man

tida pelas Executivas dos dois par
tidos, quinta-feira à tarde,motivada
pelos incidentes registrados na

terça-feira à noite, quando Junckes
esteve na iminência de ter que
recorrer à Polícia Militar para ga-

- rantir a ordem nos trabalhos da

Câmara.
A iniciativa do encontro foi do

PMDB, informaram o presidente
do PT, Moacir José Mafra, o Zuco,
e o ex-vereador e atual vice-pre-

.

sidente do PMDB, Irvando Zomer,
na saída da reunião, que aconteceu
na sala da Presidência. Conforme

Zomer, a convocaçãoda reunião
foi também "uma demonstração de

apoio ao presidente da Casa", eleito
através de um acordo feito pelas
bancadas dos dois partidos, no

início do ano. "Nós votamos no

Pupo e agora o estamos apoian
do", disse Zomer.

Segundo ele, a atuação do Le

gislativo não pode ser de "baixo

nível", em prejuízo da abordagem
de outros assuntos relevantes do
interesse da comunidade. Zomer
também se declarou favorável à

instrução normativa baixada por
Junckes, para que os vereadores
só encaminhem as novas indica

ções com pelo menos 10 horas de

antecedência, tempo suficiente pa
ra o trâmite burocrático em con

dições normais. Essa instrução foi
justamente um dos motivos do
ambiente conturbado registrado na

••........
•

Cesar Junkes/CP

Convocados:policiais militares compareceram na Câmara, por instantes

terça-feira, quando o vereador Al
tair José Aguiar (PPB), descon
tente, retirou-se do Plenário. Para

ele, a norma "é absurda e restringe
a atuação parlarnentar,"

EX-PREFEITO - Já o presi
dente do PT defende que Junckes
atue com mais rigor, de agora em

diante, fazendo cumprir o Regi
mento Interno e "chamando o

policiamento, se for necessário".
A reunião contou com as presenças
de outros peemedebistas, como o

ex-prefeito Antonio Carlos Zim-

mermann (PMDB); que opinou
dizendo que "a Câmara deveria se

ocupar de coisas importantes na

comunidade", A reunião ordinária

de quinta-feira contou com a

presença do deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB) e
transcorreu sem incidentes. Poli- \

ciais militares compareceram na

entrada _do prédio por alguns
instantes, mas foram dispensados
em seguida. A presença deles foi
solicitada verbalmente, pela presi- ,

dência. (MILTON RAASCH)
,

Spee,J p" SS
.

li fi fi.... i iA j _�
PABX (4�) 371-2552
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Prefeitura tem superávit de
R$ 2 milhões até 30 de abril
Pasold disse que
valor será para
pagar despesas
empenhadas

Jaraguä do Sul - o supe
rávit primário do Município até 30
de abril é de R$ 2.076.507,00. No
mesmo período, a administração
realizou 27,68% do orçamento con
solidado,definidoemR$98.815.330,00.
O anúncio foi feito pelo prefeito
Irineu Pasold (PSDB) e pela equipe
de governo responsável pela ela

boração do orçamento do Muni

cípio, na noite da última quinta
feira, na Câmara de Vereadores.
Pasold fez questão de frisar. que o

montante superavitário está com

prometido com despesas empe
nhadas, como 13° salário, férias,
licença-prêmio e serviços a serem

executados, além de compras par
celadas.

A visita de Pasold e equipe à
Câmara Municipal cumpre dis

positivo da Lei deResponsabilidade
Fiscal, que exige que o Executivo

apresente, até 30 de abril do pri
meiro ano de mandato, no Legis
lativo, o Plano Plurianual, incluindo
ainda a política fiscal, "em que
contemplará os objetivos e metas
- previsão das despesas, receitas,
resultado primário e montante da
dívida". De acordo com a lei, a au
diência pública deve ser feita pe
rante a Comissão de Finanças e Or

çamento da Câmara.
PERGUNTAS - Logo após a

exposição das metas fiscais e orça
mentárias, feita pelo controlador-

Cesar JunkeslCP

Lei: Schrauth apresenta aos vereadores apolíticafiscaldoMunicípio

geral, Sólon Schrauth, e das expla
nações do prefeito, o presidente da

Comissão de<finanças e Orçamen
to, vereador Vitório Lazzaris

(PMDB), fez a Pasold as perguntas
dos parlamentares. .

A bancada do PSDB fugiu do
assunto e pediu para que o prefeito
discorresse sobre as parcerias fir
madas pela administração. Pasold
disse que é um novo caminho, que
deve ser buscado. "É uma solu

ção", disse. O PTB perguntou o

destino do possível superávit no
final do ano. O .prefeito disse que
as contas públicas devem fechar
sem sobras.

Os vereadores do PFL, partido
da coligação que elegeu Pasold,
praticamente repetiram a pergunta
do PTB. Queriam saber o plano
de investimento para o superávit.

A bancada do PPB, outro partido
.

da base aliada, lembrou ao prefeito
que o balanço dos quatro primeiros
meses desenha o cumprimento do

orçamento sem problema, o que
levou Pasold a se contradizer, in
formando que o superávit final
ficará em torno de R$ 100 mil e

R$ 150 mil.
Pela complexidade das pergun

tas do PT e da platéia, essa última
identificada por Lazzaris como

sendo também do PT, Pasold pro
meteu respondê-Ias depois de ana
lisar os artigos da Lei de Res

ponsabilidade Fiscal mencionadas
nas questões e o planoplurianual.
Contrariando declarações anterio

res, disse que se clispôs a respon
der as indagações "por livre e

espontânea vontade". (MAURíLIO
DE CARVALHO)

Scarpato diz que prefeito não é democrático
Jaraguä do Sul - Respon

dendo às críticas do prefeito Iri
neu Pasold (PSDB), que acusou

os vereadores de oposição de se

rem intransigentes, o vereador
Marcos Scarpato (PT) disse que
Pasold demonstra não ser demo
crático. Na opinião dele, o prefeito
não está acostumado a ser con

trariado, "muito menos a ser ques
tionado a cerca da administração
pública". Sobre a pecha de pavão,
imputada a ele porPasold, Scarpato
respondeu com ironia: "Se sou pa
vão, ele é tatu. Não mostra a cara

para a comunidade e só faz buraco

pelas ruas da cidade."
Para o parlamentar, a irritação

do prefeito é decorrente da for

mação política autoritária, "cons- .

truída nos partidos de direita, que

apoiaram e sustentaram o regime
militar". Em relação à atuação na

Câmara, considerada polêmica,
Scarpato disse que não faz nada
além de cumprir as obrigações de
vereador. "Não sou polêmico. Isso
surgiu porque a administração não

estava acostumada com oposição.
Com exceções, nunca a Câmara
teve oposição, o Executivo deitou
e rolou, fez o que bem quis, inclu
sive conseguindo aprovar irregu
laridades", acusou.

Scarparto garantiu que vai

continuar a questionar as decisões
do prefeito que considerar des
necessária e prejudicial à comuni
dade e cobrar transparência na

administração pública. "Fui eleito
pelo PT e não pela coligação. O
PT tem esse perfil e não vai mudar.

Quanto às opiniões do prefeito.,
respeito, mas concordo, porque
são preconceituosas", disparou,
assegurando que os vereadores do
PT estão empenhados em exercer

a função de acordo com as atri

buições definidas pela constituição
e regimento interno - legislar e

fiscalizar o Legislativo e o Exe

cutivo.

Durante quatro anos; a Câ
mara apenas homologou as de
cisões do Executivo, isso criou um

vício ruim. Agora, nessa legisla
tura, existe oposição, que inco

moda muito o prefeito -, refor

çou, afumando que não há a opo

sição pela' oposição, a chamada

oposição burra, mas sim "a res

ponsável e comprometida com os

interesses da população".

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879
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Depois de um princípio de polêmica, o líder do governo na

Câmara de Jaraguá do Sul, Sílvio Celeste Bard (PSDB), decidiu
\ retirar de pauta o projeto de autoria do Executivo que dispõe
sobre a distribuição de verba para a estrutura administrativa.
O estranho é o líder do governo pedir vistas a um projeto do

governo que, em princípio deveria conhecer, até para poder
defendê-lo na tribuna. O pior mesmo é que a decisão foi tomada

quando a proposta estava em segunda votação.
Contraditoriamente, Bard disse que a protelação da aprovação do

projeto prejudica a administração. "Esse dinheiro precisa ser

liberado para que as secretarias possam trabalhar", reclamou.

Surpresa
Na audiência pública,
realizada na noite de quinta
feira, na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul,
o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) disse que as

alterações que 'estão sendo
feitas ao orçamento são para
adequá-lo à nova
estrutura administrativa.

"Quando fizemos o

orçamento, não sabíamos que
iríamos vencer as eleições, se
soubéssemos, já
faríamos as adequações
e não haveria a necessidade
dos reajustes hoje",
afirmou.

Filiação
O prefeito de Balneário

Camboriú, Leonel Pavan, assina
hoje ficha de filiação no PSDB,

.

durante reunião de lideranças
tucanas, que acontece às 15

horas, no Centro de Eventos
Auto eine New Star, naquele
município. Para o presidente
estadual do PSDB, deputado
federal Vicente Caropreso, a

filiação de Pavan, que militou

por 16 anos no PDT, fortalece
a atuação do partido. O evento

contará com as presenças do

presidente da Câmara dos

Deputados, Aécio Neves, e o

governador de Goiás, Marconi
Perillo.

Reunião
O deputado federal Carlito

Merss (PT) esteve reunido na

manhã de ontem com o prefeito
Irineu Pasold (PSDB). Na

pauta, os cortes no orçamento
da União e as emendas feitas

por ele. Merss aproveitou e

colocou o mandato à disposição
de Jaraguä do Sul, como fei
com os outros prefeitos, em

meados'de maio.

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

ijADDlMakler�
ÉMAIS SEGURO .

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�o�� o

Rua: Presidente Epitácio Pess.oa, 490 - Centro
\<'..�l':.\\V-,ç Fone: 370-0047 - Jaragua do Sul - SC

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Descontente
Além dos vereadores do PT, a

vereadoraMaristela Menel

(PMDB) também não ficou

contente com a. apresentação
feita na audiência pública.
Segundo ela, as explicações
foram confusas e não

conseguiram esclarecer sobre
as propostas do governo,
metas fiscais e

, planoplurianual.
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Governo sabia da crise
,

energética desde '1996
Brasília - Apesar do presi

dente Fernando HenriqueCardo
so ter dito que foi pego de sur

presa pela crise de energia elé

trica, desde 1996 o governo ana

lisa a possibilidade em adotar o

programa de racionamento. .Nu

ma reunião realizada emmaio, no
Gabinete Civil da Presidência da

República, o então ministro das

Minas e Energia, Raimundo Brit
to, disse: "Teremos que adotar um

programa de racionamento de

energiajá nos anos de 1998 e 1999."
Na reunião estavam presentes

o secretário-executivo do Minis
tério da Fazenda, Pedro Parente,
hoje presidente da Câmara de
Gestão da Crise de EnergiaElétri
ca, e ministro da CasaCivil; o se

cretário-executivo do Ministério
do Planejamento, Andrea Calabi;
o presidente do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social), Luiz Carlos
Mendonça de Barros; o secretário
de políticas Econômicas da Fa

zenda, José Roberto Mendonça
de Barros, e o presidente da Ele

trobras, Antônio Imbassahy. Ne
nhum deles semanifestou quando
Britto anunciou a possibilidade da
crise.

O relatório da reunião só apa
receu depois que o ex-senador
Antônio Carlos Magalhães de
nunciou que o governo sabia da
crise no setor de energia. Brito

foi indicado para o cargo de mi
nistro pelo ex-senador. Segundo
o relatório, "o quadro atual do
setor elétrico brasileiro suscita

preocupações e exige medidas

específicas, de caráter emergen
cial, para seu equacionamento".
Aponta os principais problemas
e indica a necessidade de um

programa de racionamento: "O
risco de racionamento de energia
elétrica; nos anos de 1998 e 1999,
é apreciável, podendo se agravar
caso ocorram atrasos nas obras

programadas ou crescimento
mais acentuado da demanda", diz
outro trecho do documento, lem
brando que a dificuldade em

garantir o fluxo de capitais estran
geiros para a área era outra preo
cupação do governo. "A falta de
normalidade dos fluxos financei
ros poderá comprometer o anda
mento das obras em construção",
,completa.

RECURSOS - O relatório
suscita a preocupação com os in
vestimentos estrangeiros. Naava
liação de técnicos do setor, os

agentes privados se mostravam

reticentes em ampliar a partici
pação. "Faltam regras claras",
criticam, leinbrando o grau de

inadimplência das concessionárias.
Em abril, a americana AES anun

ciou o cancelamento de investi

mentos de US$ 2,51 bilhões no

Brasil.

r �--------,

I I
I DA Malwee Malhas colocará no mercado, ainda este semestre, I
I produtos licenciados Mônica Baby, de Maurício de Souza. I
I A nova coleção será voltada para recém-nascidos e crianças de I
I até 3 anos.

'

I
I' \

I Cl A Câmara da Mulher Empresária da Acijs promove entre os dias
I

I 30 de julho e 2 de agosto, das 19 às 22h30, no JHB Desen�olvimento
I
do Potencial, o curso Relações humanas e autodesen.�olvlmento. .

I
O curso será ministrado pela pedagoga Janice Breithaupt, pós

I
graduada em Recursos Humanos e em Administração de Empresa.

I Tem_�o progra�na conceitos e estratégi�s de auto�e�tima, �erc.epções,
I p�pels na SOCiedade/trabalho, empatia - sua ímportäncia, pre-

I
disposição para mudanças, entre outros.

,

I DA Scanet - http://www.scanet.com.br -, de São Paulo, em
I parceria com a Pratix, apresenta ao mercado o software Pratix
eRM. Uma ferramenta que atende às exigências da Vigilância
Sanitária e doMinistério da Saúde quanto a rastreabilidade dos
lotes demedicamentos produzidos e distribuídos. O Pratix CRM

� facilmente configurado para ser acessado via Internet" podendo
Ulclusive fazer interface com o comércio eletrônico das empresas.

Cl A inflação este ano deve chegar a 5,7%, de acordo com projeções
daTendências Consultaria, com base em crescimento do PIB reduzido
a2%.
Paramanter a variação dos preços nessa taxa, o exercício feito inclui
novas altas dos juros básicos, para chegar em dezembro a 18,75%
l
ao ano. A cotação média do dólar está avaliada em R$ 2,15.

I

�-------------------�

Leilão: batida do martelo confirma o melhor lance na transação

Leilão industrial coletivo

negocia 97% dos 198 lotes
Eventomovimentou
R$ 200milna
vendademáquinas
eequipamentos

Jaraguä doSul- O primeiro
leilão industrial coletivo, realizado
namanhã de quinta-feira, no galpão
da antiga fábrica de bebidas Max

Wilhelm, negociou 97% dos 198
lotes à venda. Segundo Flávio José

Marcatto, da Marcatto Leilões,
promotora do evento, a operação
movimentou aproximadamenteR$
200 mil. Organizado pela Carstens
Leiloeiro, reuniumáquinas e equi
pamentos de 15' empresas da mi

crorregião do Vale do Itapocu. Na
parte da tarde, organizou o Leilão
Judicial, no prédio da Junta de

Conciliação e Julgamento do

Trabalho,
De acordo, com o leiloeiro

público oficial, Artur Carstens, a
maioria dos lotes foi negociada por
lance livre - os interessados em

••........
•
.

adquirir as máquinas e equipa
mentos oferecem o lance e o lote
é vendido pela melhor oferta.

"Nos leilões tradicionais, o leiloeiro
apresenta o lote e inicia com o

preço mínimo, sendo disputados
pelos interessados", informou,
lembrando que o leilão é aberto
ao público e que a participação não
depende de pré-inscrição.

Carstens disse que as máqui
nas e equipamentos oferecidos no
leilão foram recolhidos pelaMar
catto Leilões, nas empresas da

região. "A maioria é resultado da

renovação dos equipamentos. Os
leilões criam a possibilidade para
as indústrias venderem má

quinas, veículos, sucatas, mate
riais elétricos e hidráulicos, ponta
de estoque, enfim, tudo que não

tiver sendo usado, mas que con

tinua ocupando espaço e esto

cando capital de giro", defendeu,
informando que os bens que não

foram vendidos num primeiro
leilão poderão ficar armazenados
para o próximo.

Flávio Marcatto informou que
a empresa está planejando organizar
leilões em períodos de 60 dias e que
os interessados em participar, como
comprador ou vendedor, devem
fazer contato pelo endereço
jaragua@marcattocobra.com.br

JUDICIAL - OLeilão Judicial

foi de bens penhorados pela Justiça
do Trabalho nos 60 processos

judiciais; da jurisdição de Jaraguá
do Sul. "São decorrentes de dívi

das das empresas com os empre
gados. Não é arresto. O objetivo
do leilão é levantar fundos para a

quitação dos débitos trabalhistas",
ensinou Carstens, informando que,
logo após arrematar o lote, o com
prador se dirige aos organizadores
para confirmar a aquisição e pre
encher a ficha do lote.

As máquinas e equipamentos
vendidos serão entregues no dia 11,
no mesmo local do leilão. Os

compradores serão informados
oficialmente no dia 8, quando os

organizadores confirmarão a tran

sação. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Speed Pre
•.........., 4 ":JD'WIIIIII'

PABX (47) 371-2552

AQUI TEM...

BANNER E FAIXAS EM LONA, PLOTTER PARA
ADESIVO EM RECORTE.

. d_.
•
••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � •• n •••• �
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Kienen: Berenice reclama do barulho da fábrica que perturba principalmente o sono da família

Poluiçãosonorapenwrba
moradores do Bairro Vieiras, ,

Aparelho vai A reclamação dos moradores cibéis durante a noite e 70 durante

medir o nível do
está registrada no disque-denúncia o dia. Se o proprietário notificado
da Prefeitura e foi encaminhada ao não tornar as providências exigidas

ruído gerado diretor de Meio Ambiente, que se pela fiscalização poderá levar uma
comprometeu a enviar um fiscal multa que vai de 50% a 500% da

pela empresa para averiguar o caso. Segundo UFM (Unidade FiscalMunicipal).
Michel, as reclamações de pertur- AtualmenteumaUFM valeR$ 57,00.
bação do sossego alheio chegam a O diretor de Meio Ambiente

Jaraguá do Sul � Os mora- uma média de 20 por mês e as ressalta que o interesse da Prefei-
dores do Bairro Vieiras estão recla- igrejas e as danceterias são as prin- tura não é fechar ou multar as

mando junto à Prefeitura do baru- cipais fontes de reclamações, se- empresas que produzem barulho
lho produzido pela empresa de guidas pelas indústrias e empresas' acima do aceitável, mas, em prin-
bebidas Kienen. A poluição sonora de instalação de som automotivo, cípio, esclarecer e conscientizar os
é constante e tira o sossego de "Já interditamos uma empresa de proprietários. "Na maioria das
quem reside próximo à empresa. instalação de som porque a mesma vezes o problemaé de solução sim-
O barulho, que não dá tréguas, não providenciou a adaptação do ples'', afirma Michel. Ainda se-

perturba o sono dos trabalhadores ambiente", explica Michel, que gundo ele, a Prefeitura de Jaraguá
das fábricas e que precisam des- conta com uma equipe de três do Sul é uma das poucas do Estado
cansar. O'ruído gerado na Kienen, pessoas para a fiscalização. "Ira- , que possui o decibelímetro, apare-
segundo o diretor do Mei9 Am- balhamos em parceria com a Pa- lha importado da Alemanha e que
biente da Prefeitura, Claus Peter ' lícia Ambiental, Fatma e Ibarna", dá credibilidade jurídica às recla-
Michel, vem do compressor utili- argumenta o diretor, que considera mações e possíveis notificações.
zado pela empresa e a-única solu- o número de fiscais suficiente para
ção é isolar a fonte. o trabalho.

A dona-de-casa Berenice Ga- Michel explica que o trabalho
lioto afirma que o barulho é cons- da gerência de Meio Ambiente no

tante e de forma continuada e in- que se refere a poluição sonora

cornada inclusive o sono das consiste em medir o nível do ba-

crianças, que acordam durante à rulho em decibéis. Para tanto eles
noite e não conseguem mais dor- utilizam um aparelho chamado

'

mir. "A gente aqui não tem des- decibelímetro, que mede a altura
canso porque a fábrica funciona o do som. Se a média estiver acima

tempo todo", reforça Berenice. Se- ' do que a lei recomenda, a empresa
gundo ela, além do barulho a em- causadora do barulho é primeira-
presa solta uma fumaça, sempre mente notificada e é concedido um

I no final da tarde, que encobre as prazo para regularizar a situação.
casas. "Não dá para deixar roupa Segundo Michel, na maioria das

I
no varal porque suja tudo nova- vezes, as fontes notificadas não

mente", informa a moradora. A criam problema e providenciam o

I
cabeleireira Egreci de Souza con- que é necessário.
firma a denúncia de Berenice. "O A altura permitida está prevista

,
barulho fica pior à noite, quando emLeiMunicipaII182-88, que de-
os outros ruídos diminuem", relata. terminada o ruído médio de 65 de- Decibelimetro vaimedir os ruídos

�n CP···············································';·:·· ..
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Festa Junína no Divina
O Colégio Divina Pro

vidência promove sua

primeira festajunina neste
sábado, a partir das 18

horas, no ginásio de es

portes do colégio. A dire

ção do estabelecimento
de en-sino também vai

montar duas tendas de

circo para propiciar
maior conforto ao público. Além das tradicionais cornidas e bebidas

típicas de festas juninas haverá ainda maçã do amor e churrasco,
Para a criançada estão programadas várias brincadeiras, como

pescaria, jogo de latas, cama elástica, piscina de 'bolinhas e pula
pula. Os alunos do colégio participam da festa com apresentações
de danças, quadrilhas e casamento caipira. Na mesma noite haverá
sorteio da rifa.

Rodovia em meia-pista
A partir da próxima quarta-feira, dia 4 de junho, o 10 Distrito

Rodoviário de Joinville limita o tráfego naRodovia SC-30l, no trecho
da Serra Dona Francisca, a veículos de até dois eixos. Carretas,
veículos com terceiro eixo ou semi-reboques deverão utilizar a BR·

280, via Corupá, como rota alternativa. Esta medida foi adotada

pela necessidade de interromper o tráfego em meia-pista para a exe

cução das obras de pavimentação em concreto de cimento, no trecho
mais sinuoso da serra. Nesses pontos, não há espaço suficiente

para veículos com mais de dois eixos manobrarem com segurança,
o quemotivou a interdição parcial determinada pelo DER, enquanto
durarem os serviços. Os principais acessos rodoviários receberão

.

sinalização alertando os motoristas para a interdição de meia-pista,
haverá sinalização especial, iluminada durante a noite por medidade

segurança. O DER recomenda evitar o tráfego noturno na Serra

Dona Francisca, principalmente sob condições adversas, com€) chuva
ou neblina.

Visita no Unerj
O professor Tomas Mancha Navarro, da Universidade de AI

calá de Menares, de Madrid, esteve visitando o Centro Univer

sitário de Jaraguá do Sul, esta semana, acompanhado do profes
sor Ricardo José de Araújo Oliveira, membro do Conselho Esta

dual de Educação. Navarro é decano da Faculdade de Ciências e

Economia Empresarial e trabalha com acadêmicos latino-ameri
canos há mais de 20 anos.

Novos cursos
A Empresa Júnior do Unerj está divulgando dois cursos novos

através de uma parceria entre o Centro Universitário de Jaraguá do

Sul e o Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos.
Os'novo� cursos são Gestão Financeira e Engenharia Econômicae
Logística Empresarial.

Eleição na Associação Médica
O cirurgião vascular Douglas Farias Correa Anjo foi eleito ontem

presidente da Associação Médica de Jaraguá do Sul. A votação
aconteceu das 8 às 18 horas, em urnas instaladas no CPL (CentrO
Integrado de Profissionais Liberais) e nos hospitais Jaraguá e São

José. Puderam votar 128 médicos. A posse deve ser no final de

setembro.
,

I

Matrículas
A diretoria de Registros Acadêmicos informa que o processo de

matrículas para o segundo semestre letivo dos cursos do ,Unerj corneça
no dia 4 de junho com a matrícula prévia. Até o dia 8 de junhO OS

acadêmicos deverão preencher a matrícula prévia e assinar o contrat�
de prestação de serviços para o segundo semestre de 2001. Na sala

do bloco C, das 9 às 11 horas e das 14 às 21 horas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A profundidade dos mares pode ser

comparada à dos sonhos. E é neste

universo composto de abismos, recifes e

ilhas que o jaraguaense Tito Hille tem

construído sua história de cidadão e

artista, vocação que tem sido
direcionada às artes plásticas e agora
culmina na primeira exposição
individual, que acontece a partir da
próxima quarta-feira, na Scar. Quem
ainda não conhece os trabalhos de Tito
terá oportunidade de conferir seu
talento até o dia 28 deste mês, das 14
às 21 horas. A abertura da exposição
está marcada para as 20 horas do dia
7 e deve ser prestigiada por toda a

comunidade artística de Jaraguá do Sul
e região.
Considerado pela crítica como uma

revelação, Tito vem construindo sua

trajetória a partir de experiências
alternativas desde a adolescência,
quando teve a ousadia de ser um dos
primeiros fanzineiros do Estado. Das
palavras partiu para a música e, em

87, formo a Banda Kontra Ordem e

paralelamente é responsável pelo
fanzine "Distorção Alternativa",
publicação que consegue espaço em

exposições nacionais e internacionais.
Tito também foi responsóvel pela
projeção e organização de eventos

alternativos em Santa Catarina, e em

parceria com o espaço cultural
Curupira Rock Club, de Guoromirirn,

Sem medo do desconhecido
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. apoiou e divulgou as bandas
. alternativas e de repertório próprio da
região. Também foi pioneiro na

abertura da única loja da cidade que
vende música considerada alternativa, a
Abrigo Nuclear Records.
Diante de tanta criatividade Tito foi

buscar na sinceridade infantil, na
loucura e no primitivismo da não
interferência os elos para a busca de
um novo espaço. Em 1 999 participa do
9º Salão Municipal dos Novos, em
Joinville, e da Mostra Jaraguaense de
Artes Plásticas. O reconhecimento

1,

'e

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e melhor Parque Aquático de Jaraguó do :Sul.
III

�
�
o
u
� Piscinas adulto e infantil, 2 Toboáguas, Bar e Restaurante, Churrasqueiras,

Estacionamento Seguro e Grande Area Verde
:I

�
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PARQUE AQUÁTICO
KRAUSE

:I
O
CC

� Mergu\he na natureza.
i
�

Venha conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos mõvels;
de terro em exposição como: mesa de centro, làteral, 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

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

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

através de prêmios vem em julho do
ano passado, quando ficou em

primeiro lugar no "Jaraguá do Sul nos
500 anos do Brasil". Nesta época, seus
trabalhos estiveram expostos em escolas
e no Centro Universitório de Jaraguá do
Sul. Também no ano passado
participou da 22 Coletiva de Artistas de
Jaraguá do Sul, realizada_no espaço
cultural da Caraguá Veículos.
Recentemente foi um dos escolhidos
para representar Jaraguá do Sul no 1 Q

Mapeamento das Artes Plásticas em

Santa Catarina. Esta mostra é itinerante
e já esteve em Itajaí, Joinville,
Blumenau, Indaial e Chapecó. Até o dia
8 de junho estará em Concórdia,
depois segue para Caçador, Videira,

. Lages, Tubarão e, finalmente,
Criciúma.

Agora Tito mostra que santo de casa

também faz milagre e mostra aos

conterrâneos que idéias e ideologias
são atitudes e situações que podem e

devem caminhar juntas. Com uma

perspectiva totalmente diferenciada do
que se está acostumado a ver em

.

Jaraguá do Sul, Tito expõe não apenas
um produto final bem-acabado, mos
uma síntese de pensamentos
materializados através de diferentes e

inusitados elementos. "É criatividade
pura", conclui a proprietário da
Oficina de Arte de Jaraguá do Sul,
Mora Opermann.
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Bodas de Prata
Jorge e AngélicaMurara comemoraram dia 22 de maio 25 anos de união,
amor e grandes realizações. Pais de Willian Jorge (Tata) e Jefferson,

formam uma linda farmlia gaúcha, O CTG Laço Jaraguaense parabeniza a

família JorgeMurara e agradece pelo incentivo e ajuda que a tradição
gaúcha recebe de vocês, enaltecendo que o valor de uma pessoa está na

grandeza de seus ideais, por isso tiramos o chapéu para este pai e mãe que
sustentam os valores fundamentais de união familiar. Fica um grande

abraço e votos de muita saúde e alegria ele todos os familiares e amigos,
em especial da futura nora, Sônia Deluca. Fiquem com Deus.

CTG Laço Jaraguaense
Muda o patrão-geral

Conforme acordo da família Augusto Demarcht, a cada dois anos

alternam-se no cargo de patrão-geral os filhos Augusto Júnior (Ninho) e
Giovane. Nesta segunda-feira, 28, Giovane assumiu o cargo e seu

mandato irá até após o rodeio de 2003, estando à frente do CTG Laço
Jaraguaense nas edições do 210 e 220 rodeio crioulo. Algumas pessoas
me perguntaram: "Muda alguma coisa?", sim, nos próximos dois anos o

Giovane é o patrão-geral, com o lastro e incondicionalidade dos camisa-

verde, mas ele terá a palavra final. O CTG Laço Jaraguaense é uma

entidade organizada, tem metas, princípios e diretrizes solidificadas na

memória e no coração dos gaúchos Laço Jaraguaense, isto não muda,
porque faz parte de nossos valores, usos e costumes.

Patrão Giovane Demarchi, que Deus ilumine seu caminho para que suas

decisões sejam sempre as melhores, e se em àlgum momento a tristeza

anunciar-se, lembre-se que existe um gaúcho, da pura cepa, com chapéu
tipo Panamá, que tropeia por entre os ranchos e piquetes, pronto para
ajudar os gaúchos de bem, pois disse o poeta Cruz e Sousa: "A estrela

se foi, mas sua luz continuará nos iluminando."

"O que mais me deixa reali
zado não é ser o patrão do
CTG Laço Jaraguaense, mas
sim fazer parte desta entidade
onde tenho a companhia de

pessoas competentes, ale

gres e batalhadoras. O CTG

Laço Jaraguaense é formado
de peões e prendas' com va

riados sobrenomes, mas que
formam urna única e exemplar
família com um sobrenome

.

"Laço Jaraguaense". Nós gostamos das mesmas coisas e temos os mesmos
ideais, e isto é simplesmente a base para que toda família cresça forte e seja
infinita; muito obrigado", discurso de posse de Giovane Demarchi.

!GI
CARNES

DAl

CASA CAMPEIRA

TRADIÇÃO GAÚCHA
Marcon - Piquete Estampa de Taura

Minha revolta
Adriana FreibergerRau

"Quero registrar aqui o tamanho de minha revolta, pelo desrespeito e

humilhação a que fui submetida no rodeio de Gaspar. Por falta de iniciativa

ou organização da patronagern, nós, tradicionalistas gaúchos, sofremos
até altas horas com o som alto e bagunça total. Rodeio gaúcho não é isto,
portanto, aviso que enquanto não haver mudança em Gaspar, eu não irei

mais, não vale a pena. Estive com a patronagern e lhes expus pessoalmente
estas palavras, inclusive o aviso de usar o jornal. Um grande descaso com

o tradicionalista gaúcho:'.'
Eu fui procurado pela Adriana às 3 horas da madrugada de sábado para

domingo para registrar o que eu mesmo estava vendo e ouvindo. Recebi

este 'texto que foi escrito naquele momento, refletindo o real sentimento

dela. Conforme o item 44 do Artigo 265 do MTG-SC: "O promotor do

evento, ao organizar os acampamentos, deverá usar do bom senso a fim de

que não venha prejudicar a acolhida dos participantes, colocando inclu

sive pessoas capacitadas para orientar na organização dos acampamentos."
Eu não espero que tudo se resolva de um ano para outro, mas é impor

tante que isto evolua ano a ano, também afirmo que Gaspar não é um caso

isolado e que esta melhora depende de todos nós. Entendo que colocar

placas dizendo quem é quem não é suficiente, tem que haver pessoas

capacitadas controlando a entrada, saída e permanência dos acampados.
Também cabe registrar que o CTG Coração do Vale é uma grande entidade,
faz urn dos melhores rodeios, gado especial, traz o que existe de melhor na

gaita e destaca-se pela alegria de sua festa. Ao patrão Gil digo: "Quem faz

às vezes comete en-os, quem não faz já en-ou."

Nota: informamos que o Jornal dá o direito de falar para ambas as

partes, e que já foram enviados exemplares deste jornal para o presidente
do MTG-SC e para o Gil, patrão do CTG Coração do Vale.

Adriana, domingo pela
manhã, relata ao presi
dente do MTG-SC, senhor
Itamar Sebastião Mattos,
o ocorrido e expõe sua de
cepção, disse sentir-se or
gulhosa devestir a camisa
do CTG Laço Jaraguaen
se, pois aqui os melhores
terrenos do acampamen
to são oferecidos às enti

dades tradicionalistas gaúchas, e existe uma equipe especifica para
orientare controlaro "Acampamentode CTG" durante os trêsdiasde rodeio.

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

Centro Jaraguá do Sul - Santa Catarina

DEMARCHICARNES

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

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

Sábado, 2 de junho de 2001

-

REFLEXAO
"Para estar entre os

melhores tenista do
mundo tem que trei-
nar muito, às vezes

mal-humorado, às ve

zes sem estar a fim, e,
normalmente, sentin-
do dores no corpo."

Guga.

Gaúcho de.ldade Nova
Luana de Souza (2), César Bini
(5). Maynara dos Santos (8),

Stéla Maris O. Raulino (9), Sarah
Hafermann Wille (9), Maria

Pincegher - Popa (12), Antônio
José Spézia (13), Eduardo

Gasda (13), Virgílio e Marli Nanes

(15), Flávio Ribeiro (16).

Agenda Gaúcha
CTG Laço Jaraguaense:
www.ctglj.com.br

CTG Laço Jaraguaense: este final de

semana estaremos em Jaraguá do Sul
17 de junho - Torneio de Laço - CTG
Do Trate ao Galope - Jaraguá do Sul
8 de junho - Baile com Os Garotos de
Ouro - CTG Sítio Novo
9 de junho - Baile com Fogo de Chão

CTG Sítio Novo
8 a 10 de junho - Rodeio CTG Sítio
Novo - Joinville
13 a 15 de julho - Rodeio CTG Laço
Luisalvense - Luís Alves, junto com a

Festa da Cachaça

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURÜ

E LÃ EM GERAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 2 de junho de 2001

INAUGURAÇÃO
ACMC (Central deMarketing & Comuni

cação) é responsável pela estratégia de di

vulgação do mais novo empreendimento
hoteleiro de Jaraguá do Sul. A agência
desenvolveu a campanha publicitária de

apoio à inauguração do ParthenonCentury,
o primeiro Ilet da região, que será inau

gurado oficialment� no próximo dia 11.

CONCURSO

ASociedadeDiana deGuararnirim elege sua
rainha no próximo dia 8 de junho, com baile

na sede social animado pelo grupo Nova

Chama. A eleita representará o Diana no

Concurso Rainha da Schützenfest, dia 7 de

setembro.

FESTAIUNINA
Hoje tem festança no "arraiá" do Colégio
Divina Providência. A festa junina doDivi
na acontece a partir das 18 horas, no ginásio
de esportes do colégio. Além das tradi

cíonais comidas e bebidas típicas haverá

maçã do amor e delicioso churrasco. Tam
bém não faltarão a quadrilha e o casamento

caipira. Aberta a toda comunidade.

BAILE DA APAE
Estão-intensos os preparativos para o baile

gauchesco da Apae de Guaramirim, pro
gramado para o dia 9 de junho, no Parque
de Exposições, com o grupo Pé no Estribo.

Ingressos à venda, a R$ 10,00, na Apae.

SONORA BRASIL
O Sesc (Serviço Social do Comércio) apre
senta o Projeto Sonora Brasil em Cantigas
IbéricasMedievais, no dia 5 de junho, às 20
horas, no Teatro do CentroCultural, com o

Grupo Internacional"Aurora Borealis", da
Noruega. O grupo é formado por Sverre

Hensen, Ylva Sjastad e Anne Hytta, da
Noruega, e Javid AfsariRad, do Irã, e Célio
de Carvalho, doBrasil. Ingressos limitados:
R$ 5,00.

HIPISMO
A Sociedade Hípica Jaraguá será inau
gurada neste sábado, às 13 horas, com a

presença de autoridades e convidados,
quando estará sediando a primeira etapa
do 110 Campeonato Sul Brasileiro de Hi

pismo, que será disputado em duas mo
dalidades: Concurso Completo de Equi
tação e Saltos. As competições serão hoje
e amanhã, com entrada grátis.

, FEIJOADA,
Ehoje a 3" Feijoada do LionsClube Jaraguá
Centro, noQuartel da 3" Cia. daPolíciaMi
litar. Bilhetes à venda com os integrantes
doclube.

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

CORREIODOPOVO - 3

C,ENTERSOM

•
CD's - DISCOS - FITAS

DIA DO DESAFIO Vice-prefeito Moacir Bertoldi, este
colunista; vereador Jean Carla Leutprecht; secretário da

Saúde, Airton Weber; presidente da FME, Ivo dos Anjos, e
Geraldo Junior, o "Cavalo Véio", ao lado da Studio_ FM, na

manhã do dia 30 de maio, aguardando o início do

"Desafio"

LISIANE HALL completa 15 anos na segunda-feira (4)

FABIANO MARTINS E MARINA IENSEN CORREIA, na
noite de 11 de maio, quando ela passou a faixa de Rainha
da Expofeira de Guaramirim

LIZIANNA GARCIA, 15 anos, filha de Eugênio
Morettti Garcia e de Joseane Gerent Garcia, foi
eleita Rainha do Clube Atlético Baependi, no

último sábado

Médico Oftalmologista
1if (047) 371-8146
ir (047) 371-0515

.1l. Floricultura� Flortsa

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraçuá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A bela Luíza completa 14 anos día
4/6. Os pais, Etelmaris e Renato

Reqís desejam parabéns.

_4-_CO_RRE_I_O_D_OP_O_V_O Cf CRI.AvcA S_á_ba_d_o,_2_d_eJ.::._·u_n_ho_d_e_2�OOl

A fofinha Paula

Thaqs Staeheling,
comemora hoje seu

1° aninho. Os

padrinhos, Janete e

Jurassi, e o primo
Felipe desejam
felicidades

Esta linda sapeca é
Vanessa Naqnara
Fossile, que completa
9 anos día 14/8'.
Parabéns e muitas

felicidades é o que
deseja a família

Esta gata é
Andressa Tamara

Fossile, que
completa 10 anos ,

día 11/7. A família

deseja toda a

felicidade do

CLíNICA�anIá Wecdá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÁO

Completa 7 anos no dia 6/6
Kethlin Francíni Rosa, os pais,
Maria Cecilia e Fábio Rosa, os

padrinhos, Airton e Alessandra

Gielow, e os sobrinhos Willian e

Marieie desejam muita saúde,
alegria e um feliz aniversário!

Texto Coletivo da 2Q Série do Colégio
Marista São Luís.
ProfessoraDinara

.�

f:

Conhecendo o

Sistema Solar
Há bilhões de anos aconteceu uma grande

explosão, chamada de Big Bang, desta explosão
surgiu o sistema solar que conhecemos.

Nele existem nove planetas: Mercúrio, Vênus, \ 1(
T -1r.." .i;

Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno !_\c;..;...:\}=t.{"-",\_.Á)"""".'-,L_,\"'-'"' � _

, ePlutão.
Mercúrio é o màis próximo do Sol e o mais quente. Só Plutão _é menor que ele.
A Terra é o úni,co plonetc habitado, pois a sua temperatura faz com que tenhamos água

no estado líquido. E o terceiro planeta mais próximo do Sol. Tem um satélite natural, a Lua.

Nossa Lucé quatro vezes maior que Plutão. Fói formada por um pedaço da Terra que se

desprendeu. E aquecida' pelo Sol não tem luz própria. ,

.

,

O Sol é um astro que tem luz e calor próprios. Ele que nos aquece e ilumina. E impossível
chegar nele porque é muito quente.

'
.

Os outros planetas ainda estão sendo estudados, mas descobrimos que todos têm características
e belezas e que cada dia o homem desvenda algum dos seus mistérios.

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
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370�8649
epelassificados@neluno.eom.br

MÓVEIS
{l1II! I ;parlDmentw I chícaral! IC11filWl

Vende-se terreno com

99.000m2, a 102m
da Rua Manoel F. da
Costa (de frente).
Valor a combinar.
Tratar: 372-2879.

Vendo ou troco terreno

com 672m2, de
esquina, com asfalto,
na Vila Lenzi. R$
18.000,00. Tratar: 275-
3900. Aceita carro.

Vendo ou troco

terreno com 600m2,
na Rua Leopoldo
Janssen, Centro.
R$ 40,000,00.
Aceita-se carro.

Tratar: 275-3900 ou

9113-0900.

Compro terreno no

valor de R$
10.000,00. Dou
carro de entrada +

financiamento.
Tratar: 370-1225.

Vende-se lotes na Ilha
da Figueira, após a

Ilhobela
embalagens.
Tratar: 371-4446.

Vende-se terreno no

Bairro Vieiras,
próximo à Kienen,
semiplano, com água
nascente, com

20.591,OOm2•
R$ 160.000,00.
Tratar: 371-4446.

•

aSSI

Vende-se casa mista,
com 96m2, +
quitinete com 30m2,
em alvenaria, toda
murada, na Vila Rau,
na Rua Anton

Vende casa na Vila
Nova, com 190m2.
R$ 80.000,00.
Aceita-se casa ou

apartamento.
Tratar: 3'71-5621.

Vende-se casa, com

137m2, construção
nova, na Rua Alberto
Santos Dumont, com

suíte, 2 quartos, sala
de estar, sala de

jantar, banheiro,
cozinha, lavanderia,
garagem para 2'
carros. Terreno com

440m, todo
gramado.
R$ 79.000,00.
Tratar: 371-8116,
com Marlene.

Precisa-se de casa

para alugar, no Água
Verde, Vila Lenzi ou
início do Chico de
Paulo.
Tratar: 370-8635.

Precisa-se de casa ou

quitinete para alugar
(mobiliada).
Tratar: 41 9127-
6693.

Vende-se

apartamento
(cobertura), na

Vila Nova.
Tratar: 370-1962 ou

9975-7602.

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m2, térreo 2

quartos, garagem coberta, no Jardim das Mercedes,
Vila Nova, Rua Osvaldo Glatz, 40.

Entrada RS 15.000,00 + 22 prestações de

RS 1.000,00 (aceito propostas)
À vista RS 35.000,00

Frederich, 90.
R$ 23.000,00.
Tratar: 372-0391.

,

carros, no

Loteamento Jardim
Versailes, no

Amizade.
Troco por veículo ou

imóvel. Tratar: 371-
9464.

Vendo casa na Ilha
da Figueira, mista,
com 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro,
garagem.
R$ 25.000,00.
Tratar: 9101-9406.
Vende-se casa em

alvenaria, com

72m2, em Três Rios
do Sul - lateral da
Emílio E. Benkendorf,
com 3 quartos, sala,
cozinha, bwc,
com laje. Terreno
com 600m2•
R$ 14.000.00.
Aceita-se carro.

Tratar: 371-4446.

Vende-se casa em

alvenaria, com 89m2,
no Jaraguá
Esquerdo, na Rua

.

Horácio Prcdi, com 3

quartos, sala cozinha,
bwc, garagem.
Terreno com 314m2•
R$ 53.000,00.
Tratar: 371-4446.

Vende-se

apartamento, com

103m2, no Baependi,
na Rua Fritz Bortel.
com 1 suíte,
2 quartos, sala,
bwc social.
R$ 39.000,00.
Quitado.
Tratar: 371-4446.

Vende-se chácara com

142.000m2, em

Nereu Ramos, possui
18.000 pés de

banana, água
nascente.

R$ 35.000,00.
Tratar: 371-4446.

Segunda.feira, às 12h

Vendo casa na praia
de Piçarras, uma

quadra do mar.

R$ 18.000,00.
Tratar: 9113-0900 ou

275-3900.

Vende-se casa no Rua
Ermelinda T. Menel,
em Nereu Ramos.
R$ 16.000,00. Em
alv. Tratar: 276-

0169, com Alberto.

Vende-se·

apartamento no

Edifício Menegotti
(Centro), com 3

quartos, sala para 2

ambientes, com

sacada, 2 banheiros,
copa e cozinha,
dependência de
empregada e

garagem. Valor a

negociar, aceita-se
parcelamento.
Tratar: 371-6687.

Vendo casa em

olvenorio.r Bôm'",
acabamento interno,
toda murada, situada
na Vila Lalau.
R$ 32.000.00.
Aceita-se carro ou

moto, no

R$ 15.000,00.
Tratar: 9111-3000.

Vende-se casa de
alvenaria com 4,

-

dormitórios, 1 suíte e

demais
dependências, corrr

"

portão eletrônico
com interfone,
garagem para 3

CRÉDITO PESSOAL PESSOA FíSICA E JURíDICA

Vendo saias de tecido
Oxford, tamanhos P, M,
G. Longas, secretária e

curtas. R$ 11,00. E

blusas de seda, manga
curta e comprida.
R$ 12,00. Motivo:
fechamento de loja.
Tratar: 371-8116.

Vendo máquina
especial para malharia
nos tamanhos um, dois
ou mais furos. Tratar:
275-1642, com Paulo.

Sua casa em

pequenas parcelas.
Tratar: 9975-5544.

Para construir ou

reformar, ligue: 370-
1962 ou 9975-7602.

Compro-se carrinho
de bebê para
gêmeos. Tratar: 370-
2146.

Vendo videogame,
playstation, novo, com

2 controles

analógicos, com 20

CDs, 1 volante, com
pedaleira. R$ 700,00.
Tratar: 9973-3440.

.

CLASSIAUTO:
Quarta.fei ra às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta.feira, às 12h

Vende-se Biz, 96, ótimo
estado, azul,
com 12.000 km.
R$ 2.200,00.
Tratar: 372-0391.

Procura-se moça para
dividir apartamento, no

Centro. Tratar: 9962-
7692 ou 371-5824.

Vende-se loja no

Calçadão, completa,
com mercadoria e

freguesia. Aceita-se
proposta ou bem de
menor valor. Tratar:
370-7398, com

Magnes.

De R$ 2.000,00 a R$ 40.000,00 juros bancários de
1 % ao mês, condições de pagamento de 1 2 meses

a 48 meses com boleto bancário. Liberamos as

operações em dinheiro de imediato após consulta
do cadastro.
Inf.: (021-21) 243-0677

(021-21) 243-0712

Obs: Mantemos sigilo obsoleto.

Vende-se· impressóra a

laser, Hp, 4.500, ou
troca-se por carro.
Tratar: 9986-8815.

Vende-se aquário
grande, com 90cm,
com lâmpada,
completo (com peixe).
R$ 250,00. Tratar: 275-
0407 ou 9118-7313.

Vende-se assador de

frango e balcão

expositor para

açougue.
Tratar: 374-1913.

Vende-se carretinha

para 2 cavalos, 98,
branca. R$ 2.000,00.
Tratar: 9952-6889,
com Eloi.

Vendo telefones.
Tratar: 370-4959, com
Luis (ComI.)

Vende-se lava louças
Enxuta, para 6 pessoas.
R$ 160,00.
Tratar: 275-2596.

SEU IMÓVEL PRÓPRIO
COMPRE - CONSTRUAOU REFORME SEU

IMÓVEL COMERCIAL - RURAL OU RESIDENCIAL
p

Crédito meses Parcelas
17.170,00 108 195,52
28.616,66 108 325,86
45.786,66 108 521,39
68.679,98 108 772,08
80.126,65 108 912,43
Utilize também seu FGTS, temos vagas em grupos
com lance embutido. Lider Adm. de Consórcios - 72

anos no mercado. Inf. 322-7387

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Intermediária

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

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

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

VENDE - Sala comercial cl área
aprox. 56 m2• Rua Leopoldo

Malheiro - Ed. Gardênia - sala 09
(Centro) Negociável

VENDE - Casa em alvenaria com

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

68. Negociáveis

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

VENDE OU TROCA - Sobrado +
casa em alvenaria, em terreno de
577 m2. Rua Exp. Antonio Carlos

Ferreira '(Nova Brasilia)

VENDE - Madeira, contendo 3
dormitórios, e terreno cl área

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

VENDE - Alvenaria, contendo 2

âormuôrios, e terreno cl450 m2.]0ÕiJ
Pessoa - Negociável R$ 34.000,00

VENDE

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

Centro Com. Market Place.
R$ 150,00

ALUGA - Sala comercial cl

aprox. 60,00 m2. Rua Guilherme

Weege. Centro Médico

Odontológico. R$ 200,00

VENDE: VENDE:

Terreno com área

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

Terreno com área

24.945,00 m2.

Rua FranciscoMees

=Corupâ
Preço: R$ 65.000,00

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)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"EngetecConstrutora e Imobiliária
·,i'

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

Tel. Plantão
9101-4656
9101-8855
9101-3265

Eng·.·.etecCRECI934·J

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 ct : 110m2,
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.
* Ilha da Figueira - Casa
Herbert Sasse nº 141. Casa
com 3 quartos + uma suíte,
2 BWC;-1 dispensa, sala de
TV. R$ 70.000,00
* 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
*lIha da Figueira - Terreno
no Divinópolis com área de
395 m2 no valor de R$
13.000,00.
* Vila Lalau > Ed. Vitória

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
+1 BWC.

R$ 45.000,00

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 Lenzl - 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

Dornignos O. Brugnago, 611

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

com 132m2, contendo 3 qtos,
1 bwc social, 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

e garagem pl carro,

R$380�00

Centro - Edf. Imperial.
Rua Felipe Schmitz.

Aptos cl 250m2 ou

267m2. Financiamento
direto.

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

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

LOCAÇÃO
* CENTRAL - (à 100 metros
daAv. 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
, pisciná, terreno 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

* Casa em alvenaria - na

Rua Dornignos O. Brugnago,
611 (Rua do Supermercado
Breithaupt e Rádio Brasil

Novo). Terreno com 1.000irf
e casa com.tszrrs.
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,OO.

*Sala - Rua Vinte e CincO

de Julho - Vila Nova. cl

50m2, Banheiro e

estacionamento, R$ 230,00,
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Horário Atendimento

E-mail: beta@netuno.com.br

- Amizade
- Residencial
Versalhes -

terreno cl
1320m2. R$
45:000,00

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.

Joaquim Fco de Paula, 279, casa alv.

200m2,4 darm., 2 bwc, sala jantar,
sala TV; coz., lavand., chur., terreno

527m2• R$ 87.000,00

2112 - VILA LENZI - R. Elpidio
Martins, 69 - Casa 115m2, 1 suíte, 2
dorm., sala, cozinha, lavanderia, bwc

social, escritório e demais dep.
R$ 70.000,00

alvenaria, 2 dormitórios, sala, copa,
cozinha, banheiro. R$ 35.000,00

3091 - JGUÁ ESQUERDO - R. Alto
Camposampiero, lote 1 B, terreno

560m2. R$ 30.000,00.

Horácio Pradi - casa alv. 110m2, 1

suíte, 2 darm., garagem"sala, coz.,
lavand., bwc, desp. + edícula cl
churr. e darm. R$ 62.500,00

Bruns - Casa alv., 140m2, 1 suíte, 2
dorrn., sala, copa, coz. área serviço

e garagem. Toda legalizada.
R$ 65,000,00
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Irolla
L T DA.

R. DOMINGOS DA NOVA, 449 -

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

Telefone de plantão: 9973-9093

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

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

parcelamento.

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

- Aceita apto. Central.

S

3001 - Ed.
Jacó
Emmendoerfer
- Próx. Stúdio
FM - Suíte cl
hidro, 2 qtss.,
2 vagas de

garagem.
R$
92.000,00.

3049 - Rua Piçarras - próx. Net - apto
novo cl suíte + 2 qtos, 2 vagas de

garagem. R$ 12.000,00

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

Terreno cl 450,OOm2• R$ 59.000,00.

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

1212 - Próx. Lonimar - Local alto -

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

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

qtos, 2 bwc's, área pI 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$ 10.000,00 +

acabamentos
finais.

1036 - 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$15.000,00 (Seminova)

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 hidro, 2 qtos., lavabo, salas conj.,
jardim de inverno, área pl festas. R$
150.000,00 � Aceita apto. Central.

1225 - Início Jguá. Esquerdo - R. Néco Spézia
- Mista. cl 4 qtos. Terreno cl 14 x 28.
Local alto. R$ 30.000,00 - Parcela.

1124 - R. Walter Marquart - 150m2
suíte, 2 qtos. Terreno cl 609,oom2.
Ponto comercial, prçSx. Prefeitura.

R$ 55.000,00.

�
3050 - cond
I Royal Barg

-

Defronte posto
Marechal -

Suíte, 2 qtos.,
-e-

sacada cl
churrasqueira,
cl piscina. R$
100.000,00.
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3040 - VENDE NA ILHA
DA FIGUEIRA -

R$ 160.000,00 - Chácara
cl 21.146m2 - Ilha da
Figueira cl Lagoa,

cachoeira + casa cl 3
dorrn., e pomar

1790 - ANA PAULA II -

R$ 15.000,00 + finane. -

R$ 357,00, cl 120m2 -

Terreno cl 350,OOm2 - 3
darm., 1bwe

1899 - VENDE NO
AMIZADE -

R$ 18�.000,OO - casa alv., cl
183,40, 3 dorrn., terreno cl
19.'125m2, ótimo p/ mini

chácara. (plano)
�__�==-:±Ii

Creci 1749-J
2.. 1I�*

Faça:: .,os umei t:(,
isita;1�. cónsulte··
demais imó�êis, ':

terrenos, casas,
chácarâ

..s, cp+es
cadastrados

��� G

IfllVAN
REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

1784 - VILA LENZI -

R$ 103.000,00, cl 192m2 - 4

dorrn., 1 bwe

4231 - MATINHOS - CAIOBÁ -

Vende ponto comercial cl 330m2
+ 2 aptos cl 150m2 (cada).

Terreno cl 750m2 - R$ 210.000,00

2362 - BR-280 -

R$ 480.000,00 - Terreno cl
400.000m21905 - ILHA DA FIGUEIRA - R$

48.000,00, cl 140m2 - 3 darm, 2

bwe, piscina - Terreno cl 500m2
4210 - CENTRO - R$ 48.000,00

cl 118m2 - Edif. Marajó, 2

dorrn., dep. empr. cl bwe,
sacada, garagem privativa

2377 - JGUÁ ESQUERDO -

R$ 30.000,00 - Cond. Azaléia cl
688,27m2

1810 - NEREU RAMOS -

cl 110m2 - R$ 37.000,00 - 3

dorm., 1bwe

4204 - CENTRO - R$ 40.000,00 -

Edif. Res. Maguilú - cl 100m2, 2

darm., 1 bwe + dep. emp. cl bwe 1776 - AMIZADE - Bella Vista cl
219,44m2 - Nova - R$120.000,OO, suíte
cl doset cl bwc, hidro + escritório, 2
dorm., 1 bwc, terreno cl 378,75m2

1900 - ESTRADA NOVA - R$
33.000,00 - cl 173m2 - 2 dorm., 1

bwe - Terreno cl 377m2
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CREC11873-J

"ENDE -'�LU�� -�DIVI.N.ST�
r CASAS/APTOS ESALAS A

-

com-300m2,naRua João'"
I VENDA Batista Rodolfo. Valor R$

I
e Casa em alvenaria com 1S.500,00
500m2, terreno com área total e Terreno ideal para uso industrial

I de 3280m2, com 3 suítes e cl 20.000m2, na Rua Francisco

I
demais dependências. Rua de Paula - R$ 130.000,00.
Henrich Aroldo Lessmann, e Terreno em Guaramirim,

I 477. R$ 190�000,00 local nobre para residência. R$
e Casa em alvenaria com 22.000,00

I 207m2, terreno com 590m2 - e Com 493m2, na Rua Amábile

I R$ 130.000,00 no renascença T. Pradi, próx. ao Cond.
R, 755 nO 100. Azaléias - R$ 17.000,00.
e Casa cl 180m2, cl suíte + 2 e Terrenos cl 400m2, próx.
quartos e demais dep, - Rua Colégio Julius Karsten, Vila Rau
Frederico Curt Vasel, 455 - - R$ 20,000,00 cada.

R$ 95.000,00. e Com 2.375m2 (com áqua
e Casa em alvenaria cl 140m2,

.

corrente) em Schroeder, pró-
3 quartos, sala, cozinha, bwc, ximo à Marisol - R$ 20.000,00
terreno cl 600m2 - Rua Luiz e Com 118.000,00m2 locali-
Pícolli - R$ 50.000,00 - Acei- zado no Rio Manso - R$
ta sítio Jaraguá do Sul ou região. 20.000,00
e Casa em alvenaria cl 2 e Terreno com 1500,00 m2 -

quartos e demais dep. (Terre- Rua Espírito Santo - R$
no cl área total de 342 rn-) 65.000,00
Estrada' Nova, Rua Urubici, 118 e Terreno cl 630,00m2 - Rua
- R$ 39.000,00 Joinville, em frente ao Líder
e Casa em alvenaria cl 2 Club. R$ 75.000,00 à vista, troca
quartos e demais dep. (Terre- por outro imóvel ou área
no cl área total de 342 rn-) construída.
Estrada Nova, Rua Urubici, 100 e Terreno cl 1.018,00m2 - Con-
- R$ 26.000,00 domínio das Azaléias, Jaraguá
e 1 Casa em madeira + 1 Esquerdo - R$ 30.000,00.
anexa de 65m alvenaria, na e Terreho cl área total de
Rua Américo Costa, 41, entrada 400,00m2 - Nereu Ramos -

do Rodeio. R$ 45.000,00. Valor total R$ 12.000,00.
e Casa em madeira cl aprox. e 2 terrenos cl área total de
90m2, 3 quartos e demais 6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
dep. T.erreno cl 480m2 - Rua próx. ao Trevo de Guamiranga
Atanasio Rosa, 376 - Centro - R$ 60.000,00 (cada),
- Guaramirim.R$ 35.000,00. e Terreno com 43.689,00m2 -

e Casa em alvenaria cl suíte Rua Joinville, próx. Persianas
cl closed + 2 quartos, sala, Engler.
cozinha semimobiliada, toda e Terreno com área de
murada, com portão eletrôni- 102.752,00m2 - Rua Walter
co - Rua Guilherme Bheling - Marquardt, próx. ao Posto Ci-

R$ 120.000,00. dade II - R$ 250.000,00.
• Casa em madeira com 3 e Terreno cl 62.500,00m2 -

quartos, sala, cozinha, bwc, Rua Luís Sarti, Nereu Ramos -

área de serviço e garagem - R$ 50.000,00
Rua Carlos Meyer, 164 - R$ e Terreno cl 818,00m2 na Rua

45.000,00 194, Loteamento Maba (Prox.
e ResidencialAmaryllis,Aptos a Prefeitura Municipal) - R$
304 A, semi-mobiliado, suíte 27.000,QO
+ 2 quartos. R$ 78.000,00 e Sítio com galpão de 600m2 e

e Residencial Amaryllis, Aptos depósito de 50m2 + casa em

204 A, suíte + 2 quartos. R$ alvenaria de 100m2 - Próximo
68.000,00 à Serra de Pomerode - R$
e Residencial Amaryllis, suíte 120.000,00
+ 1 quarto. R$ 53.000,00
e Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área de servi-

Iço, boa sacada e garagem -

Rua José Emmendoerfer,
I 1533 - R$ 53.000,00
e Apto cl 3 quartos, sala,

I cozinha, bwc, área de serviço,

I 1 vaga de garagem (Prédio cl
Salão de festas e churrasquei

I ra, portão e portaria eletrônica)

I-R. Pedro A. Fagundes, 45 -

R$ 54.000,00 (entrada +

I assumir financiamentos CEF).
e Apto. cl suíte + 2 quartos,

r--------------------------------------------------------------� dep. empregada e demais

I dep., 2 sacadas e 1 vaga de

I
garagem, (área total de 185
rn? e área útil de 153m2) -

I Rua Barão do Rio Branco, Ed.
Schiochet - R$ 70.000,00.

I e Sala nO 208, área de 38,45m2,

I com banheiro e 1 vaga de
garagem - Rua Reinaldo Rau,

I Ed. Market Place - R$ 35.000,00

I

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM

ADMINISTRAÇÃO P R O M A

Edifício Tower Center -

Rua João Marcatto.

esquina com Clemente
Baratto

- Apto. n" 902: suíte + 2

quartos e d�mais dep. com 2

vagas de Igaragem - Preço:
R$ 120.000,00, acabado

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José
Emmendoerfer (Próx.

Marechal)
- Aptos. n? 101 e 106 cl suíte

+ 1 �to. e demais dep.
Entrada de R$ 18.069,00 e

assumir parcelas de
R$ 784,95 corrigidas

pelo Cubo

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco

- Cobertura n? 603, cl área
total de 266,63 m2 (2 vagas de

garagem) - Entrada de R$
72.975,53 + ossurnir parcelas
de condomínio de construçöo
de 4,812 Cub's (R$ 2.528,18)

até final de obra'.

- Apto. n? 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$
42.000,00, sem acabamento

- Apto nO 302, cl 155m2, [c/ 2

vagas de garagem) - Entrada de
R$ 42.000,00 e assumir

parcelas de condomínio de

construção de R$ 1.386,86
(corrigidas pelo Cub) até final

de obra.

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari -

Lateral da Rua Amazonas

(SCAR)
- Aptos cl 306,00m2, com
suíte + 2 quartos, dep.
empregada completa, e

demais dep., cl 2 vagas de
garagem. Edifício com grande
área social (piscinas térmicas,

salões de festas, sala de \

jogos, quadra de esportes,
quiosques). Valor a portir de
R$ 180.000,00 acabado e a

partir de R$ 145.000,00
s/ acabamento

Condomínio Ed. Dom
Lorenzo:Rua Leopoldo

Molheira. Centro: Apto n? 302,
cl suíte + 2 quartos (área total
de 148,55m2), sacada com

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

pagamento.

LOCAÇÃO/APTOS/
_ CASAS/SALAS

e Apto novo com suíte + 2

quartos, dep. de empregada
completa, sacada com

churrasqueira (área total de
306m2), prédio com piscina,
sauna, salão de festas - Rua
Adolfo Sacarri, 36, Ed.
Amaranthus R$ 1.000,00
e Ed. Erica - Apto 2 qtos, R.
Guilherme Hering, 70 - R$
300,00
e Ed. Vitória Régia - 3 qtos,
Vila Lalau - R$ 330,00
e Salas comerciais em

lugares diversos, preços a

partir de R$ 200,00

Edificio Marina em

construção na Rua Marina
Frutuoso

_ Aptos cl suíte + 2 quartos, cl
área de 140m2, sacada cl

churrasqueira. Valor: 31. parcelas
de R$ 2.071,37 (3.940 cub), total

previsto com acabamento R$
64.212,47.Entrega em 24 meses.

- Apto n" 204, cl suíte + 1 quarto
e demais dep. - R$ 57.000,00

NEGÓCIO DE OCASIÃO
Apartamento no Vitória Régia,
R. Pedro A. Fagundes, 45,
na Vila Lalau, com 3 qtos,
R$ 48.000,00

GALPÕES
e R. João J. Ayroso, 2700,
330m2• R$ 700,00
e R. Erwino Menegotti,

. 500m2• R$ 1.000,00
e R. Guilherme Danker, 33

TERRENOS/SÍTIO (perto do Angeloni), 400m2•

I e Terreno no Lot. Versailhes, R$ 700,00
L -J

R_ EPITÁCIO PESSOA,'42"1 - SALA "103 - FONE: 37"1-88"14-
IMOBILIARIASECULUS@NETUNO.COM.BR
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CHãve CHãveCHäve CHãve

Ref. I 054 - Casa nova

no Amizade com I

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

parcelas de R$ 335,00

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. 2250 - Terreno
excelente no Baependi com
879,00m2 (29,50 frente)

R$ 55.000,00

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

Ref. I 07 - Sobrado novo na

Vila Nova, com 300,OOm2,
contendo I suíte, 2 dorm., e
demais dep., garagem pl 2

.

carros. Valor negociável,
aceita-se imóvel, carro.

Vende-se Lanchonete -' Completa no Centro
ótimo ponto

CHãve CHäve CHãve

Ref. 75 I - Casa próximo
à faculdade, com 3 dorm.

e demais dep. R$
33.000,00 entrada +

parcelamento ou casa

legalizada para financ. na
Caixa Econômica Federal. """""'............�,__

Ref. 057 - Casa na Ilha

da Figueira - Rua
Rodolfo Sanson, com

4 dorm. e demais

dependências. R$
53.000,00

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

IMOBILIARIA

MENEGOTTI

�.550_J

Imobiliária Menegotti Ltda. FONE:_(047) 371-0031
http://www.immenegotti.hpg.com.br

Rua Bará!> do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Centro

e-mail: immenegotti@netuno.com.br

5215 APARTAMENTO - CENTRO - AV. MAL
DEODORO DA FONSECÄ�85? APTO 203,
APARTAMENTO COM 3 QUARTOS, 2 SALAS,
COZINHA, 2WC, LAVANDERIA, GARAGEM,
SACADA E DEPENDÊNCIA D� EMPREGADA, 2
° ANDAR. Área do terreno 0.00 !Ti2 Área
Benfeitorias 123.86 m2 . PreçÓ: 65,000.00

5176 CASA - AGUA.VERDE -�,'

R. LEOPOLDO MEYER,SN° � 03

QUARTOS, SALA, COZINHA,
BWC, LAVANDERIA, ÁREA DE

SERViÇO E GARAGEM� Área do

terreno 408.00 m2

Área Benfeitorias 85.50 m2.

Preço: 38,000.00�

� 5203 CASA - CENTRO -

LATERAL PROCOPIO

GO�ES,5?4 - 03 QUARTOS; 02
SALAS; 02 BWC;
CHURRASQUEIRA; COZINHA;
DESPENSA; LAVANDERIA;
GARAGEM. AMPLO JARDIM ..

TERRENO= 49,OOM X 21,30M.
Área do terreno 981 .50 m2 Área

..Bellf�itori<lS 180.00 m2.

Preço: 140,000.00

5192ÇA!iA ALVENARIA - VILA RAU -

R. A=NTÕN�FRIERíCHS,ã9 - RES.
HELENA II. DEP.: 03 QUARTÔS; OI
BWC ; SALA; COZINHA; LAVANDERIA;
CHURRASQUEIRA; GARAGEM PARA 03
CARROS. Área do terreno 300.00 m2
Área Benfeitorias 173.00 m2. Preço:
37.S0Q.OO. ==__, =

�

5209 CASA SOBRADO _ AMIZADE
I

- R.jOAO BATISTA RUDOLF,500 -

SOBRADO-TÉRREO: O I SALA
COMERCIAL,O I DEPÓSITO,I

WC,GARAGEM P/2 CARROS. PARTE
SUPERIOR: OI SUíTE, 3 QUARTOS,
WC, SA� ESTAR, COPA/COZINHA, í

DEPOSITO, LAVANDERIA E

ISAC/l-;DA. Área do terreno 708.00 m2
Area Benfeitorias 380.00 m2.

.
Preço: 15���0.00. '''__�,

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

r'-"�""'·_--
-- �_.,

.170 CASA SOBRADO - VILA LENZI
- RUA MARCELO BARBI, 555 -

, SOBRADO, PISO SUPERIOR: I SUITE,
.

2 QUARTOS, WC, COPA/ COZINHA,
LAVANDERIA, SALA, SACADA

FRONTAL E LATERAL C/GRAD.
i ALUMINIO - PISO INFERIOR: 2 SALAS

I COMERCIAS C/DEPOSITO,3 WY,2
GARAGENS. AREA SUPERIOR= 172

M2 - AREA INFERIOR= 152 M2. Área
do terreno 363.38 rn2 Área Benfeitorias

325.00 m2. Preço: 135.000.00

5164
PREDIO

ALVENARIA
-AGUA
VERDE -

RUA:GUI
LHERMINA

PEREIRA
LIMA LENZI

- 03

APARTAMENTOS, CADA APARTAMENTO.
COM 70,00M2, DEP. DE CADA APTO.:02

QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, SALA
DE VISITA, BWC,LAVANDERIA, GARAGEM .

Área do terreno 350.00 m2 Área Benfeitorias
210.00 m2. Preço: 90,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



· 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 um terreno próximo aocolégioHolanda Gonçalves com
a área de 445,57m2. R$ 25.000,00 (NEGOCIÁVEL).-

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

· Jaraguá Esquerdo - Terreno Alto Padrão medindo f.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 - terrenomedindo 12,00 X 30,00 - Com escritura - Loteamenlo
Casa Nova II - Valor R$ 9.000,00 - (também financiamos).

· Jaraguá99-Terreno medindo 14,00 x 25,00 - Loteamento Miranda - Valor
R$ 10.000,00 -

· 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,Oôm2 - RuaVictor 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 rnedndo 15,00 X 26,00 - RuaMartin 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- Valor R$
28.000,00

Reali�ando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

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

APARTAMENTOS AVENDA

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

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

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

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

•

· Vila Lalau - Edifício Vitória Régia - Próximo a Marisol . 2 quartos, sala,
cozinha 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, copa, 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. - com 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,
cozinha, 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 escoteiros - �alor R$
32.000,00

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

· Ana Paula - Casa em alvenaria -3 quartos, sala, área de festas, banheiro,
cozinha, lavanderia, garagem - terreno todomurado.,. Rua José Narloch - Valor
R$ 60.000,00
· Baependi - Sobrado medindo 350,00m2 - 1 suite, 5 quartos, sacada,
varanda, copa, 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-e 5 quartos, 5 quartos, 2 cozinhas, 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 Ciluma - Valor R$
50.000,00 .

"

· Barra - Casa em alvenaria-4 quartos, 2 banheiros, saia, cozinha, lavanderia,
garagem - Rua Pastor Albert Schneider - Próximo a ADV - ValorR$130.ooo,00

· Barra - Casa em alvenaria - Perto da ADV - Valor R$ 25.000,00
· Centro - Casa em alvenaria medindo +- 400,00m2 - 1 suite, 3 quartos, sala
dupla, cozinha, sala dupla, banheiro, sala de TV, 2 garagem, Churrasqueira -

Compra
Vende

Aluga MARIMAR
IMÓVEIS

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
· Ilha da figueira - Casa em alvenaria medindo 141 ,00m2 -1 suite, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, área de festas, garagem - Rua Antônio B. Schirnidt -

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

· Ilha da figueira - 1 casa de madeira com 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
· llha da Figueira - Vende-se urna casa iniciada na ilha da figueira ao preço de R$15.000,OO

· Jaraguá Esquerdo - Casa em alvenaria - 3 quartos, 2 banheiros, copa, cozinha,
sala, lavanderia, garagem para 3 veículos, terreno todo murado - Rua Carlos Fritz
Voegel- Valor R$ 55.000,00

· Jaraguá esquerdo -casa em alvenaria - com 2 quartos, sala, cozinha, 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, copa,
cozinha, área de serviço, 2 banheiros, garagem. Área de festas - Toda com moveis
embutidos - Rua Amazonas - Valor R$ 180.000,00

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

· São Luiz - Vende-se urna casa com 300m2. Commóveis embutidos - LocalizadanaRua José

Narloch, bairro São Luís - aceita-se imóvel- negociável. R$ 110.000,00.- .

· Vila Nova - Casa em alvenaria - 3·quartos, sala, cozinha .. 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 alvenaria - 3 quartos, 3 salas, 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 5.000,OOm2 - Rua MaxWillian - 4O,00mts. De
frente - Valor R$180.ooo,00

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

· Barra - Terreno medindo 19,00 X 100,00 = 1.900,00m2 - RuaWallerMarquardt
Valor R$ 80.000,00

· Barra - Terreno medindo 2.655,10m2 - Rua Ana Zacko - Valor R$ 55.000,00
· Centenário - Vende-se urn terreno com área de 2.934m2, comercial na BR - 280- próximo a

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

Terrenos

Apartamentos
- Czerniewicz - Excelente apto. com suíte + 01 dormitório, sala, cozinha,
bwc social, dispensa, área de serviço, garagem privativa, 1 º andar do

prédio que tem portão eletrônico, interfone, gás central. R$ 39.000,00 -

Negociáveis, aceita FGTS e/ou financiamento, troca por casa até R$
55.000,00 no Czerniewicz ou Amizade .

. Vila La/au - Excelente apto. com 02 dormitórios, sala jantar, sala estar

ampla, sacada, cozinha, bwc social, área de serviço, garagem privativa
para 02 carros, 3º andar do prédio que tem portão eletrônico, interfone,
gás central. R$ 18.000,00/Negociáveis + Saldo CEF com prestações de
R$ 340,00/mês, aceita veiculo e/ou troca por apto. centro.
- Jaraguá Esquerdo - Casa alv. com 54 m2, com 02 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço e garagem. Terreno com 514 m2. Localizado na Rua
João Januário Ayroso - Em frente móveis Pradi. R$ 37,000,00 - Aceita
veiculo.

Residencial

Comercial

Industrial

Rua Fritz Bart,l, 77·SI� 03 • Baependi • Próx. Javel Multimarcas

Fone/Fax: 275-005-1
IMOBILIÁRIA. ENGENHARIA· CONSTRUTORA· CONSÓRCIO DE IMÓVEIS

Vende-se urn terreno no loteamentoGiraDaCOM 3.000M2, valor de R$ 35.000,00
- aceita-se 80% em veículos.

IMÓVEIS COMERCIAIS
· Lanchonete - Dentro da rodoviária de Jaraguá - Ponto, estoque, instalações
- Valor R$ 30.QPO,00

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

pisos - instalação completa para oficina - vende só prédio - R$ 1 00.000,00
· Sala comercial- Rua WalterMarquardt - prédio com estrutura para 2 pisos
medindo 273,31 m2 - terreno medindo 846,00m2 - residência nos fundos
Valor R$135.000,00

L.aM.
frT'í·6veie

TERRENOS
• Terreno cl 325m2 - Jguá Esquerdo (Próx. Arroz Urbano) - R$13.000,OO
• Terreno cl 325m2 - Jguá Esquerdo - Entr. R$ 2.500,00 + R$ 335,00 p/mês
• Terreno cl 300m2 - Estrada Nova (Próx. Superm. Brasão) - R$ 11.000,00
• Terreno cl 300m2 - Estrada Nova Entr. R$ 1.500,00 + R$ 205,00 p/ 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 cl 450m2 - Vila Nova - R$ 25.000,00

APARTAMENTOS
• EDlF. FLORENÇA - 2 dorms. cl 110m2 - Centro - R$ 65.000,00
• EDIF. SCHIOCHET- 3 dorms, 'el 157m2 - Centro - R$ 75.000,00
• EDIF. SÃO RAFHAEL - 3 darms. cl 80m2 - Centro - Rua João Planinsehek
Entr; R$15.000,OO + R$ 380,00 p/ mês
• EDIF. SUELEN -,3 dorms. cl 110m2 - Czerniewiez - 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. Aearaí) - R$ 53.000,00
• Alv. C/160m2 (Sobrado) - Ilha da Figueira - R$105.000,OO (nova)

"o melhor� é- aqui)
V� COtW0V}CVV co-nosco, ó-L� op

ru;v.y meÀ.ho-ve1-'�
e- co-wt;�lW preços".

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

� 275-3108

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Vendo casa em alvenaria, seminova com 3 anos, acabamento interno

em gesso e massa corrida, estrutura para 2° pavimento, bem arejada,
com 2 quartos, sala, cozinha, bwc, despensa, área de serviço e

garagem. Grades em todas as janelas, calçada, jardim frente e fundos
e canil. Local: Bairro: Estrada Nova, próximo à BR-280. Aceita-se
terreno ou carro como parte do pagto. Valor: R$ 39.000,00. Tratar:
372 3124, com Ivone ou Silvio.

Vende-se Mercearia completa com mcqumcno para açougue
4.000,00 e aluga-se o ponto. Tratarfone 372-2541 ou Rua Roberto
Ziemann, n03485, Bairro Amizade.

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ÀLuMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

CONSULTE-NOS
CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N

É TUDO O QUEVOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

Chiodini
EMPREENDiMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1436 -SALA04

CRECll439-J

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

demals 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.
2:10 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
- 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 753,90m2 - Centro - Rua Nelson Nasato
311 - Terreno com 2 casas em madeira com área de
871,98m2 - Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00
3n - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias -

Jguá Esquerdo - R$ 26.500,00. Aceita automóvel.
318 - 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,OOm2 - 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
108,00m2 - Terreno com 450,00m2. Aceita automóvel como
Parte de pagamento - R$ 15.000,00

ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172

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

1Jguá Esquerdo, loteamento Fredolino Martins, 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,OOm2, terreno com 1.1 06,OOm2,

I
situa n€1 Rua Bahia. Valor R$ 35.000,00

I
• Sobrado de alvenari�.com 220,OOm2(NOVA), situado
no Loteamento Bela Vista. Valor R$ 115.000,00.
• 1/2 água de alvenaria com 60,OOm2, no

Loteamento Ana Paula III.Valor R$ 20.000,00
• Casa de madeira de 55,OOm2 toda murada no

loteamento Ana Paula III. Valor 17.000,00
• Casa de alvenaria em construção, com

I
75,OOm2 (na laje), lote 148, esquina, no

1loteamento Ana Paula II valor 15.000,00

TERRENOS
• Terreno com 435,OOm2, situado no loteamento

Camposampiero.Valor R$ 18.000,00.
• Terreno com 600,OOm2,(Asfaltado) situado na Rua

I
Luis Bortolini.Valor R$ 20.000.00

1
• Terreno com 313,OOm2, 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

I
LOTEAMENTOS FINANCIADOS I• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIIi:RO"

• FIRENZE • OURO VERDE
• ZANGHELINE

• FINANCIAMOS COM UMA ENTRADA E O
.

RESTANTE EM ATÉ 60 MESES�

I CONDOMlíNIO FECHADO I• FLAMBOYANT
COM VISTA PANORÂMICA.

Informativo
Imobil iário
AIJS

Almoço da AIJS
Corretores e

familiares.

Dia - 14/06/2001
Horas - 12:00 horas

Local a definir,
divulgaremos assim que
tivermos confirmado.

Atenciosamente

A Diretoria

VENDE:

o

Cód 0076 - Casa
de Alvenaria c]
72,OOm2,
contendo 3

quartos, sala,
cozinha, bwc.
Terreno cl '

450,OOm2•
Localizada na Rua

Saibreira, Bairro
Garibaldi. Valor R$ 11.000,00. Aceita permuta por
imóvel no Balneário Barra do Sul

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Cód 0073 - Lote c] 360,OOm2 (15x24),
prontíssimo para construir, llvre de enchente,
localizado à Rua 462, Loteamento Corupá,
Bairro Chico de Paulo. Valor R$ 8.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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música ao vivo.

(acordeão, guitarra,
baixo) e muito

profissionalismo!
Tratar: 370-41 77.

Festas: escolares,
casamentos,
aniversários,
quermesses, etc.

animamos com

Compra-se caixa de
som amplificada
de no mínimo 500W.
Valor a combinar

Tratar: 370-9102.

Vende-se, barbada,
ótimo acordeão 80
baixos marca

Todeschini, uma das
melhos na região,
preço a combinar,
primeira oferta
R$ 1.350,00.

•• I'��=»-=-.-.�� ._ __ .._ I CRECI7402 'ir

CORRETOR IIVIÓVEIS
1 DE

45 CASA ALVENARIA· CENTRO·
R. EUGENIO NICOLINI 202. ÁREA DE

660,00 M2 . EQUIVALENTE À 05.

APARTAMENTOS, TODOS
CONTENDO 03 QUARTOS. O IMÓVEL
POSSUI GARAGEM PARA 04 CARROS.
TERRENO 15,00 M X 50,00 M. Área
do terreno 750.00 m2 Área Benfeiteries
660.00 m2. Preço: 285,000.00.

46 CASA ALVENARIA· VILA RAU .

R. 736, N. 19, 02 QUARTOS,
COZINHA, BWC, LAVANDERIA.

TERRENO 14,00 MX 37,00 M. Área
do terreno 518.00 m2 Área Benfeilarios

60.00m2.· Preço: 19,000.00.

51 CASA ALVENARIA· BALNEÁRIO
ENSEADA (PRAINHA) . R. RECIFE, 900. 04
QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC,
GARAGEM, TODA MURADA E RUA

<'

CALÇADA. TERRENO 12,00 M X 21,00 M.
Área do terreno 252.00 m2 Área Benfeilarios
95.00 m2 Preço: 35,000.00.

(0**47)
372-2903
9973-3623

14 SITIO . SCHROEDER .

LOCALIDADE DE DUAS MAMAS /
8 KM DO CENTRO CONTENDO
UMA CASA EM MADEIRA COM 03

QUARTOS, 01 RANCHO EM MA·

DEIRA, 01 GALINHEIRO, LAGOA,
ÁRVORES FRUTíFERAS, NASCENTE
E RIBEIRÃO. Área do lerrena

42,500.00 m2 Área Benfeilarios
80.00m2. Preço: 45,000.00.

26 TERRENO· TRES RIOS DO
SUL· LADO PAR DA ESTRADA TRES
RIOS DO SUL. TERRENO. ÁREA DE

28.650,00 M2. LOCAL ALTO COM
APROXIMADAMENTE 5.000,00 M2
DE ÁREA PLANA. Área do lerreno

28,650.00m2.Preço: 35,000.00.

Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul - SC

www.wolfimoveis.hpg.com.br- e-mail: roberson@netuno.com.br

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371-2357
LOCAÇÃO

Figueira: Kitinete com 1 dormit., cozinha; bwc, garagem R$ 200,00
Vila Nova: Apto novo com 2 dormit., sala, cozinha, bwc, garagem R$ 250,00
Baependi: Apto com 1 suíte, 2 dormit., demais dependências R$ 300,00

APARTAMENTOs
501 . Czerniewicz: 1 suíte, 2 dorrn., demais dep. + financ R$ 22.000,00
520 - Baependi: 1 suíte, 2 dorrn., demais dep. (quitado) : R$ 39.000,00

520 BAEPENDI - Apto.
com 103m>, 1 suíte, 2
dormit., sala de estar,jantar
e demais dependências.
R$ 39.000,00 quitado

109 João Pessoa - 3

dormit., sala, cozinha, bwc.
Terreno 686,00m2• Rua
Artur Gonçalves de Araújo,
601. R$ 20.000,00

108 VILA LALAU - 3

dormit., sala, coz., BWC,
lavanderia, garagem.
Terreno 484m2• Rua

Major Júlio Ferreiral05.
R$ 45.000,00

104 JARAGUÁ ESQUERDO -

Alvenaria, 3 dorrnit., sala, cozinha,
lavanderia, bwc e garagem. Terreno
314,00m2• Rua Horácio Pradi, 280.

R$ 53.000,00

'''l'Bra3: 'IeI:nn::B n:s:idax:iais, ter:::r:aJa;:iIrlLJstri.ai., ch:ka:ms.
Ccr:lsulte-nos"

Tratar: 9963-7050 ou

275-3839.
padaria, vendo forno
elétrico marca

Perfecta (vipão)
estado super
conservado próprio
para padarias com

05 anos de uso.

Tratar: 373-0338.

Vende-se' Aro 15,
com pneu perfil baixo
com 2000km rodado.
Marca Rodão.
Tratar: 9952-2760.

free-style seminova
com roter de freios,
aros de 48 raios e

todos os demais

equipamentos para
manobras.
Preço: R$ 68,00
Tratar: 9962-2826.

Vendo OVO LG-

2240N, Oolby digital,
novo, manual, nota

fiscal, garantia,
controle remoto total.
Vendo R$ 450,00
à vista.
Tratar: 9102-2075

Vende-se bike para

Procura-se alguém
que dê aulas de gaita
de boca.
Tratar: 9997-6296

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

Aluga-se equipl

. , .

rmovers
corretor - creei 8054 E-mail: teodoroimoveis@terra.com.br

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

co
M
N
0\
....
U
w
er:
u

alte�
Corretor de Imóveis

E-mail: grotewold@netuno.com.br

'Tel: 372-3922

C A=S A S
• CASA de madeira cl 2 qtos, sala, coz., bwc e

garagem. Ótimo local, loteamento Sto Antônio, terreno
c 365m2.R 11.500·00+11xR 18000
• CASA alvenaria, 70m2, 3 quartos, sala, coz., bwc, cl
laje, toda murada, faltando algum acabamento, ótimo
local, lot. Sto. Antonio cl escritura.
R$ 19.000,00

TERRENOS
• TERRENO Lot. Divinópolis (FigueiraL 397m2, plano.
R 14.000 00.

• TERRENO 13x24. Vila Rau, Lot. Menegotti. R$
7.800,00

45· Terreno d 1.375m'. Av. Epitácio Pessoa, lazendolrente

TEODORO

quartos, + sala comercial. Terreno cl 420m2•

R$ 110.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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De terça a qulnta-felras « R$ 5,90
De sexta a dornlnqo > R$ 6,90

Rodízio com direito a 3 tipos de sopas, calzones

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

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277 • Jaraguá do Sul· SC· fone 275-2825

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: AíÁ-'" F. <90Y(o-Vor�
Fone/Fax: 371-7235:" Sala 804

E-mail -drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Vr:V� lv1cerceio-Webev 5üva:

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801
De março a junho estará fazendo estágio na Universidade de Bordeaux França

ENDOCRINOLOGIA

Dr: CLeNey-�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMOLOGIA - MEDICINA INTERNA

BRONCOSCOPIA (Especialista pela SBB)
Dr: C�L�do1rScuU;-oY

Fone/Fax: 372-1553 ou 371-5117 - Sala 701
»: ,,"

PROCTOLOGISTA

_---=--_Vv.-A�0'L.S�
!!!t:?#f!,,!�'e.!!D'f!, Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA

,
Dra:C�T�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SC

VENDE-SE

���t::r_8_·��()_-7_9_,]9_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 • WalterMarquardt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Fone 370-8800

Rua Barão do Rio Branco, 163 • Jaraguá do sul- SC

PJZZARIA RIO BRANCO
OI il:HTRICIA
apre90s irnbativeis

Forno à Lenha

prom�'·
Não cobramos\
taxade �ntrega

;.] ;;� embalage"

Confira
Pizzas r�;' -

ti enas

R$ 6,90
des

a partir de R$ 12,90
ntes

a partir de R$ 15',90

Pizzas 1'� �

*

R$ 1�,00

Grupo especial
, .

para cutomóveis.
4 contemplações

todo mês.

R

R

RS 12.733,00
RS la:lld)O
RS 14.000,00

RS
RS 246,74
RS 249���
RS 261,81
RS 26l,3tl
RS 287,86

REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL

Empresa (je Repf'iesenl:ação, no o do Vestuário" Ó
estrutura e equipe de vendas, busca parceria com

indústrias para colocação de seus produtos no estado de
São Paulo e Minas Gerais.

Tratar fone/fax: (16) 635-3438

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

Prcizer em Entregamos, em Guaramirim
;v atender bem. � Je.���a-�

371..8655
Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

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

Financiamento
para toda a

linha Honda.
15% de entrada parcelada

.

em até 1 Ox com saldo
em 36x fixas.-

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

,-��..,,·c_
Mot,os

Agora representando Pneus IfIIICHI!!LIN

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HUMANA URGENTE

RuaJorgeCzerniewicz, 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
· ConfeiteirQ(a)
- Padeiro(a)
- Mecânico de Suspensão
- Cronometrista
- Expedidor de Materiais (indústria
metalúrgica)
- Costureira
- Tintureiro
-Zeladora
- Auxiliar Administrativo (cursando 3º grau)
- Açouguei ro

Oportunidade de

emprego:
precisa-se de
vendedores com ou

sem experiência
para trabalhar no

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

comissão.
Interessados

comparecer na

Rua Domingos da
Nova, 483, ou pelo
telefone: 275-172J.

Procura-se emprego
estou cursando
2°Gra\J. Conhecimen
to em informática.
Tratar: Izaquiel
Telefone: 371-3839.

MÓVEIS
(alai! apadamenlol! (hÓ(aral!letltftill

Vende-se casa em

Guaramirim, na Vila
Nova, cl 120m2.
R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-2889.

Vende-se casa na

Praia de Penha, 400m
do mar, 80m2, toda
murada. Valor a

combinar.
Tratar: 371-3132.

Vende-se casa em

alvenaria em Jaraguá

Seleciona
Professores -de
'Inglês e

Espanhol

BARBADA
Apto com I

suíte, 2 dorm.,
no Baependi.
R$ 39.000,00
(negociável)

Tratar: 9975-2835

I nteressados com pa recer
Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 297
Fone 275-1364 / Jaraguá do Sul - sc

ALUGUEL"NUNCA MAIS!
Compre - Reforme ou construa o

seu imóvel com suaves prestações
em até 40 meses.

BARBADA
Apto com 2

dorrn., Vila Nova -

R$ 29.000,00
(negociável)
tratar:'

9975-2835

do Sul, Rua José

Emmendoerfer, 1726,
Nova Brasília (bairro
residencial), casa

térrea em alvenaria
com 325m2, 1 suíte
com hidro, 2

dormitórios, sala,
copa, cozinha, e

escritorio semi

mobiliado, ampla
área de lazer,
garagem para 4

carros, terreno 714m2•
Estuda-se proposta
para permuta
por imóvel

(preferencial-mente
cosei-de
menor valor, em
Bolneorio Camboriú.
Tratar: 370-1471

Compre, reforme ou

construa seu imóvel.
CRÉDITO PARCElA PARCElA

dscguro P.Jurldica sI seguro
RS 16.400,00 RS 135,00 RS 117,00
RS 21.700,00 RS 178,00 RS 155,00
RS 27.470,00 RS 226,00 RS 197,00
RS 32.750,00 RS 270,00 RS 235,00
RS 38.036,00 IUi 314,00 RS 273,00
RS 43.850,00 IUi 362,00 RS 315,00
RS 49.130,00 R$ 405,00 RS 353.00

Informações:
9981-3627 ou

(47) 335-0575
c/Paulo.

Em qualquer horário

Vende-se super
residência, casa com

3 quartos, 1 suíte, 1

escritório, lavanderia,
copa, cozinha, sala

visita, sala T'I,' mais
sala comercial anexo,
900 metros do .

Centro. local

priveligiado.
Tratar: 371-6111.

Vende-se casa,
sobrado na Praia de

Piçarras, a �OO mts

da praia, com 110m2
de área, com duas

gdr. Possui uma casa

nos fundos de mote
rial para alugar.
Preço R$ 40.000,00.
Tratar: 370-9139.

Autorização 030018689 do
Banco Central

.

CRÉDITO
R$ 16.400,00
R$ 21.700,00
R$ 32.000,00
R$ 49.130,00

PARCELA

R$ 117,00
R$ 155.00
R$ 235,00
R$ 353,00

Fone: (47) 336-9111
Bela Vista administradora

CASA PRÓPRIA JÁ!
CRÉDITO PARCELA

R$ 16.376,68 R$ 135,25
R$ 21.659,48 R$ 178,87
R$ 32.753,36 R$ 270,45
R$49.130,04 R$405,74

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

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

-

ATENÇAO
,

JARAGUA DO SUL E
-

REGIAO!!!

Empresa local admite pessoas de ambos os

sexos para atuarem como promotores e
supervisores na área de vendas.

Oferecemos ótimo ambiente de trabalho, ganho
de até cinco salários, treinamento gratuito,
acesso a assistência médica e odontológica.

.

Interessados compareçam dia 5/6,
somente às 8 horas, à Rua Walter

Marquardt, 910 (Salão Agropecuário),
munidos de documentos.

Crédito Prazo Parcelas
17.170,00 140 meses 150,00
22.893,00 140 meses 201,00
28,616,00 140 meses 251,00
34.339,00 140 meses 301,00
45.786,00 140 meses 402,00
62.956,00 140 meses 553,00
80.126,00 126 meses 703,00

Informações 47 322-6493
ou 322-6489

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGUEL

DETRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAM·AS DE CASAMENTO
Margot Adêlía Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do 'Sul, Estado
de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei,
a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

Edital' n° 23.265 de 23/05/2001

Cópia recebida do cartório de Corupá, neste Estado
DENIS ALEXANDRE MENEL E ADRIANE ALEGRI

Ele, brasileiro, natural de Corupá, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Luiz Sarti, 701, nesta cidade,
filho de Alfredo Menel e Florentina Bankhardt Menel.

Ela, brasileira, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada e residente na Rua João Tozini, Corupá, neste
Estado, filha de José Alegri e Sonia Alegri,

E, para que chegue ao conhecimento de todos,mandei passar o presenteEdital, que será publicado
pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

"Faça de tudo para ser

sincero e humilde mesmo

que isto lhe custe pois
quando acompanhados
da verdade e da fé

estaremos sempre sendo
guiados para o melhor
caminho mesmo que ele
seja doloroso e tortuoso.
Não temos o direito de
enganar a ninguém já
que enganar é mentir,
podemos enganar as

pessoas mas nunca

enganaremos a nossa

consciência, pois ela é a

nossa própria alma que
sempre se manifestará
em nome da verdade.
Enfrente com dignidade
os seus erros e ninguém
tem o direito de exigir
que você seja perfeito,
pois só Deus é perfeito.
Lembre-se que muitas
vezes mesmo quando
falamos a verdade,
so rn o s . julgados e

condenados pelos
homens, que na sua

maioria são injustos, não
possuindo o poder de
perdoar e muito menos

sabem o que se passa na

sua consciência. Ame ao

invés de odiar os que lhe
perseguem, lhe praticam

o mal e julgam e

condenam de forma
errônea, pois só Deus
tem o poder de julgar, já

que Ele será o seu

juiz.",

Jo

SOBRE A
VERDADE FIEse

SENAI

JARAGUÁ DO SUL

CONQUISTE SEU ESPAÇO NO
MERCADO DE TRABALHO FAZENDO

CURSOS NO SENAI

Inscrições abertaspara:
• Técnico de Estilismo em Confecção Industrial- 1584h.
• Técnico em Vestuário - 1600h.
• Técnico em Eletrônica - 2000h.
• Técnico em Eletromecãnica - 2232h.
• 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 lndustrial- 80h

SENAI de Jaraguá do Sul 25 anos de atividades.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tobelio Designada da Comarca
de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarmo, no forma da Lei etc
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham 'nesie
Tabelionato para protesfo de Titulas contra:

Adauto Luz Santana - R. Cohab Q. 5, lote 12, na 46 - Nesta;
Adernar de Souza - R. Walter Marquardt, 818 - Nesta;
Antonio Carlos Machado - R. Walter Marquardt, 645, Vila Novo _

Nesta; ,

Arfri Ind. e Com. de Refrigeraçõo LIdo. - R. Armandus Rengel, s/no_
Nesta;
Arlindo Alves de Lima ME - R. Padre Alberto Romualdo Jakobs, s/no
Vila Lenzi - Nesta;

,

Aurelio Maurino Duarte - R. Artur Guinter, 111, cp. 201 - Nesta'
Aurelio Maurino Duette - R. Artur Guinter, 111, cp. 201 - Nesta:
Aurelio Maurino Duarte - R. Artur Guinter, 111, cp, 201 - Nesta:
Aurelio Maurino Duarte - R. Artur Guinter, 111, cp. 201 - Nesta:
Aurelio Maurino Duarte -,R. Artur Guinter, 111, cp. 201 - Nesta:
Barra Com. de Roupas em Geral LIdo. - R. Angelo Rubini, 972, sI. 63
- Nesta;
Bernadete Rengel - R. da Aboliçõo Q2, L. 4, 446 - Nesta;
Bernadete Rengel - R. da Aboliçõo Q2, L. 4, 446 - "lesto;
Central Service e Repres. LIdo. - R. Joinville, 2155 - Nesta;
Cida Modas LIdo. ME - R. Julho Tissi, 100 - Nesta;
Cozinha Industrial Sarielly LIdo. - R. Alvino Stein, 960 - Neste;
Cristiano da Silva Confecções - Av. Pref. Waldemar Gruba, 5249 _

Nesta;
D'ltália Ind. e Com. de Sorvetes LIdo. -r-r- R. Camilo Picolli, 177, Estredo
Nova - Nesta;
Darci Kniess dos Santos - R. Lot. 404, 800 - Nesta;
Diagrama Ind. e Com. LIdo. - R. José Emendorfer LJ 2 - Neste;
Emerson Rodrigues do Prado - R. Irineu Franzner, s/na, Tifo Mertins
- Nesta;
Erica Konig - R. 938, L 168 - Nesta;
Giovani Roberto Nunes - R. Afonso Nicoluzzi, 1845 - Nesta;
Glauciane Tais Pinheiro ou Claudenir da Silva - Loteam. Piazera II, lai.
Rua José T. Ribeiro L - Nesta;
Ind. de Máq. Kniss LIdo. - BR-280, Km 82, s/na - Nesta;
Ind. de Máq. Kniss LIdo. - BR-280, Km 82,'s/no - Nesta;
Ind. de Máq. Kniss LIdo. - BR-280, Km 82, sinO - Nesta;
JCC Instalações e Telecomunicações - R. R Francisco Hruscha, 1125-
Nesta;
JCC Instalações e Telecomunicações - R. R Francisco Hruscha, 1125-
Nesta;
JCC Instalações e Telecomunicações - R. Joõo Planinschek, 20-
Nesta;
JCC Instalações e Telecomunicações - R. Joõo Planinschek, 20-
Nesta;
J Santos Empr. de Mõo-de-Obra LIdo. - R. Camilo Picoli, 100-
Nesta;
J.G. Comércio de Vidros - R. Marechal Deodoro, 401 - Neste;
J.P. Comércio de Artigos Têxteis Ltda. - R. Joinville, 1611 - Neste;
Janira M.M. Menel - R. Feliciano Bortolini, 55 - Nesta;
Jaraguá Fabril S/A - Jorge Czerniewicz, 590 - Nesta;
Jaraguá Fabril S/A - Jorge Czerniewicz, 590 - Nesta;
Jaraguá Participações S/A - Jorge Czerniewicz, 590 - Nesta;
Jaraguá Participações S/A - Jorge Czerniewicz, 590 - Nesto;
JCC Instalações em Telecomunicações-ME - R. Francisco Hruseho,
1125 - Nesta;

.

JCC Instalações em Telecomunicações-ME - R. Francisco Hruseho,
, 1125 - Nesta;
Joni José Schoeffel - R. Ferdinando Pradi, 384 - Nesta;
Joni José Schoeffel - R. Ferdinando Pradi, 384 - Nesta;
Jorge da Silva - R. José Theodoro Ribeiro, 3393 - Nesta;
Kethlin Modas Com. Art. do Vest. LIdo. - Av. Marechal Deodoro do
Fonseca, 4, Centro - Nesta; .

Kethlin Modas Com. de Artigos Vest. LIdo. - Av. Mal. Deodoro do

Fonseca, 491 , Centro - Nesta;
Kethlin Modas Esp. e Artigos Vest. Ltda. - Av. Mal. Deodoro de
Fonseca, 491 , Centro - Nesta;
Laerte Correo de Carvalho - R. Gilistrini Machado, 1027, Joõo Pessoa
- Nesta;
Luiz Lanznaster - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 391 _ Nesta;
Luiz Mario S. Machado - Sõo Joõo Batista, 37 - Schroeder;
Marcelo Schlachter - R. Carlos May, 320 - Nesta;
Marcia Stern Pires -'- Walter Marquardt, 1133 - Nesta;
Mareio Cristiano Zatelli - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97, si 7-
Nesta;
Marcos Roberto Benedito - R. Preso Epitácio Pessoa, 1333 - Nesta;
Maria Ap. de Lima M. Milan Fi - R. Joõo Picolli, 166, sala 9 - Neste;'
Maria Neire F. dos Santos - R. Dirvalino Rodrigues, 66 - Nesta;
Mario Neire Ferreira dos Santos - R. Dorvalino �odrigues, 66 - Nesta;
Marlene Bernadete Clemes Panstein - R. Felipe Schmidt, 182 - Neste;
Mineraçõo Estrela do Mar LIdo. - R. Joinville, 4100 - Nesta;
Mineraçõo Estrela do Mar Ltdá. '- R. Joinville, 4100 - Nesta;
Mineraçõo Estrela do Mar LIdo. - R. Joinville, 4100 - Neste;
Mozart Alberto de Carvalho - Nesta;
Neli Mo.ttona - R. Oscar Schneider, 166 - Nesta;
Oscar Souza da Silva - R. Padre Pedro Franken, 174, apto 504 - Nesta;
Parborn Ind. Com. Peças Serviços LIdo. � Cp 341 - Nesta;
Pizzaria Caneri LIdo. - R. CeI. Procópio Gomes, 616, Centro
Nesta;
Portal da Morada Imóveis Ltda. - Presidente Juscelini, 45, sl 2-
Centro - Nesta;
Relnatex Ind. Com. Malhas Ltda - R. Angelo Rubini, 1079 (fundos)
Nesta;
Rogério de Lara - R. Lot. Vicente E. Gadotti, '481 - Nesta;

N lo'
Romatran Transportes LIdo. - R. José Emmendorfer, 1772 - es,

Rosalina Uller - Rio da Luz II - Nesta; _

Rubini Com. de Embalagens LIdo. - R. Angelo Rubini (Iaterei) cx.

Nesta; N slo'
Rubini Com. de Embalagens Ltdo. - R. Angelo Rubini, 750 - e '

Schug - Artefatos de Concreto Ltda. � R. 54, na 58 - Neste;
Sidnei Luis da Cruz - R. José Emmendoerfer, 507 '- Nesta;
Solar Prod. de Limpeza Lt. - R. Carlos Oeschler, s/na - Nesla; 0_
Valmor Tomacelli Junior - Estr. Garibaldi Ribeirõo Jararace, s/n

Nesta;

E, como os ditos devedores nõo foram encontrados ou se recusa:d�of.aceitar a devida intimaçõo, faz por intermédio do presente Arthur
para que os mesmos co'mpareçam neste Tabelionato n:, Ruo

nlöO,
Muller, n? 78, no prazo da Lei, a fim de liquider o seu debito, oU/ridosdar razõo por que nõo o 'faz, sob a pena de serem OS re e

protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 30 de maio de 2001

Ilton Hoffma.nn
Tabeliõo Subs+ituto
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Retrato Falado
por Carolina Marques

Luiza DanlaslCZN

A apresentadora
Astrid Fantenelle

parece uma

amiga de infância:
Daquelas que
estão. sempre

prontas a dar

conselhos e trocar

receitas, seja lá.
sobre o que for.

Culinária, beleza,
relacionamentos...

Para tudo, Astrid
tem uma resposta
na ponta da

língua. É pela
espontaneidade
que ela espera
amealhar a audiência das tardes da Band. A partir dessa segunda
feira, dia 4, ela começa a apresentar ao vivo, ao lado do fofoqueiro
Leão Lobo e da numeróloga Aparecida Liberato, o programa
"Melhor da Tarde". "A equipenão poderia ter mais sincronia", diz.
Astrid se mostra confiante no novo trabalho. Tanto que deu
crédito à análise numerológica do nome do programa feita por
Aparecida Liberato. "Deu muito certo", empolga-se. No "Melhor
da Tarde", Astrid recupera um pouco a fórmula do extinto "Papo
na Cozinha", da própria Band - que já era um clone do "Pé na

Cozinha", da MTV: Ela pretende mostrar desdé receitas triviais até
as requintadas, sempre com algum convidado famoso. "Quero ser

popular. Temos três no ataque para que isso aconteça", argumenta.

Nome - Astrid Coutinho Fante
neUe de Brito.

a Nascimento - 1 de abril de 1961,
no Rio de Janeiro.
Estréia - Como repórter do "Mu
Iheres.em Si", da Gazeta, em '87.
O que não assiste na tevê - "Vejo
tudo, só não gosto de programas
que mostrem violência e bundas".
Nas horas livres - "Durmo".
Se não fosse apresentadora se

ria- "Vendedora de 'coco na Bahia".
Livro - "Gosto de biografias".
No cinema - "Blade Runner" de

Ridley Scott.
'

MÚsica - "VaporBarato", doWally
Salomão.
Prato - Lasanha de palmito.
? que não falta na geladeira -

Agua, chocolate e frutas.

�elhor do guarda-roupa -

Jeans, camiseta branca ou um de
meus vestidinhos bacanas".
Melhor viagem - Ilhas Maurício.
Arm.a de sedução - "Meu cheiro".
Mulher bonita - Fernanda Lima
»

.
.

omem bonito - "Gustavo Mo-
reno, um amigo da Bahia".
Cantor - Caetano Veloso.
Cantora - Rita Lee
!

.

triz - Fernanda Montenegro.
!torT ,.

M' Paulo joséI,

-

arClSIO etra, a o ase e

IY1ath '

. eus Nachtergaele.A casa tem cheiro de - Patchuli.

Perfume - Karma, da Lush.

Bebida - Coca-Cola light.
Sinônimo de elegância - Cos

tanza Pascolatto.

Programa de índio - "Micaretas

no interior do País".

Melhor compra - "Uma bolsa
de lantejoulas do Valeritino" ..
Time de futebol - Corinthians.

Hobby - "Não tenho".

Sonho de consumo - Uma casa

de praia.
Filosofia de vida - "Ter saúde".
Melhor noticia - "A cura do cân

cer e da aids".
Mania - Beber suco de laranja
lima de manhã.

Coleção - De santos.

Inveja - "De quem pode passar
um fim de semana em Paris".
Luxúria - "Desde preparar um

fondue em 15 minutos para meu

gato até colocar uma minissaia e

ir para o pagode em Salvador".
Gula - Bomba de chocolate.

Cobiça - "Audiência para o 'Me
lhor da Tarde"'.
Ira - Injustiça social.

Preguiça - De pegar avião. '

Vaidade c "Estar cheirosinha".
Como vai aproveitar o apagão
- "Minha casa é cheia de velas

aromáticas, mas urna boa com

panhia não seria má idéia".

Fora doar
por Mariana Meireles

Noíte
estrelada

A pré-estréia exclusiva para convidados do longa
metragem "A Partilha" foi puta badalação. Cerca de

1300 "vips" lotaram as cinco salas reservadas para
a exibição do filme de Daniel Filho no cinema UeI,
localizado no Shopping New York City Center, na
Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O que já era

de se esperar em se tratando de uma produção da

Globo Filmes estrelada por quatro atrizes bem
conhecidas da tevê: Glória Pires, Andréa Beltrão,
Paloma Duarte r

e Lilia Cabral.

Além dos atores

coadjuvantes do

filme, como .

Hersan Capri,
Marcelo

Antony e Guta

Stresser, a

Bebel do
seriado "A

Grande

Família", e o

diretor-ator

Dênis Carvalho,
a mai:oria dos
convidados

presentes era

formada por
astros globais. O
casal Marcos
Paulo e Flávia

Alessandra,
diretor e atriz

de "Porto dos

que o público vai sentir a mesma coisa", acredita
Glória, que já era fã da história antes de sonhar que a

viveria. Coincidentemente, ela também viu a peça seis

vezes.

Andréa Beltrão também aposta na identificação do

público com a história. "É um filme simples, que fala

ao coração", avalia a atriz, que procurou homenagear
Suzana Vieira, a intérprete de seu papel no teatro. Já
o diretor Daniel Filho diz que não consegue ter a

.

visão de urn espectador comum sobre o próprio
filme, mas aposta em um sucesso nacional de

bilheteria. "Venho de uma peça de enorme repercus
são, inclusive fora do Brasil. O grande trunfo do

filme é a peça", afirma. Daniel Filho, inclusive, esban
jou animação na pré-estréia do Rio de Janeiro. Antes
do filme começar, entrou em cada uma das cinco

.

salas e apresentou-o de forma acalorada ao lado das

quatro atrizes.

,

. Paloma Duarte compareceu com o marido, Marcos
Winter, e confessou que estava mais nervosa do que
nas outras pré-estréias por causa da expectativa sobre

,

a receptividade
do público de

"casa". A atriz,
que no

momento vive

a professora
Dulce de
"Porto dos

Milagres",
elogiou a

iniciativa de

adaptar uma
peça de teatro

para o cinema.

"Uma boa

história é boa

� em qualquer
veículo e deve
ser

aproveitada" ,

opina Paloma,
que das quatro
foi à única que
não viu a peça,
em que Tereza

Pfiffer fazia o

seu papeL Lilia Cabral conta que, por ter amado a

peça, especialmente a personagem Maria Lúcia,
vivida' anteriormente por Arlete Salles, se motivou a

aceitar de imediato a personagem. "É uma história

h6nesta e carinhosa. Além de emocionar e divertir ao
mesmo tempo. Não tem como não agradar", prevê.

I Após o término da bastante aplaudida sessão, um
refinado coquetel aguardava os convidados.
Minissanduíches de tomates secos com ervas finas,
panquecas de salmão e um espeto de mussarela de
búfala faziam parte do cardápio. Para beber, muito
vinho branco, tinto e espl!l1Ilante. Docinhos de

morango com chantily circulavam
'

ao mesmo tempo. Enquanto isso, os.
artistas não paravam de dar entrevistas e serem

fotografados. Uma revista de fofocas chegou até a

armar um pequeno estúdio na entrada,
.

onde famoso algum escapava dos cliques. "Foi um big
evento", disse ao final Liége Monteiro, promoter da

Jorge RodriguesJorgelCZN Pré-estréia do filme "A Partilha", no Rio de Janeiro

Milagres", foi
um dos primeiros a chegar. O ex-todo poderoso da

Globo José Bonifácio de Oliveira, o Bani, Francisco
Cuoco, Maitê Proença e Marieta Severo também
deram o ar da graça.
"A Partilha" é baséàdo na peça homônima de

Miguel Falabella, encenada há dez anos e sucesso

no Brasil e na América Latina. No teatro, as quatro
protagonistas eram Arlete Salles, Suzana Vieira,
Natália do Valle e Tereza Pfiffer. Do elenco da

peça, apenas Arlete Salles e Tereza Pfiffer

compareceram à pré-estréia. A história gira em

torno de quatro irmãs que discutem sobre a partilha
dos bens da mãe que acaba de morrer e narra os

conflitos pessoais de cada uma. Glória Pires é

Selma, papel de Natália do Valle na versão teatral. A

atriz conta que já assistiu ao filme seis vezes -

compareceu a todas as pré-estréias anteriores - e

cada vez gosta mais do resultado final. "Me

identifiquei muito com o filme. Etn vários

momentos pensei: isso já aconteceu comigo. Acho pré-estréia.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mapa da Mina
por Cintia LopesFoco

por Mariana Meireles'
Destaques daprogramação na semana de

3/6 a 9/6/2001
boletim jornalístico "Dia a Dia No.
tícias'', numa interação com a apre,
sentadora. Diariamente, advoga.
dos, psicólogos e outros espen,
alistas esclarecem dúvidas sobre

planos de saúde, relações famili.
ares, defesa do consumidor e mero

cada de trabalho, entre outros.

Guerra dos sexos

(Record, dom, 121-'1)
Gilberto Barros, o Leão, comanda
a gincana do "Domingo Show".
Desta vez, as atrizes Gabriela Al

ves, Vanessa Schutz e Sônia Lima

irão disputar as provas no palco
do programa com o time mascu

lino representado por Chiquinho,
do programa "Eliana & Alegria",
o ator Marcelo Faustini e o can

tor Beta Jamaica.

Armada e
,

perigosa
Trío da pesada

(Band, seg a sex, 1.3 H)
Os jornalistas Astrid Fantenelle e

Leão Lobo e a numeróloga Apare.
cida Liberato formam o trio de

apresentadores do programa "Me·
lhor da Tarde". Além de entrevistas
e matérias sobre comportamento,
o programa terá espaço também

para fofoca, dicas de receitas, saú'

de, beleza e prestação de serviço,

Quando chega ao Projac para

gravar suas cenas, como a enigmática
Rosa Palmeirão de "Porto dos

Milagres", Luiza Tomé não chega a .

passar despercebida. No entanto, se
mistura com facilidade aos simples
mortais que, como ela, adoram calça
jeans e camiseta branca. Quando
entra no estúdio, porém, surge sen

sualíssima. Nada espalhafatoso no

make-up - cabelos soltos, maquia
gem básica e esmaltes escuros. Mas
as roupas valorizam sua boa forma:

corpete e saia de couro, botas de cano

alto, uma rosa vermelha no pescoço
e o indefectível punhal da perso
nagem. Anda apressada, com um

copo de mzlk-shake nas mãos - da

queles apetitosos, que fariam qual
quer mulher tremer só de pensar nas
calorias. "Não quero nem saber. Isso
é bom demais", desafia Luiza, sol
tando a gargalhada que já se tomou

cartão de visitas.
A risada solta de Luiza pontua toda a conversa. A

atriz justifica o riso frouxo: "Sou bem-sucedida. Espero
continuar assim". Luiza topou no ato o convite de

Aguinaldo Silva para viver Rosa Palmeirão - já fez
com o autor "Tieta", "Pedra Sobre Pedra", "Fera Feri-

. da" e "A Indomada". "Ele tem um texto delicioso.
Não preciso de duas horas para compreender uma
página", enaltece, como também não deixa de fazer
com o próprio papel. "A Rosa é forte.. tem garra e

uma carga de vida impressionante", elogia.
Luiza se sente mais à vontade agora, que retomou

o papel - ela havia feito uma rápida aparição ainda
na primeira fase da novela. Ela diz que estava sentindo
falta do convívio diário com os colegas e até da ma

ratona de gravações. "Essa coisa de gravar urn dia e

esperar mais dez parece uma eterna estréia", argu
menta. Talvez por isso, a atriz tenha achado a segunda
fase de "Porto dos Milagres" mais difícil que a primeira.
"Me perguntava quem era essa mulher, que objetivos
ela tem na vida. Só agora estou descobrindo", revela.

Luiza acredita que a entrada defmitiva de Rosa vai

apimentar ainda mais a trama.' Principalmente com a

história do bordel. "É divertido o rebuliço que ela pro
voca e ainda vai provocar", adianta. Por provocar, en
tenda-se, desvendar toda a história criada em tomo de

Gurna, papel de Marcos Palmeira, e Arlete, vivida por
Letícia Sabatella na primeira fase. "Ela vai querer sa

,beroqueaconteceucomairmãecomosobrinho",antecipa.
Mas além das descobertas nas investigações, Rosa

Palmeirão vai ter mais surpresas. A atração por Félix,
interpretado por Antônio Fagundes, será urna delas.
"A paixão deixa as pessoas mais doces. Com ela não

Lembranças
(Globo, dom, 13:50 H)

Christiane Torloni é a convidada
do quadro "Tá No Papo", do

programa "Gente Inocente". A

atriz, qu� vive a personagem Laila

em "Um Anjo Caiu do Céu", é a

homenageada do programa. As

crianças. fazem um balé com a

dança do véu lembrando a peça
"Salomé". O quadro "Conta Outra
Vez" traz ainda a versão i�fantil
da história de "Sherazade e as Mil

e uma Noites".

"Barraco" no ar

(Band, seg a sex, 17 H)
.

O programa "Hora da Verdade",
comandado por Márcia Gold·

schrnidt, traz reportagens investiga
tivas e busca soluções para pessoal
lesadas ou prejudicadas por ter

ceiros. O "Hora da Verdade" con

.

tará com uma equipe que irá in

vestigar os casos apresentados no

programa em busca de um des

fecho, sempre com o confronto
das d�as versões da história.

Falso sobrenome

(Globo, dom, 22:40 H)
"Ser Silva ou não Ser" é o episódio
do humorístico "Sai de Baixo".

Convidado a participar do Con

gresso Anual dos Antibes, Caco

viaja para a Dinamarca. Para sur

presa de todos, na volta, o pas
saporte de Caco revela seu novo

sobrenome: Silva. Ele é excluído
da família Antibes por ter sido
considerado um péssimo golpista.

.
O louro acaba recebendo seu so

brenome de volta depois que Vavá

escreve para a família Antibes e'
conta alguns de seus golpes.

Luiza DanlaslCZN Luiza Tomé, a Rosa Palmeirão de "Porto dos Milagres"

pode ser diferente", filosofa, Acostumada a papéis fortes
e sensuais, Luiza conta que adora o assédio do público.
"Acho ótimo que gostem de mim. É urna delícia chegar
aos 38 anos bonita e gostosa", assume, com mais uma

de suas gargalhadas.
Luiza jura que o tal assédio se limita ao carinho do

público. Também Não é para menos. A figura forte da

atriz não dámargem para investidas mais pesadas. "Não
sou sensual 24 horas por dia. Isso fica guardado no

baú. É urn recurso que utilizo para a personagem",
explica. Nesse baú de Luiza também estava guardado
o laboratório que precisava para interpretar urna ex

presidiária. Formada em Direito, a atriz estagiou em

presídios. "Saía de lá arrasada, Pensava como podia
haver tantos.inocentes presos", recorda séria, para logo
depois rir da própria ingenuidade. "Sonhava em acabar

com a injustiça social. Uma bobagem... ", cai na real.

Nessa época, Luiza se imaginava nos tribunais.

Agora seus projetos são bem diferentes. A atriz quer
estar no palco muito em breve. Para isso, vai arregaçar
as mangas e produzir um musical, em que pretende
cantar. "Os textos que tenho recebido não têm me

agradado. Produzir vai me ajudar a fazer o que eu

quero", simplifica Luiza. Além de criar seu próprio
espetáculo, a atriz ainda pretende produzir um ir

mãozinha para Bruno; seu filho de 3 anos com o

empresário. Eduardo Facchini. Questionada sobre o

tempo que pretende dar a cada projeto, Luiza não

titubeia. "Sou jovem ainda. Tenho o mundo inteiro

para conquistar", justifica a atriz, que estreou. aos 22

anos na novela "Corpo a Corpo", fazendo o papel da
tímida Alice.

Dose dupla
(Globo, fer, 22:35 H)

"O Retorno de Ulisses", de Gui·

lherme Vasconcelos, e "Boca de

Lixo", com direção de TeresaLam'

preia, são os episódios da série

"Brava GeJ)te". A primeira conta

a. história de Ulisses (Ernani Mo
raes), que retoma ao lar 15 anoS

depois de ter partido para tentar a

sorte no garimpo. Já em "Boca d;
Lixo", Domingos de Oliveira e

Etevaldo, que passa a desenvolver
uma estranha atração por lixo

e

�caba sendo internado em urn rua·

nicômio,

Matínal

(Band, seg a sex, 8:30 H)

Olga Bongiovani comanda o novo

"Dia a Dia". O programa contará

com entretenimento, prestação de

serviços, comportamento, além do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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J
--"AS'PAS'-'-�
"Se para dar audiência tiver que explorar a desgraça e a

pobreza, estou fora." Fausto Silva, em um link ao vivo dentro

do "Planeta Xuxa". O apresentador desabafou sobre a

cobrança que recebe por estar perdendo consecutivamente pata
o "Domingo Legal" na disputa pela audiência dominical.

J'

e· "O aborto foi punk, sem anestesia. Na época, tomei a
a- decisão certa." Cláudia Alencar, a Epifânia de "Porto dos
:i·

Milagres", sobre um aborto que fez aos 18 anos de-idade. A
re

li-
atriz só foi ser mãe aos 38 anos.

r-

"Estão querendo me detonar." Hebe, durante o seu

programa no SBT, se referindo à possibilidade do governo
decretar feriado às segundas�feiras, dia da semana em que a

apresentadora está no ar. Neste programa, Hebe, como de
e costume, fez críticas 'ao governo,
'e-

�e "Hoje qualquer bunduda pega o microfone e sai dizendo
.e-

que é repórter. Isso me irrita." Sônia Abrão, jornalista e
�

apresentadora do "A Casa é Sua", da Rede TV!.
to,
m

"Quero mandar Um abraço para os telespectadores da
.ú.

),
Rádio Jovem Pan." Luciana Gimenez, trocando as bolas
durante entrevista com a turma do programa "Pânico", da
Jovem Pan, no "Superpop", que apresenta na Rede TV!.

e", "Acho a cirurgia plástica muito válida. Farei sempre que
d· achar necessário." Gugu', apresentador do "Domingo Legal".
�. Para ele, a preocupação com o visual é uma questão de respeito
las com o público.
er"

Luiza Dantas/CZN

os

, a

le momento, o ator de 55 anos

atriz Luiza Thiré, de 30.

er

"Ae COntece porque é bom. E geralmente o parceiro se

a- empolga também." Zezé Polessa, a fogosa Amapola de
upOtto dos Milagres", confessando que algumas vezes

dispensou o beijo técnico e acabou beijando de verdade em

cenas de novela.

"ser politizado não significa ser ateu. Vamos morrer

Illesmo, não é? Prefiro acreditar que reencontrarei meus
'�ntes queridos." Paulo Betti, ator.

"Queria me despir de uma série de coisas." Letícia Spiller,
at

.

.

tlz, dIzendo que não raspou a cabeça apenas por causa da
peça "O Falcão e o Imperador".

IIG
.

osto de fazer tudo como gente comum, sem precisar

�e� anunci:;tdo." Marcos Palmeira, o Guma de "Porto dos

dfilagres". O ator conta que costuma assistir à jogos de futebol
a arquibancada do Maracanã e papear em botequins.

�
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Gente
por Carolina Marques

Guerra pesada
De nada adiantou juntar Xuxa e

Faustão para alavancar a

audiência dominical da Globo, no
último dia 28 .. Mesmo ao vivo, e
com o aparato de nomes consa

grados como Sandy e Júnior e

Zezé Di Camargo e Luciano, a
loura e o roliço não foram páreo
para Gugu, que acabou vencendo

mais urna vez com o "Domingo
Legal". Gugu ganhou do "Planeta
Xuxa" por urn ponto, de 24

contra 23 pontos no Ibope, Já o

"Dorningão do Faustão" perdeu
de 23 para 29 de Gugu. O
"Fantástico" foi o único a chegar
perto de urna liderança, mas
acabou empatando com Gugu
nos 29 pontos de audiência.

Louras em conflíto
Uma nova disputa de horário e

egos pode começar na Globo.
Com o piloto de urn programa
infantil diário prontinho, Xuxa
pode ameaçar a permanência de

Angélica nas manhãs globais. O
"Só Para Baixinhos" é o projeto
da diretora Marlene Mattos, com
Xuxa no comando, que será

apresentado para a Globo nos

próximos dias, Se for aprovado, o
programa entra na grade no

próximo ano. Com isso, a

especulação em torno do nome

de EÍiana, que estaria "flertando"
com Globo e saindo da Record,
perde força. Para não ficar
totalmente descartada, Angélica
também pode ganhar um
programa novo. Não é de hoje
que a namorada de Maurício

Mattar fica com os olhos

brilhando toda a vez que vê um

auditório. A produção ficaria a

cargo de Jayme Monjardim e

estrearia nas tarde de sábado.

Vísual comportaâõ-
.

Mariana Ximenes vai aparecer
bem diferente em "A Padroeira",
próxima novela das seis que
estréia dia 18 de junho, na Globo.
Com cabelos mais escuros e uma

franjinha, Mariana em nada
lembra a fogosa e sensual Bionda

de "Uga Uga", que revelou a atriz

como símbolo sexual. No novo

visual, nada de decotes ousados

ou pernas de fora. Com roupas

que pesam cerca de 1 quilo e

meio, Mariana diz ficar às vezes

incomodada. "Tem horas que
nem consigo respirar direito por

causa dos espartilhos", brinca a

moça. Em "A Padroeira",
Mariana será Izabel, filha de

Imaculada, vivida por Elizabeth

Savalla, e vai viver urna paixão
proibida pelo belo dom Diogo,
papel de Murilo Rosa.

muçulmana que luta por um
amor proibido e pela queda das

tradições de seu povo. Um dos

laboratórios de Giovanna é fazer
aulas de dança do ventre,
diariamente.

No estaleíro
Fábio Jr. está temporariamente no

estaleiro. O cantor e dublê de

apresentador fraturou três

costelas depois de um tombo e

vai ter de encarar o repouso
absoluto, por pelo menos mais 15

dias. Com isso, o "Programa
Fábio Jr.", da Record, vai ser
reprisado nas próximas semanas.

Aparíção relâmpago
Fernanda Torres vai estar em

dose dupla na telinha, A atriz, que
faz a Vani em "Os Normais",
programa que divide com Luis

Fernando Guimarães, foi
convidada por Sílvio de Abreu

para fazer uma breve

participação em "As Filhas da

Mãe", próximanovela das sete da
Globo. Fernanda fará três

capítulos vivendo a personagem
que caberá à própria mãê,
Fernanda Montenegro, quando
jovem. "Não dava para fazer
mais que isso. Estou no

programa, no teatro e com um

filho pequeno", brinca a atriz, que
está em cartaz em São Paulo com

a peça "Duas Mulheres e Um

Cadáver", contracenando com

Deborah Bloch.

Rítmo de laboratórío
Giovanna Antonelli já está

concentrada para seu próximo
trabalho como protagonista de .

"O Clone", novela das oito de

Glória Perez, em fase de

produção. A atriz, que ganhou
projeção na pele da sofrida

prostituta Capitu, de "Laços de

Farnilia", vai viver uma

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rapidinhas
# o "Pequenas Empresas Grandes Negócios" mostra como funcionam as máquinas mís

ticas, que revelam as previsões dos astros e viraram mania nacional. Globo, domingo, 7:30 h.
# No episódio "Bye Bye Guli", do programa "Sandy e Junior", o rato Guli volta para o seu

planeta depois de passar uma temporada no Cerna. Duda (Vitor Morosini), Talita (Talita
Cantori), Glorinha (Letícia Colim) e Junior se empenham em construir uma máquina para
tentar mandar Guli de volta a Zaquil, sua terra natal. Globo, domingo, 13:10 h.
# Netinho de Paula e sua equipe realizam o sonho de um motorista de ônibus que desejava
ser dublador de filmes no programa "Domingo da Gente". Record, domingo, 14 h.
# O "Grande Prêmio de Milwaukee" é a próxima etapa da temporada 2001 da "Fórmula

Mundial", direto dos Estados Unidos, com narração de Oscar Ulisses. Record, domingo, 17 h.
# A jornalista Leda Nagle é a entrevistada de José Mauricio Machiline no programa "Por

Acaso". Rede Brasil, domingo, 19 h.
# Denise Fraga vive a história de Rosa no quadro "Retrato Falado" do programa "Fantástico".
Na trama, Rosa apresenta o namorado à família sem contar que ele já havia sido casado.

Depois de uma briga, ela inventa que José morreu em um acidente. Mas os dois reatam

para espanto da família, que acreditava que ele estivesse morto. Globo, domingo, 20:30 h.
# Boris Casoy recebe o polêmico ex-senador Antônio Carlos Magalhães no programa
"Passando a Limpo". Record, domingo, 23 h.
# O "Cinema em Casa" apresenta "Pisando na Bola" de Holly Goldberg Sloan. Com
Steve Cuttenberg. Olivia Dabo conta a história de uma professora que assume um grupo
de alunos travessos e acaba coordenando um time de futebol. SBT, segunda, 14:15 h.
# "Kuarup, Os Índios Reverenciam Seus Antepassados" é o tema da segunda parte do
documentário sobre o Parque Nacional do Xingu. O programa apresentado por Paula
Saldanha mostra o Kuarup, um antigo ritual indígena no "Expedições". Rede Brasil, segunda, 22 h.
# O Dia dos Namorados inspirou o programa "Piores Clipes do Mundo MN'. Desta

vez, Marcos Mion mostra clipes e performances em homenagem a data. MlV, terça, 22 h.
# "O Vale Perdido", de Dale G. Bradley, é o filme da "Sessão da Tarde". Na história, as

amigas Sandy e Mary Ann excursionam por uma floresta da Nova Zelândia, ao lado de
suas filhas adolescentes. Tudo se transforma num pesadelo quando o grupo se perde e

enfrenta caçadores. Com Meg Foster e Megan Nj.col. Globo, quarta, 15:05 h.
# "Quero Arranjar um Namorado!" é o tema do programa "Meninas Veneno". A

apresentadora Marina Person conversa com sete meninas que estão loucas para arranjar
um namorado, antes do Dia dos Namorados. MlV, quinta, 22 h.

Desfrute melhor os seus

momentos Íntimos

Suítes a partir
de R$ 23,00 .�

Sempre com você!

Hua Horácio Hublni, 1000 - Barra do Rio Cerro
Fone 376-0105 e 376-0122 - Jaraguá do Sul

.----1'«u(o Coe(fio--
o PÃO QUE CAIU DO LADO

ERRADO

Nossa tendência é sempre acreditar na

famosa "lei de Murphy": tudo que fazemos

sempre tende a dar errado. Jean Claude Car

riêre, em seu livro "O Círculo deMentirosos", conta
uma interessante história a respeito:

Um homem tomava despreocupadamente
seu café da manhã. De repente, o pão onde
acabara de passar manteiga, caiu no chão.

Qual foi sua surpresa quando, ao olhar para
baixo, viu que a parte onde tinha passado a

manteiga estava virada para cima! O homem
achou que tinha presenciado ummilagre: animado,
foi conversar com seus amigos sobre o ocorrido
- e todos ficaram surpresos, porque o pão, quando cai no solo, sempre fica com a

parte da manteiga virada para baixo, sujando tudo.
- Talvez você seja um santo -, disse um. - E está recendo um sinal de Deus.

A história logo correu a pequena aldeia, e todos se puseram a discutir animadamente

o ocorrido: como é que, contrariando tudo o que se dizia, o pão daquele homem tinha

caído no chão daquela maneira? Como ninguém conseguia encontrar uma resposta
adequada, foram procurar um Mestre que morava nas redondezas, e contaram a história.

O Mestre pediu uma noite para rezar, refletir, pedir inspiração Divina. No dia seguinte,
todos foram até ele, ansiosos pela resposta.

- É uma solução muito simples -, disse o mestre. - Na verdade, o pão caiu no

chão exatamente como devia cair; a manteiga é que havia sido passada no lado errado.

PROVÉRBIOS CHINESES

Muitos leitores gostaram da coluna onde coloquei alguns provérbios persas. Aqui
vai uma seleção de provérbios chineses para animar a nossa semana (em Lesproverbes
chinois, Bernard Ducourant):

O ouro não pertence ao avarento; é o avarento que pertence ao ouro. (Anônimo)
A mulher infiel tem a alma cheia de remorsos. A mulher fiel tem a alma cheia de

arrependimentos. (Anônimo)

Se os filhos são preguiçosos, não merecem sua herança. Se eles são trabalhadores,
não precisam dela. Então, use-a para lhe dar os prazeres merecidos da sua velhice.

(Anônimo)
.

o
Para conhecer um homem: veja como ele age, descubra o que ele busca, examIna

que lhe faz feliz. (Confúcio)

O tesouro mais bem guardado é aquele que está num lugar onde todos vêem. (Lê
Yi-King)

É preferíveldizer cem vezes "não", do que dizer um "sim" e não cumprir a palavra.
(Anônimo)

Quem não sa:�e sorrir, não deve abrir uma loja. (Anônimo)

Quem pergunta, é bobo por cinco minutos. Quem não pergunta, é bobo para

sempre. (Confúcio)
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Moradores de Rio daLuz

queremmelhorias para o bairro
Jaraguá do Sul - A As

sociação de Moradores do Bair

ro Rio da Luz (Abriluz) reúne-se
nesta terça-feira, dia 5, com a

gerência da Secretaria de Desen
vQlvimento Municipal para, em
conjunto, traçar as prioridades do
bairro. De acordo com o presi
dente da associação, Marcelindo
Carlos Gruner, a intenção é pro
mover reuniões com à gerência
detodas as secretarias municipais
no intuito de sensibilizar a admi
nistração pública para os pro
blemas do bairro, que atualmente
tem cerca de mil habitantes.
Entre as principais neces

sidades do bairro, Gruner cita
construção de uma ciclovia, já
que grande parte dos moradores
utiliza a bicicleta para ir ao tra

balho. Outro problema é a segu
rança dos pedestres, especifi
camente na Rua Pastor Alberto

Schneider, que precisa de melhor
sinalização, como placas indi
cativas de curvas e de limite de

velocidade e redutor eletrônico.
Os moradores também reivin
dicam uma passarela na ponte que
fica nas proximidades do Salão

Barg.
Na área do meio ambiente a

comunidade reivindica o desas
soreamento do Rio da Luz, re
plantio da mata ciliar e manu

tenção do programa de combate
e controle do borrachudo. No se

tor de obras a associação quer o
fim do esgoto a céu aberto, pavi
mentação de ruas, construção de

galerias pluviais e antipó. Outra
reivindicação dos moradores diz

respeito à tarifa do ônibus, que é
de R$ 1,50. Gruner questiona a

tarifa diferenciada e quer que a

Prefeitura interfira junto à Cana
rinho para que o preço da pas
sagem de ônibus para oRio da Luz

seja no mesmo valor cobrado para
outros bairros, que é de R$ 1,00.
O Bairro Rio da Luz fica a 13km
do centro da cidade. A associa

ção existe desde 1989.

Descaso: poluição do Rio Itapocu mobiliza os ambientalistas durante a Semana do Meio Ambiente

Clube deCanoagemKentucky
pretende limpar o Rio ltapocu
Limpeza está
programada

.. .

para o próximo
sábado

colaboração de todos os canoístas
e seus familiares. "O projeto é bom

porque conscientiza a garotada que
está começando e ainda gera uma

renda ao clube", enfatiza Manske.
As atividades programadas pa

ra a Semana do Meio Ambiente en-
. volvem diversas entidades de Ja

raguá do Sul. Além do Kentucky
participam o Jeep Club, Vôo Li

.vre, Ação Livre Turismo, Senai,
Samae, Adamboa, instituições de

ensino e shopping center. A pro

gramação, aberta ao público, inclui
seminários, palestras, refloresta
mento, exposições e distribuição
de cartilhas aos estudantes do en

sino fundamental. A organização
é da gerência de meio ambiente da

Prefeitura.
Na segunda-feira a primeira

atividade acontece no Unerj, com
a implantação da coleta seletiva de

lixo através do Projeto Viva Reci

clando, coordenado pelos alunos
do curso de Pedagogia. Às 9 horas

haverá palestra com o professor
da Furb Lauro Eduardo Bacca, que
vai falar sobre "Desenvolvimento
Sustentável- O Mito", Às 19 ho
ras o mesmo palestrante fala sobre

Desenvolvimento e Sustentabilida
de. A realização das palestras é do
Núcleo deMeioAmbiente do Unerj,

diminuiu bastante nos últimos dois

anos, o que demonstra o processo
de conscientização da população,
especialmente a ribeirinha. "As

campanhas em favor do meio am

biente estão começando a dar re

sultados", acredita o canoísta.
Mesmo assim, ele aponta a po

luição industrial como um dos

perigos à integridade dos rios. "As
indústrias continuam poluindo, es
pecialmente as tinturarias', afmna
Manske. Ele cita alguns pontos crí
ticos, como nas proximidades do
viaduto da Vila Lenzi, sede do

. Kentucky, fundos do Baependi e

na llha da Figueira, no ponto onde
o Rio Jaraguá se junta ao. Itapocu ..
Na avaliação. de Manske os três

rios que cortam o. Município. estão.
poluídos. Por enquanto, ainda se

gundo Manske, o. Itapocuzinho é
o. que apresenta condições "mais

aceitáveis", embora esteja bastante
comprometido na altura do. Portal,
na divisa com Guararnirim.

O Clube de Canoagem.Ken
tucky participa de várias atividades
de proteção ao. meio ambiente,
entre elas o. plantio de mata ciliar
em parceria com àgricultores do.
Bairro Garibaldi e Projeto Canoísta
Recicla, implantado em dezembro
do. ano. passado, e conta com a

Missas Jaraguä do Sul � O Clube
de Canoagem Kentucky está or

ganizando uma operação limpeza
no Rio. Itapocu, A atividade está
marcada para o próximo. säbado,
dia 9 de junho, e faz parte da

programação. relativa à Semana do.

Meio Ambiente; que começa na

segunda-feira e se estende até o.

domingo. O presidente do Ken

tucky, Harley Manske, afmna que
o passeio. deve envolver duas equi
pes de canoístas, uma que sai da
Ponte Rodeio Crioulo e a outra da
sede do. clube. Eles vão. percorrer
cerca de 10 quilômetros pelo. Rio.
Itapocu recolhendo. todo o. lixo. que
encontrarem pelo caminho.

A atividade será acompanha
da pela equipe do. Bicho. da Lama,
que vai percorrer o. trajeto. de mo
to, por terra, recolhendo. o. lixo.

que os canofstas depositarern nas

margens, em locais pré-estabele
cidos, De acordo com Manske, a

poluição visível do Rio. Itapocu

Sábado
1ShOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo
07hOO - Matriz.
09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

08h30 - São Cristóvão

NOSSAMENSAGEM

"Recebei o Espírito Santo!"
"Como o Pai,me enviou,
também eu vos envio".

Pentecostes significa cinqüenta dias depois da Páscoa. Em
SUa origem, tratava-se da festa da colheita, dia de ação de

graças, quando ofereciam a Javé os primeiros frutos da terra.
Em seguida Pentecostes tomou-se a festa de aniversário da

Apoio: aliança deDeus com seu povo:

cinqüenta dias depois da saída
do Egito. No primeiro Pen
tecostes depois.da morte de

Jesus, oEspírito Santo desceu
sobre a comu-nidade cristãde
Jerusalém na forma de língua
de fogo. Abertos ao mesmo

Espírito deDeus, vamos nesta
Euearistia, celebrar a Páscoa
de Jesus.

Speed Press
.illii&l\lfaa... '1�V&i&&ii

PABX (47) 371-2552

•......•.•
•

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

AQUI TEM.. _

CÓPIAS LASER COLORIDA E P&B
QUALIDADE CANON

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
'Ed. Florença _1" andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125 .
.
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Hospital contemporiza e faz
concurso antes de demitir

Instituição já
providencia o
plano de cargos
e salários

Guaramirim - A direção do

Hospital Municipal Santo Antônio
decidiu não fazer mais demissões
de servidores, conforme estava

previsto para acontecer neste
começo de junho, e iniciar a ela
boração do plano de cargos e

I

salários dos servidores, para
posterior realização do concurso

público. Com essa providência,
segundo o presidente do Con
selho Deliberativo, Osnildo Bar

tel, a instituição não só dará
existência legal ao quadro funci
onal da instituição, mas também

oportunizará aos- servidores que
não lograrem êxito no concurso

do hospital, que tenham depois
uma segunda oportunidade para
garantir vagas, através do concur
so da Prefeitura, que deverá
acontecer rnais tarde.

A direção do hospitaljá provi-

dencia a contratação de empresa
que deverá proceder ao estudo
dessa reclassificação, o que de
verá acontecer imediatamente.
Conforme BarteI, essamedida de
monstra também a "boa vontade"
da direção em acertar a situação
do hospital, diminuindo os atritos
com os servidores, até em função
dos apelos feitos pela categoria,
através das entidades sindicais.
Ele informou que também já foi
elaborado um estudo, a pedido do

prefeitoMário Sérgio Peixer, com
vistas ao pagamento dos direitos
sobre o FGTS (Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço) recla
mado pelos servidores aposen
tados demitidos,

Pela legislação, é facultado o

pagamento dos valores relativos
do FGTS aos servidores admiti
dos até abril de 1983, embora não

concursados, o que contemplaria
todos os sete funcionários afas
tados em rparço. Entretanto, ain
da existem impedimentos, como
a ausência de qualquer previsão
no orçamento para indenizações
desse tipo. "Ninguém está negan
do nada, é questão de legalidade",

insiste BarteI, dizendo que ainda
não sabe prever qual será o des
fecho para a reivindicação dos
servidores demitidos. "Talvez o

pagamento do FGTS só possa
ser feito no ano que vem", diz.

RELATÓRIOS - Pela pri
meira vezna história administra

tiva, segundo BarteI, a direção do

hospital estará fornecendo rela
tórios gerencial e de contabilidade
pública, elaborados pela Inspe
toria Contábil, e que refletem a

exata' situação administrativa e

financeira da 'instituição, após
quatro meses de funcionamento.
Uma cópia do primeiro relatório,
o gerencial, já foi enviada ao

prefeito Mário Sérgio Peixer e

outra será fornecida para a Câma
ra de Vereadores. De acordo com

o relatório, o hospital apresen
tou prejuízo de R$ 145.158,48
nos primeiros quatro meses de

funcionamento, só reparado atra

vés das subvenções da Prefeitura,
que chegaram a R$ 153.575,00.
Nesse período, a receita acu

mulada foi de R$ '169.975,38,
com custos de R$ 315.133,86.
(MILTON RAASCH)

VicenteCaropreso fazrelatosobreaatuaçãoparlamentar
,

,

I
Guaramirim - o deputado

federal Vicente Caropreso com

pareceu quinta-feira na sessão da
Câmara de Vereadores, quando fez
um relato da, atuação que desen-

,

volve como parlamentar em Bra
sília. Caropreso explicou desde o

funcionamento do Poder Legis
lativo federal e a participação que
vem tendo em diversas comissões
técnicas na Câmara Federal até as

iniciativas pela realização de obras
no Estado, como a duplicação da
BR-280 ou a disponibilização de
verbas para obras e serviços recla
mados pelos municípios.

Conforme o deputado, uma das

preocupações neste momento é

justamente conseguir que essa

obra tenha inclusão no orçamento
federal, com perspectiva de ser

executada em 2002. Ele confirmou

que até o final do ano deverá ser

feita a licitação para a elaboração
do projeto de engenharia do trecho
a ser duplicado, desde Jaraguá do
Sul e Guaramirim até São Fran

cisco do Sul. Falando sobre a bus
ca de verbas federais, destacou a

liberação das primeiras parcelas
dos programas Proinfra e Morar
Melhor para Guararnirim, encami
nhados ainda no ano passado, e

citou convênios que ainda estão pa
ra ser atendidos beneficiando o

Município, envolvendo recursos

superiores a R$ 500 mil.

O deputado voltou a frisar que
a busca desses recursos depende
muito do empenho das prefeituras
na elaboração dos respectivos
projetos, e' teve nesse sentido a

concordância do vereador Salim
José Dequêch, que estava presente

na sessão da Câmara Municipal e
que foi quem solicitou que o parla
mentar comparecesse para fazer
essa prestação de contas. Caro

preso também reafirmou ter infor

mações de que o Posto da Polícia
Rodoviária Federal, da BR-280,
não deverá ser afetado pela política
de redimensionamento da presta
ção de serviços que está em curso

naquelacorporação, porfaltadeefetivo.
Por fim, Caropreso elogiou os

efeitos da Lei de Responsabilidade
Fiscal sobre as administrações pú
blicas no País, que terminou com

os desmandos que existia no setor

há alguns anos e anunciou que o

próximo grande desafio nacional
deverá ser a Reforma Tributária,
como forma de diminuir a carga
de impostos das empresas e incen

tivar o setor produtivo. (MR)

VANG FASHION

Rua Max Wilhelm, 837
Jaraguá do Sul

'Fone: 275-3290
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-Atendimento a particulares
erão amplia

Para o presidente do A necessidade 8e
o Deliberativo, Osnildo a demanda de serviços para par

, só existe uma saída para tirar ticulares e conveniados>� indi
ospital Municipal Santo cada em levantamento já feito,

tônio das atuais dificuldades mostrando o perfil da clientela
anceiras e diminuir a de- que freqüenta e propicia areceita
ndência das subvenções da do hospital. De acordo com o
efeitura Municipal: melhorar estudo, 61% das recei

ndições de atendimento do SUS (Sistem,� l0:
Tltes -particu].. ares e âo.··.. s .... de): 1701 d····as. .' 70

S de convênios, atra��s parÍicula,res;
erra de melhores acomo- ados do Issem; 2% dös dáUni.
es e de serviços cada. vez med e 15% do'União Satíqe.Por

mais qualificados. Com esse outro lado, 62% da cliel)t�lasão
intuito está nos planos da di- pacientes do SUS; 24% são par-
.,toria a construção de pelo ticulares; 2% são conv.eniado
ênos três apartamentos, já nos Issem, 1% Unímed'e n%l.1nião

Saúde. (MR)

Publicação Sélpanal da Administração
Mimicipql de Guaramirim

�íi'! 'll�
mri'J;lI ..aiFai4·ft Mário Sérgio Peixer

Nesta semana faço um comunicado que estava sendo

esperado com ansiedade em Guaramirim. Aliás, foi uma das

principais "cobranças" dos eleitores durante a campanha no

ano passado: Estamos iniciando obras de asfaltamento.

Depois de tantos anos clamando por obras de embelezamento
e urbanização essa reivin��.�ação finalmente será atendi

as começaram a sedl�enàäas para em junho rec

asfalto. São as ruas João Borges Cordeiro, Henrique �ri mann

e João Pereira Lima. A prefeitura está investindo R$ 250 mil
nesta obra. Temos também o projeto das calçadas padronizadàS
e arborização das ruas. Pretendemos através da Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente criar o programa ':A.dote uma

praça", para contar com a participação da iniciativa privada
nesta nossa empreitada.

Infelizmente não temo�; uma "varinha de condão",
rabalhames em cima de ��'orçãmento e de umar7ceita) f11'Ias
não vamos parar por aí. R';�tendemos estender o projeto e, já
decidimos também pavimentar com lajotas a rua Agostinho
Valentin do Rosário e asfaltar a ruaGaroneTavares da Silva.

Essas são ações que entendemos urgentes pois, acima
de tudo, estamos empenhados, todos os dias, em defender a

imagem de nossa cidade e resgatar o orgulho de· sernos

• •

Participe, tire suas dúvidas enviando perguntas ao prefeitO!
Assessoria de Imprensa: Rua 28 de agosto, 2042, Caixa
Postal43, Centro - CEP 89270 000 - Guaramirim - se.
E-mail: administracao@netuno.com.br

GUARAMIRIM
k ·.AOMINlS!�ÇAO MUNICIPAL 200t/2004

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, c

�1 JARAGUA
DO SUL, 2 DE JUNHO DE 2001

o Bauerapregoanovafasenogovemo
Guaramirim - O vice-go

vernador do Estado vaticinou uma
nova fase no governo a partir do
segundo semestre, com o fim do

pagamento dos salários atrasados
aos servidores públicos estaduais

(cerca de R$ 340 milhões em dois
anos emeio) e a quitação de outros
compromissos de financiamentos

deobras, rolagens de dívidas, con
trapartidas e outros débitos que
estavam ainda pendentes, quando
o Tesouro do Estado deverá ter

mais recursos disponíveis.
- Estamos tirando o governo

do Estado do cartório -, decla
rou, prevendo para o futuro uma

folga mensal estimada em R$ 10
milhões para ser investida em

obras públicas, de recursos que
noje estão sendo destinados para
pagar os salários atrasados. ,

Conforme Bauer, Santa Cata-'
rina deverá tornar-se o único Es
lactono País corn essamargem pa
ra investimentos, superando São
PaUlo, inclusive, ressalvando, po
rém, que antes disso ainda preci
sam ser superados alguns obstá
culos, como a necessidade de rea
justar os salários dos servidores
pÚblicos estaduais e o pagamento
deR$150milhões em precatórios,
Urna das heranças do governo do
PMDB "A' d

- .,

• !TI a nao sera o mo-

Illento mais pretendido, mas pelo
Illenos estaremos olhando para a

frente e não para trás" frisou
B

'

auer, assegurando que, por contada recuperação da credibilidade,

cresce o interesse de investidores
e empreendedores pelo Estado e

os novos financiamentos estão

sendo viabilizados através do Pro

detur, Microbacias e BID IV.
Ele citou também o pagamento

regular de 17 mil bolsas de estu
dos; o incentivo ao reflorestamento
e outras iniciativas e programas,
como oferta, de medicamentos na

saúde pública e apoio ao ensino,
através de obras nas escolas e a

distribuição de material didático. E
destacou que, paralelamente, foram
buscados novos empreendimen
tos, tanto através do governo fe-

'

deral quanto o Projeto Gasbol,
quanto em parceria com a iniciativa

privada, citando o surgimento de
novas empresas em várias cidades,
como Pomerode, São Bento do

Sul, São Francisco do Sul (Usinor),
Joinville e outras. Nesse aspecto,
voltou a criticar o governo do

PMDB, que "não concretizou ne

nhuma das empresas anunciadas".

Segundo Bauer, a arrecadação
estadual subiu de R$ 120 milhões

paraR$ 250milhões, desde o início
do governo, efetuado todos os

descontos e repasses constitucio

nais. Ele afirmou que a CPI insta
lada na Assembléia "não é nenhum

empecilho para quem não tem nada
a esconder", e destacou que vários
projetos estão ampliando a oferta
de energia elétrica no Estado,
devendo garantir a auto-suficiên
cia no setor nos próximos quatro
anos. (MR)

CORREIO DO POVO GERAL-9

Edson JunkeslCP

Paulo Bauer (D): reunião em Guaramirim para detalhamento das reivindicações

.:Vice-governador garante que
\

a usina sairá em Guaramirim
Declaração foi
feita ontem em

reuniãocom

llderonçcs locais

Guaramirim-A Usina Ter

moelétrica Norte será construída
em Guaramirim. A afirmação foi

. feita pelo vice-governador Paulo
Bauer (PFL), em reunião realizada

ontem, na Prefeitura. A audiência,
que inicialmente seria em Floria

nópolis ou Joinville, mas que aca
bou sendo realizada noMunicípio
por insistência de Bauer, reuniu
o prefeito Mário Sérgio Peixer, o
Dêgo (PFL), vice-prefeito José

Joaquim Fernandes (PPB), se

cretários, vereadores e lideran

ças políticas. Na oportunidade
foram apresentadas ao gover
nador as reivindicações doMuni
cípio.

Conforme Bauer, os entraves

que surgiram aoprojeto da usina

termoelétrica dizem respeito à

política do governo federal para
o setor da energia, "Ninguém

VOCÊ COMPRA UM PRODUTO E LEVA O OUTRO DE GRAÇA.

vem aqui montar uma usina de

US$ 250 milhões para depois fa
zer negócios em real", analisa,
ressalvando, porém, que o grupo
americano EI Paso já adquiriu as

turbinas, indicando a irreversibili
dade do projeto. Sobre o pedido
para que seja mantido o Escritório
da SCGás em Guaramirim, expli
cou que a decisão também de

pende de outros sócios da com

panhia, mas prometeu discutir o
assunto com o presidente Luiz

Gomes e anunciou novo inves

timento no setor; a instalação de

um gasoduto que levará o gás de
Joinville para São Bento do Sul,
com investimento de R$ 100 mi

lhões.
Bauer também comentou a

tentativa de incluir a implantação
da Rodovia do Arroz (ligação
Joinville-Guaramirim) no finan
ciamento do BID IV, ponderando
que isso não significa necessaria
mente agilidade na obra e garantia
de execução. "A SC-474, entre
Massaranduba e Barra Velha, já
esteve duas vezes incluída em fi

nanciamentos do BID e ainda não
está concluída", lembrou o vice-

Elet�o, Máquinas, Ferramentas,Materiais de Construção e Magazine.Confira a relação dos produtos desta promoção nas Lojas e Hipermercados Breithaupt. 6" 1+5' Pelo preço� dto etiqueta.

governador, destacando que exis
tem outros meios para conseguir
os recursos, Ele observou que o

BID contempla prioritariamente
"troncos rodoviários", que não é

, o caso da Rodovia do Arroz, o

que pode ser uma dificuldade téc

nica. Em junho, o DER inicia li

citação para atualizar o projeto de

engenharia do trecho (Estrada
BrüderthaI).
ILHA DA FIGUEIRA -

Mas em relação à pavimentação
da Estrada Jaraguá, ligando
Jaraguá do Sul e Guaramirim pela
Ilha da Figueira, foi enfático: I

"Este é um compromisso meu

com as duas comunidades". Aler
tou porém para a contrapartida
pesada de Guaramirim na obra,
de 30%,� sobre um custo de R$
1,5 milhão. Bauer sugeriu que a

Prefeitura busque financiamento
através do Fundo de Desenvolvi
mento dos Municípios para
bancar a contrapartida de R$ 450
mil. Por fim, prometeu interceder

junto ao Tribunal de Justiça do
Estado para acelerar a construção
do novo Fórum da Comarca.
(MILTON RAASCH)

�:lãR\EiTHAÜPT
www.hiperb.com.bi.
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Homicídio seguido de suicídio
no Bairro Estrada Nova

Irmão da vitima
desferiu dois tiros
noex-cunhado

que já estavamorto

Jaraguá do Sul - A tarde
de quinta-feira foi marcada por
crime passional, na Rua José

.Picolli, no Bairro Estrada Nova.

Depois de discutir e ameaçar a

ex-esposa, o operário de fundi

ção Jorge Sampaio, 28 anos, na

tural do Paraná, assassinou a

empregada domésticaMaria Flo
resSilveira, 27 anos, com um tiro
no peito, disparado por um re

vólver calibre 38. Após o homi

cídio, Sampaio decidiu dar fim à

própria vida e sé suicidou, desfe-

1
1

,I

/

SilveirafoichamaraPM,mas quando
retonwu os dois já estavam mortos

.

Tragédia; familiares e amigos de Maria acompanharam o velório

'rindo tiro na cabeça. O irmão de

Maria, o desempregado Valmir
Flores Silveira, 25 anos, natural
do Rio Grande do Sul, mora nu

ma residência no mesmo terreno

da casa da irmã e presenciou o

ex-cunhado apontando a arma
para Maria.

- Quando eu estava subindo
as escadas de casa, olhei para a

residência dela e vi os dois na va
randa. Sampaio a estava empur
rando para a parede com uma

mão e na outra a ameaçava com

o revólver. Se eu fosse lá tentar

ajudar elemataria nós dois.ientão
corri para o telefone chamar a

polícia-, relata Silveira. Ele dis
se que no caminho escutou um

tiro. e, quando retornou, encon
trou os dois já caídos e ensan

güentados no chão. "Quando
olhei fiquei indignado, peguei a
arma e dei mais dois tiros no

cara", desabafa. Ele acredita que
. Sampaio tenha cometido o crime

por ciúme e por não aceitar a

separação.
Silveira foi encaminhado para\

a Delegacia de Polícia, onde ficou
detido enquanto o médico-legista
Maurício Spies fazia exame para
analisar se Sampaio havia mor

rido com tiro desferido por ele
mesmo ou se o óbito foi pro
veniente dos disparos feitos pelo
irmão da vítima. Após constatar

que realmente tratava-se de

'Suicídio, Silveira foi enquadrado
por disparo de arma de fogo em

local habitado - crime passível
de fiança-, pagou o valor de R$
180,00 e foi liberado.

A delegada de plantão, Fedra
Konell, disse que Mariajá havia

prestado queixa contra o ex- .

marido, em fevereiro deste ano.

"Existe um Boletim de Ocorrên

cia, mas eu preciso averiguar se
Sampaio estava respondendo a

Termo Circunstanciado". A dele

gada informa que a suspeita da
vítima estar grávida foi negada.

Maria tinha uma filha de 7

anos (Bárbara Flores Silveira)
com outro homem e um menino
de cinco anos (Diogo Sampaio),
com Sampaio.

Guaramirim - A auxiliar de

enfermagem Maria Irene Time

compareceu, quinta-feira, na De
legacia de Polícia para registrar
ocorrência e comunicar a inva

são e furto cometidos contra o

Posto de Saúde, que funciona na

Rua João Butschardt, no Centro.
De acordo com o relato, o fato
aconteceu durante a madrugada
sem que os moradores próximos
percebessem qualquermovimen
tação no local, o que está dificul
tando a identificação e autoria e

o número de participantes do
furto.

A funcionária informou que a

invasão aconteceu através de

Ladrões levam equipamentos
pertencentes ao Posto de Saúde

uma janela que fica na pane de
fora do prédio onde funeiona a

farmácia do posto de saúde,
tendo sido levados um aparelho
fotopolimerizador, um videoeas.
sete e um receptor de antena pa.
rabólica, todos equipamentosj-,
tencentes àquela unidade.

O vigia da Escola Tarnandaré,
que funciona em frente à unidade i

de serviço de saúde, foi o primei· i

ro a constatar o furto, Ele contou I

que chegou ao locallogo apósàs (

4 horas e que resolveu verificar I

de perto ao ver que a janela do

prédio estava aberto, confiro (

mando o desaparecimento dos \

objetos. c

MAURO
ZUKERMAN

LOTE 025 • Terreno sI benfeitorias à R. Joinville, s/n VI

(altura 1400) Baependi. Á. ter. 2.200,OOm2• Matr. 8178, M
1°CRllocal.Valormínimo devenda: R$115.000jOO
Consulte imóveis em outros Estado·
PABI: (11)3272.9300 FAX: (11) 3277�61'),5_
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Atlético e Kiferro disputam
o título do Varzeano/2001

Projetista Adrian Newey
. pode ir para a Jaguar

s

e
membro do escritório de projetos
da empresa. Trabalhou com car

ras-esporte e em 1984 virou che
fe do projeto de Indy da March,
conquistando três vezes seguidas
as 500Milhas de Indianápolis, em
1985, 1986 e 1987, com Danny
Sullivan, BobbyRahal eAlUnserSr.

Considerado um mago das

pranchetas, Newey tem a fama
de desenhar carros aerodina
micamente impecáveis. Não che
ga a ser um revolucionário, mas
desenvolveu conceitos muito in

teressantes, adotados por seus

colegas depois, como os bicos al

tos, as zonas de vácuo sob o nariz
do carro e a prioridade na acelera

ção do ar que passa sob o carro

com o uso de difusores traseiros
de desenho bastante sofisticado.

A Jaguar, que estreou no ano

passado como sucessora da Ste

wart, pertence à Ford e não será

por falta de dinheiro que vai ficar
sem Newey. A empresa planeja
construir uma nova fábrica na In

glaterra e um túnel de vento para
uso próprio, já que atualmente é

obrigada a utilizar um na Califór
nia' para seus testes de aerodinâ
mica.

São Paulo - São cada vez

mais fortes os boatos na Ingla
terra dando conta de que Adrian

Newey, o projetistamais laureado
dos anos 90 na Fórmula 1, está

Ia. trocando a McLaren pela Jaguar.
er. A informação foi publicada em

primeira mão pela revista "Auto

ré, sport", que tem em seu currículo

lde de especulações mais acertos do

ei. que erros. Newey teria recebido

[ou uma proposta de contrato de

� cinco anos, ganhando cerca de

ar US$ 5,5 milhões por temporada.
do AMcLaren j á se apressou em
H. desmentir, mas sem muita con

'OI vicção. "Ele tem mais um ano de
contrato com a gente. Não acre

ditamos que já tenha assinado
com a Jaguar", disse' o diretor

geralMartinWhitmarsh. "Sei que
Adrian e Bobby Rahal são grandes
amigos, mas é na McLaren que
ele tem as melhores condições
para trabalhar", emendou Ron

Dennis, chefão do time.
De fato, Newey, 42 anos, tra-

I
balhou na Indy nos anos 80 e lá

P tomou-se amigo de Rahal, atual
chefe de equipe da Jaguar. Enge-
Dheiro aeronáutico de profissão,

Ir Newey começou naMarch como

aplicar uma goleada por 6 x O no

Eletropol.
Antes mesmo de seu encer

ramento, o 19° Campeonato Var
zeano Raul Valdir Rodrigues,
Troféu 125, Anos de. Jaraguá do

Sul, já superou o número de gols
marcados na última edição: foram
registrados 130 gols em 40 jogos,
com uma média de 3,25 por par
tida; este ano, até o 38° con

fronto, os atletas fizeram as redes

balançarem 145 vezes, o que re

presenta 3,81 gols por jogo. Na
briga pela artilharia da compe

tição, estão empatados com 10

gols os atletas Cleomar Peretto,
do Bangu/Tranze o Pé, e Ander
son José Kolher, do Amo Vila La
lau, sendo que este último ainda
terá uma oportunidade para con

quistar o título de artilheiro, pois
sua equipe disputará a terceira

colocação. Já o título de goleiro
menos vazado será definido no

confronto final da competição en
tre AlexandreWachhilz, do Atlé
tico Paraná, que sofreu apenas
três gols, e Ademir Schiochet, do
Kiferro, com oito gols.

PRÊMIOS - O artilheiro, o

goleiro menos vazado e o atleta

revelação do Varzeano serão pre
miados com um troféu, que tam

bém será concedido, juntamente
com uma bola, à equipe mais dis
ciplinada da competição. As

equipes classificadas até o ter

ceiro lugar receberão, além de

troféu e medalhas, os seguintes
prêmios: um boi de 15 arrobas à

campeã; um boi de 10 arrobas à

vice; um suíno de 80 quilos ao

terceiro. O quarto colocado ga
nhará troféu e um suíno de 60

quilos.

Eletropole
Amo Vila Lalau

brigam pela
terceira colocação

Jaraguá doSul-O Atlético

Paraná, campeão do Varzeano/

2000, busca o bicampeonato .da

competição na grande final deste
ano contra o Kiferro, amanhã, a
partir das I5h15, no Estádio João
Marcatto, tendo como preliminar
a disputa pela terceira colocação
entre as equipes do Eletropol e

Amo Vila Lalau, que entram em

campo às I3hI5. O Atlético che

gou à decisão do título depois de
vencerAmo Vila Lalau por 1 x O,
numa das semifinais realizadas no
último sábado, enquanto que a

Kiferro conquistou a vaga ao

Sede da Sociedade Hípica será inaugurada hoje
Jaraguá do Sul - Hoje, a

partir das 13 horas, será realizada
a cerimônia de inauguração da
sede da Sociedade Hípica Jara

guá, na Rodovia BR-280, ao lado
da RecreativaMenegotti. Após a

solenidade inicia as provas da

primeira etapa do Campeonato
Sul Brasileiro de Salto eCCE,
organizado pela Liga dos Cava
leiros de Hipismo Rural de Santa
Catarina.

O presidente da Sociedade

Hípica, Anselmo Ramos, informa
que o número de participantes es
perado é de 50 conjuntos (um
conjunto equivale a um cavalo e

um cavaleiro), entre homens,
mulheres e crianças, a partir dos
7 anos. "Nós estamos contando
com público de 600 pessoas, mas
não tem como saber ao certo

porque a rotatividade é grande",
diz o presidente, comunicando
que a entrada éffànca.

Paralelamente com o Sul
Brasileiro estará sendo realizada
a primeira etapa do ranking da

Williams domina testes naFrança
São Paulo - AWilliams do

. minou os três dias de testes cole
. tivos da F-I no circuito francês

de Magny-Cours. Ralf Sch�ina
cher foi o mais rápido na terça e

na quarta e, na quinta-feira, foi a
vez do piloto de testes do time,

I Marc Gené, registrar a melhor
volta, em Imin14s383. Já é um

�mpo Is249 melhor que o da po
le para o GP da França do ano

jlassado, deMichael Schumacher.

Os testes terminaram ontem.

Ralf não treinou porque estava

com dor de garganta. Outra au

sência notada foi a de Heinz
Harald Frentzen, que começou os

testes na quarta pela Jordan, mas
sentiu dores na cabeça e foi subs
tituído por Ricardo Zonta. O ale
mão sofreu um acidente na saída
do Túnel em Mônaco e contou

que seu capacete chegou a tocar

no guard-rail.

Bebê de Barrichello é menino
Evento: cerca de 50 conjuntos vãoparticipardasprovas do SulBrasileiro

provas, seguido de churrasco -

oferecido pela Fazenda Mene

gotti. Às 22h30 vai acontecer a

"Noite do Hipismo", no Big
Bowlling. No domingo, as provas
começam às 9 horas e prosse
guem até às 11 horas.

escola interna da Sociedade Hípi
ca Jaraguá. As disputas vão con

tar com aproximadamente 15 ca

valeiros da própria escola e mais

15 conjuntos de outras escolas da

região, como Joinville e Blumenau.
Após a solenidade iniciam as

A mulher de Rubens Bar
tichelIo, Silvana, confirmou à
ag' ,

enclaWarm Up que o bebê que
ßcasal está esperando para final
oeoutubro é menino. A gravidezOe Silvana foi confirmada no fi-

nal de fevereiro pelo piloto
brasileiro. O nome ainda não foi
escolhido. "Só não será Rubens",
brincou Silvana. Na fanulia Bar
richeIlo, o avô, o pai e o piloto se

chamam Rubens.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
,

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

OAB se 3437-8
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Abertura: solenidade no Ginásio de Esportes Rodolfo Iahn marcou início dos jogos

Guaramirim sedia etapa do

"Moleque Bom de Bola"
Fase

Microrregional
será concluída
hoje

G
. .

A
\

uaramrrrm etapa
micrórregional do "Moleque Bom
de 'Bola", com quatro jogos de

futebol envolvendo equipes
masculinas e femininas, estará
sendo concluída hoje, no Estádio

Municipal João Butschardt. As

partidas serão realizadas entre

8h30 e llh15, com as equipes A e

B, de Guaramirim x Jaraguá do

Sul, no Masculino; Mâssaranduba
x Guaramirim, no Feminino;
Schroeder x Jaraguá do Sul, no

Feminino, e Schroeder x Massa

randuba, no Masculino. Cerca de

200 atletas juvenis masculinos e

femininos estão participando,
representando as escolas que fo
ram vencedoras nas etapas locais
da competição, nas respectivas
cidades.

A solenidade de abertura foi
realizada quinta-feira no Ginásio
de Esportes Rodolfo Jahn, em
solenidade que reuniu autoridades

municipais, organizadores do
evento esportivo, convidados e as

delegações representando as di
versas escolas participantes. O

prefeito Mário Sérgio Peixer
procedeu ao hasteamento dos pa
vilhões, acompanhado pelo advo

gado e desportista Murillo Barreto

de Azevedo e pelo coordenador re
gional de Ensino, Anésio Ale

xandre.
O atleta RonaldoMiron da Silva

Júnior, aluno da Escola de Ensino
Fundamental Almirante Tamanda

ré, conduziu a tocha do fogo sim
bólico. A aluna Adriane de Oliveira

da Fonseca, da Escola Lauro Zim
mermann, proferiu o juramento do

atleta. O evento tem a coordenação
da Fesporte (Fundação Catarinen

se de Desportos). Estão participan
do desta etapa equipes que repre
sentam escolas de São Bento do

Sul, Schroeder, Jaraguá do Sul,
Massaranduba e Guararnirim. As

partidas realizadas ontem e na quin
ta-feira aconteceram também no

Estádio do Amizade.

Time Infantil de futsalbuscaclassificaçãonoEstadual
Jaraguá do 8ul- A equipe

Infantil da Malwee/Flvlli está dis

putando a segunda fase do Cam

peonato Estadual de Futsal, no
Colégio Visão, em Florianópolis.
Na noite de ontem o time jara
guaense enfrentou a equipe da
casa. Hoje, às 10 horas, joga con
tra a equipe AABB/Joaçaba, e, às

17 horas, contra a AABB/Chape
có.

Continuam nesta fase 16 equi
pes, divididas em quatro chaves de

quatro times, além das chaves G e

H, que serão disputadas na Capi
tal. A Chave I será em Itajaí e a J

em Fraiburgo. As três melhores

equipes classificadas no turno e

returno participam da próxima fa

se. Além da MalweelFME, fazem

parte da Chave H as equipes da

AABB/Joaçaba, AABB/Chapecó, e
o Visão, de Florianópolis,

-

O returno do campeonato es

tadual está marcado para acon

tecer nos dias 7 e 8 de julho, em
Joaçaba.

Liga Nacional
A equipe da MalweelFME vai enfrentar o time PokerlFoz, de Foz
do Iguaçu, amanhã, a partir das 11 horas, no Ginásio do Parque
Malwee. Os ingressos antecipados custam R$ 8,00 e podem ser

adquiridos nos Postos Mime e na RádioJaraguá.
Escolinha Basquete
Meninos e meninas com idade Hoje é o último dia da quinta
entre 8 a 17 anos que desejam Taça Federação Catarinense de
aprender a jogar futebol agora Basquetebol, que está sendo
têm mais uma opção. A disputada no Ginásio de
Escolinha de Futebol da Esportes Arthur Müller. O
Sociedade Acaraí é gratuita. As
aulas são terças e quintas
feiras, de manhã e à tarde,
dependendo da idade.

evento conta com a

participação de quatro equipes,
na categoria Adulto. O ingresso

é um quilo de alimento,
Índice Olímpico

O atirador Samuel Lopes comunicou a Fundação Municipal de
Esportes, na noite de quinta-feira, que conquistou índice olímpico

na Copa do Mundo, em Milão. Com a conquista, ele será o

primeiro jaraguaesne a representar o Município, nesta modalidade,
nas Olimpíadas de 2004.

Basquete feminino

Hoje, a partir das 15h30; a
equipe Infanto-juvenil feminina
do UnerjlDuas RodaslFME vai

disputar o Campeonato
Estadual de Basquete, em
Tubarão. O grupo será
orientado pelo técnico Airton
Luiz Schiochet.

Atletismo

Começou ontem e prossegue
durante o dia de hoje a primeira
etapa do Campeonato Estadual
de Atletismo, categoria Adulto,

na cidade de Cricí�líma. Ao
todo, sete atletas jaragúaenses

estão representando o

Município nas disputas,

Natação, - Nátaç,ão-pf,'�el!Jês
/!/idroginásfica, - Street Danee

Muscú/ação - Body, Bump,.
, Body Combat - Body,'Step

A'bdominais.
A mais c(Jmpl'et�1 de Ja/!aguá!
Rua 'l1esidenle'Epilácio P�soa, 1081- centro � Fone: 275-1862 - e-mail: academiaimpu[so@lerr�.com.br

I-- -- _ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




