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EdsonJunkes/CP
Campanha contra a poliomielite encerra amanhã: Vacinação será das 8 às 17 horas. Página 5

Correios afirma que Konell
I

extraviou correspondências
A Assessoria de Comunicação Social dos

Correios em Santa Catarina afirmou que o

vereador Petras Konell (PMDB) extraviou
cinco correspondências do Centro de Distri
buição Domiciliar, de Jaraguá do Sul.

Segundo o assessor Francisco Felici-

ano, a versão oficial dos Correios é. a que
consta no boletim de ocorrência. ""Ele (o
vereador) apoderou-se de 92 correspondên
cias que estavam namesa da chefia da agência
e devolveu 87. Faltam cinco", - informou.

Página 4

Berlim
373-1010

Programa Bolsa-escolafoi apresentadopelo secretário Antonio Pesaro, na quinta-feira. Página 5

Edson Junkes/CP Sociedade Cultura
Artística comemora

45 anos de atividades

Programação inclui
I

apresentação musical
A Sociedade CulturaArtís

tica de Jaraguá do Sul comple
ta quase um século de existên
cia e comemora a data com

exposições e concertosmusi
cais. Página 5

Samuel Lopes foi o
29° naCopa da Itália
o jaraguaense Samuel Lo

pes foi 29° atirador, entre os

cem participantes naCarabina
Deitado, na Copa da Itália.
Além de conseguir índice olím
pico, Lopes conquistou o 2° lu
gamo rankingnacional.PáginaS

PT de Guararnirim

quer frotamunicipal
no pátio da Prefeitura
Página3

Jaraguá do Sul
adota estilo
Jânio Quadros
Página4

Culturarussa também
faz parte da História
de Guararnirim
Página6
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P��sO:narisni�'indesejável
o baixo nível das rivalidades entre o prefeito de Jaraguá do

Sul, Irineu Pasold, e o vereadorMarcos Scarpato apenas reforça
a imagem negativa da classe política. Os impropérios desferidos

.

nas últimas semanas ultrapassaram
as fronteiras do aceitável e demons
trando tot�hfíllta de respeito à so

ciedade, além da dissonância com
os princípios elementares da demo
cracia. Palpites infelizes, picuinhas e
insinuaçõesmaldosas outórpespre- ê

judicam à�MutJicípio como umtodo,
e não somente os envolvidos na

contenda:
A troca de acusações é resultado

de vários fatores políticos, a come-.
çar pelas divergências ideológicas
.entre o tucano Pasold e o 'petista
Scarpato.Os questionamentos opo
sicionistas do parlamentar irritam a

administração. Entretanto, o clima
atingiu o ápice quando Scarpato
apresentou projeto de lei _" que

ainda não foi à votação- proibindo a contrataçãode parentes,
até o terceiro grau do prefeito, vice e seeretários, para cargos
em comissão. Tinha endereço certo. O objetivo da proposta era
atingir familiares do prefeito.

<,

Pasold respondeu às provocações com bom humor, além de
. (

recorrer à velha argumentação: "As escolhas obedeceram critérios
de confiança e de competência". O auge da crise foi quando a

Câmara rejeitou um projeto do governo.A atuação de Scarpato
foi fundamental para a derrota. Daí em diante o clima não mais
arrefeceu-se. Pasold chamou o vereador de pavão, "por estar
querendo aparecer". Scarpato retribuiu a gentileza atribuindo ao

prefeito a pecha de tatu, "não mostra a cara para a comunidade
e só faz buraco".

O roteiro de mesquinharias, sem nenhuma relação com os

interesses públicos, continuou por alguns dias, até que Pasold,
eivado' pela emoção, chamou Scarpato de palhaço. Se pretendeu
mostrar-se corajoso, conseguiu apenas ser grosseiro. Como era
de se esperar, o vereador rebateu à altura, prolongando o festival
de baixaria, que se desenvolve no vale-tudo das brigas de co
madres e bate-bocas de sarjeta. Infelizmente, nenhum dosdois
ainda percebeu que a democracia não autoriza o descontrole de
condutas.
A persistir, as ações de enfrentamento antidemocráticas;

desassociadas das causas políticas-ádrninistrativas: mas

meramente de caráter pessoal, perdem a op�rtunidad�;9� <l,tllaJ;'�m
corria agentes das soluções coletivas. A rivaliciade,:�este.casd, é
desagregadora, e ameaça a credibilidade �:l�s irrstituiçõe�.;
Liberdade de expressão e liberalidade total das,�xp�essöês'.são
coisas distintas. Os limites ainda não foram percebidos graças-à
ausência de sensibilidade política e dos compromissos para com
a sociedade.

'

É preciso abandonar as manifestações de irracionalidade,
desarmar os espíritos e permitir que a adversidade inconseqüente
ceda lugar-ao diálogo. Democracia pressupõe respeitomútuo e

convivência pacífica entre os contrários.tendo em vista a busca

pelo bem comum. Aos políticos cabe resguardar a responsa
bilidade e a consideração que os cargos eletivos exigem no

exercício das funções. À população, patrocinadora das ações, a
obrigação de discernir uma coisa da outra para o bem de todos.
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A função do vestibular

Com aproximidade dos exa
mes vestibulares de inverno, pro
movidos por diversas institui

ções de ensino em todo o País,
a grandemaioria da população
acadêmica não entende a real

.

função deste exame. Consta do

parágrafo I do Artigo 206 da

Constituição Federal, claramen
te: "Igualdade de.condições pa
ra o sucesso e permanência na
escola". Essa é a verdadeira

,

função do exame público, popu
larmente chamado de vestibular.
'E se não é, deveria ser!

Que outra forma uma ins

tituição de ensino superior, cujo
número de-vagas é inferior ao
número de candida�os; poderia
usar para honrar o parágrafo .

constitucional? Sexo? Idade?
Cor?Situação Financeira? Ne�
nhuma outra me parece mais

. apropriada do que um exame

paramedir-a habilidade e o co

nhecimento geral dos 'cindi
datos,

Não estou aqui defendendo
.
o vestibular. Por mim, seriam
todos extintos. No entanto,

*Malcon Tafner

temos um déficiteducacional em
nível de 3° grau no Brasil, que
acaba tornando necessário um

exame qualquer de classifica
ção. E a regra é simples: quanto
mais transparente for o pro
cesso de classificaçãomelhor a
imagem da instituição de ensino

superior perante a comunidade
onde está inserida.

Há o caso de uma instituição
que nem chama mais o exame

público de vestibular, mas de
exame de seleção, pois trata co
mo, de fato, um exame elas

sificatório, no qual os 50 pri
meiros colocados ocupam as 50

vagas oferecídas no cursopre
tendido. Essamesma instituição
aproveitou, inclusive, paramo
dificar o estilo do exame e trazer

para seus bancos escolares um

aluno com um perfil próprio:
O perfil pretendido era de um

aluno cujos conhecimentos ge
rais, políticos e sociais estives
sem alinhados com o que está

acontecendo com omundo hoje.
Vejam; o vestibular não possui
a funçãode avaliar o-resultado

do ensinomédio, emuito menos

de avaliar o sistema educacional
brasileiro. O vestibular e a sua

"decoreba" tradicional servem

apenas como ummecanismode

seleção para uma oferta menor

que a procura.
Mas, convenhamos, a solu

ção de fato não reside na mu

dança do vestibular, mas no

aumento do número de vagas do

ensino superior brasileiro, seja
ele público ou privado. Propor
cionalmente, nos Estados Uni·

dos, existem sete vezes mais

jovens na faixa etária de 17 a

25 anos no ensino superior do
que no Brasil. S� � comparação
parece descabível,jáque se tra·

- ta do país mais rico do planeta,
basta tomar como exemplo a

vizinha Argentina. Lá, propor
cionalmente, existem três vezes

mais jovens ria faixa etáriade
17 a 25 anos no ensino superior, "'

I
do que no Brasil. AcordaBrasil.

nense dePós-graduação

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Ru�' Walter' Marquardt, 1,1,80, As cartas devem conter en/r:
30 e 35 linhas, com 70 toque s, o endereço ou telefone-pura contato, 'O jornal se reserva o direito de sinte/lZar
texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais. necessárias. '

'
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A artilharia dos governistas (PFL e PPB) na Câmara de

Guaramirim tende aos poucos a sair da trincheira (com menos

críticas ao prefeito Mário Sérgio Peixer) e fixar-se nos reais

adversários, que são o PT e o PMDB. As evidências são o

crescimento notável do desempenho do Partido dos
. Trabalhadores no Legislativo, nas últimas semanas, saindo da
fase da retórica e entrando com propostas práticas como são os

projetos de lei encaminhados esta semana; e o namoro cada vez

mais apaixonado entre o PT e o PMDB, que poderá render
muito ainda no futuro. Tanto que o próprio

ex-prefeito Antonio Carlos Zimmermann (PMDB) saiu do

auto-isolamento para participar de uma das recentes reuniões
entre os dois partidos.

,

Munição
Por tudo isso, o vereador
pefelista Salim José Dequêch
não deveria desperdiçar tanta
munição como tem acontecido
em algumas ocasiões, no
primeiro semestre da

legislatura, porque vai precisar
dos cartuchos. Em pelo menos

uma ocasião Dequêch já
lOS mostrou ter percebido a

nal grandemovimentação petista,
,ua que se nota tanto na

Secretaria da Câmara
�rn

de Municipal quanto no plenário,
additório, corredores e até

IOf
bastidores. Se o PT tivesse
eleito pelo menos mais umlu
vereador, o tomjá seria outro.

lU-

no

do

*
)r-

ßl'

lis
I a

do

Xerox.
Como que prenunciando o

tiroteio, antes da sessão da

quinta-feira à noite, Dequêch
circulava na Câmara com um

xerox da coluna Holofote, da
Revista Veja, com data de 6
de junho, que noticia que a

filha do presidente de honra
do PT, Luís Inácio Lula da

Silva,jornalistaLurian Silva,
27 anos, assumiu a

assessoria de imprensa do
DiretórioMunicipal do PT
em Blumenau. Até aí nada

'

demais, mas a confecção do
xerox é, no mínimo,

sintomática. O Legislativo
guaramirense promete ...

ão

'a

ta,

Mais informações
O presidente da Aciag (Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirirn), empresárioMaurici Zanghelini, quer

mais informações sobre a transferência da

Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, que
anunciou o encerramento das atividades em

Guaramirim pára concentrar-se em São José dos Pinhais, onde
está localizada a principal unidade da empresa. Zanghelini

pretende procurar a direção e a assessoria jurídica da empresa

para saber mais.

Ia
ASPAS

)r·
---------------------

:es "Solidariedade partidária não significa necessariamen-
de teconivência com os erros. O PFL foi e é solidário ao ex

or senadorAntônio CarlosMagalhães,mas reprova qualquer
ill ilegalidade." (Senador Geraldo Althoff - PFL - sobre a

posição do partido em relação ao processo de cassação do senador
baiano pela violação ao painel de votação do Senado)

ite
·0

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� Médico Oftalmologis.ta - CRM 9066

5
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PT quer que frota 'municipal
fique no pátio após expediente

ENTRE NA MODA ...

BOTTONS PERSONALIZADOS, TIMES DE FUTEBOL,
FOTOS, íDOLOS, TAMANHOS VARIADOS.

••......................................................................................

Proposta faz
partedo
"pacotaço"
enviado àCâmara

Guaramirim - o Partido dos
Trabalhadores está propondo que
a Frota Rodoviária Municipal
(máquinas e veículos) permaneça
no pátio da Prefeitura após o ex

pediente de serviço diário e nos

finais de semana e feriados. A
medida faz parte de um "pacotaço"
de cinco projetos de lei elaborados
pelo partido e já enviado à Câmara

Municipal, através do vereador e

presidente do Legislativo, Evaldo
João Junckes (PT).

Se aprovado o projeto, todos
os veículos pertencentes à Muni

cipalidade, exceto ambulâncias,
terão que ser recolhidos quando
não em atividade, devendo os

motoristas entregarem as chaves
ao zelador ou guarda da-Prefeitura,
que esteja respondendo pelo
plantão do dia. Não fica submetido
a este regime apenas um veículo
destinado ao uso oficial do Ga
binete do Chefe do Executivo, que
permanecerá sob responsabilidade
do mesmo.

Os veículos usados no trans

porte escolar, conforme consta

ainda no projeto de lei, poderãoter
seus roteiros semanais adequados
ao ponto de início das linhas es

colares; e em casos de emergência
para utilização de máquinas e

veículos fora do expediente e nos

feriados e finais de semana, pro

põe, ainda, que a liberação deverá
acontecer mediante autorização
prévia do prefeito. "Afinal de con
tas são veículos nossos, que pre
cisam ser guardados e não podem
ficar ao relento na casa de um ou

outro funcionário privilegiado",
comentou Jufíckes.

OUTROS PROJETOS - O
vereador também deu entrada nos

projetos que instituem a obrigato-

•.........
:

Arquivo/CP: Edson Junkes

Junckes: "Veículos não devem.ficarem casade um ou outrofuncionário"

riedade de Educação Ambiental no
currículo das escolas municipais;
a proibição do tabagismo dentro
dos ambientes públicos na juris
dição do Município, e vedado o

Executivo a conceder qualquer tipo
de incentivo, envolvendo indústrias
com atividades consideradas dano
sas ao meio ambiente.
(MILTON RAASCH)

Speed Press
�_'_�!."i.

PABX (47) 371-2552

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 9 DE JUNHO DE 2001CORREIO DO POVO4 - POLíTICA

Bilhetinhos facilitam a vida
de 'amigos' dos políticos Na justificativa do projeto de ciclovias do vereador José Pendiuk

dos Santos, o Zé Padre (PT), está escrito: "".este projeto de
'sistema cicloviário' já foi aprovado pela Câmara de Florianópolis,
advém daquelas normas européias, que vem sendo copiado em

todo o BrasiL".

Na edição de terça-feira, quando o CORREIO DO POVO abordou o

assunto, afirmou que o projeto era cópia fiel da Lei Complementar
078/2001, assinada pela prefeita da Capital, Ângela Amin (PPB),
informando que a proposta era de entidades ambientais européias
e que o parlamentar não revelou sua origem, omitindo o plágio.

O erro foi do repórter Maurílio de Carvalho, que não atentou para
a justificativa do projeto, onde o autor faz referência à proposta

de Florianópolis.

Bertoldi admite
a prática, mas
nega privilégio
aos atendidos

Jaraguá do Sul - A velha

prática do bilhetinho de políticos
encaminhando pessoas para aten

dimento especial em repartições
públicas é comum no Município.
O CORREIO DO POVO teve acesso

a dezenas deles, assinados pelo
vice-prefeito Moacir Bertoldi

(PPB), vereadores de vários parti
dos e secretários municipais, soli
citando ao destinatário atenção es

pecial ao contribuinte portador da
"carta de crédito". Há pedidos de
toda natureza, desde um simples
exame médico até facilidades no

pagamento de tributos, passando
por furar fila nos progr\ffi1as habita
cionais e assistenciais.

Nem todas as reivindicações
são atendidas, mas comprova o

privilégio dado aos amigos dos po
líticos, em detrimento dos demais

munícipes. Bertoldi admitiu que já
encaminhou várias pessoas a dife
rentes setores da administração.
"Não há nada de irregular nisso.
Procuro atender bem todos os que
me procuram, independente do

partido, mas peço atenção mais
envolvente para quem nos valori,
zou, vestiu a camisa quando preci
sávamos. É uma forma de retribuir

Mea-culpa
A referência ao projeto
aprovado pela Câmara de

Florianópolis e às propostas
difundidas pelas entidades
ambientais européias não
eximem a culpa da cópia ipsis
litteris. É de reconhecer,
como o próprio editorial da

edição de terça-feira já havia

feito, a audácia do projeto e os

benefícios resultantes da

opção. Todavia, é preciso
lembrar que, apesar das boas

intenções, caberá ao governo
executar o projeto.

Nem tanto assim
O ex-senador Antônio Carlos

Magalhães (PFL) não éo

campeão de votos na Bahia. Em
números absolutos, o recordista

é o deputado federal Waldyr
Pires (PT), com 2,7 milhões de

votos obtidos na

disputa pelo governo em 1986.

Na lista dos mais votados,
ACM vem em oitavo

lugar, com 1,92 milhão de

votos, atrás de Lula (PT), com

1,98 milhão, e FHC (PSDBj,
1,97 milhão, à presidência, em

1998.

Defesa: Bertoldi diz que encaminhamento é normal nas administrações
tão secretário-adjunto de Saúde,
Orlando Bernardino da Silva, diz:
"Solicito auxílio para a senhora
Roseli por ser nossa companheira
de campanha". Bertoldi negou abu
so eleitoral, já que o caso aconte

ceu após as eleições, mas um com

promisso já como vice-prefeito.
"Todos os partidos fazem isso, em

qualquer cidade. Não admitir é

hipocrisia", rebateu.
ANTECEDENTES - No ano

passado, antes da entrega das ca

sas populares, a Secretaria de De

senvolvimentoEconômico recebeu
vários bilhetes recomendando pes
soas para assumir as vagas. O
então secretário, Waldir Watzko,
garantiu que rejeitou as indicações
e obedeceu a triagem feita pelos
órgãos municipais responsáveis.

. (MAURíLIO DE CARVALHO)

e recompensar", justificou, garan
tindo que não há privilégios, mas
preferências por quem está envol
vido com o governo.

Bertoldi disse que os encami

nhamentos são feitos pelo gabinete,
em papel oficial. "É uma certifi

cação para evitar que outros pro
curem os órgãos públicos em no

me de alguma autoridade do go
verno", afirmou, garantindo que
nunca usou o consultório particu
lar (Bertoldi é médico-pediatra)
para emitir bilhetes. No entanto, no
dia 10 de outubro do ano passado,
uma semana após as eleições, já
eleito vice-prefeito, encaminhou ao
Pama (Pronto Atendimento Médi
co Ambulatorial) uma mulher de
nome Roseli que, por sua vez, soli
citava auxílio para Aguinaldo Alves.

O bilhete, encaminhado ao en-

Visita

O senador GeraldoAlthoff (PFL) esteve em Jaraguá do Sul na

manhã de ontem. Às 7h30 tomou café da manhã com

empresários, em seguida, reuniu-se com lideranças do partido do

Município. Na oportunidade colocou-se à disposição do diretório

pára viabilizar a candidatura de um pefelista a deputado estadual.
Althoff encontrou-se com o prefeito Irineu Pasold (PSDB) e com

os prefeitos da região. O senador disse que pretende concorrer às

próximas eleições na majoritária (senador, governador ou vice).

Petras Konell apoderou-se de cartas dos Correios
Fim

O deputado federal Ricardo
Ferraço (sem partido-ES)

protocolou na Comissão de

Constituição e Justiça da

Câmara dos

Deputados proposta de emenda
constitucional acabando

com os suplentes biônicos no

Senado. Sugere que o

suplente seja o segundo
candidato a senador mais

votado,

Alteração
O secretário de Gestão de

Jaraguá do Sul, Alcides
, PavaneIIo, presidente do
Diretório do PFL local, deve
deixar o cargo no dia 30 deste

mês. Fontes do partido
informaram qu� pretendem
continuar comandando a

pasta. O nome mais cotado

para substituir Pavanello é do

gerente de Suprimentos,
Werner Schuster.

Florianópolis - A Assessoria:
de Comunicação Social dos Cor
reios divulgou a versão oficial da

empresa sobre o incidente ocorrido
no dia 25 de maio, no Centro de

DistribuiçãoDomiciliar, de Jaraguá
do Sul, quando o vereador Petras
KoneIl (PMDB) retirou 92 cones

pondências. É o que consta no bo
letim de ocorrência. Segundo o as

sessor de Comunicação,'Francis
co Feliciano, o parlamentar extra
viou cinco documentos do local.

- A posição dos Correios é a

mesma do boletim de ocorrência,

registrado pelo chefe do setor, João
Carlos Jungies Magalhães, onde
consta que o autor apoderou-se de
92 correspondências do remeten
te de nome João Torrilhos -, re

forçou Feliciano, inforrnando que
os documentos estavam na mesa

da chefia da agência. "O autor

(petras Konell) não teve autoriza

ção para retirar as correspon
dências do local", completou.

A declaração contradiz a ver

são apresentada pelo vereador, que
assegurou que retirou os docu
mentos com a permissão de um

funcionário dos Correios, que iden
tificou apenas por Celso. De seme
lhante apenas os números de cor

respondências devolvidas - 87.
"Foram retiradas 92 e devolvidas

87", confirmou o assessor de Co

municação, informando que as car

tas já'foram encaminhadas aos res

pectivos destinatários.
'

A Assessoria Jurídica dos Cor
reios acompanha "de perto" o de

senrolar dos acontecimentos e só
voltará a se pronunciar sobre o ca

so após a conclusão dos trabalhos
da Polícia Civil. (MC) Sugestões para a coluna: cp.politica@jornaIcorreiodopovo.com.bf

[ADD/Makler]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.

•......•.•
.
.

Spee Press
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PABX (47) 371-2552

AQUI TEM...
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Com os mesmos materiais usados na construção
civil o artista plástico Paulo David da Silva ergue a

sua obra individual. Utilizando cacos de azulejo e

objetos encontrados no lixo Paulico constrói sua

trajetória de especialista em mosaico, que agora
pode ser conferida na primeira exposição

os individual de sua carreira. A exposição acontece

o de 11 a 25 deste mês, na galeria do Market Place,
no centro da cidade. Paulico, como é conhecido,
é natural de Jaraguá do Sul e há 6 anos trabalha
com mosaico, mas apenas há 2 resolveu investir
na atividade como profissional.

a A iniciativa de profissionalização resultou em um

6, ateliê, organizado em sua própria casa, onde se

s, pode conferir a criatividade de Paulico, que
o consegue transformar peças abandonadas -
e como mesas e até frigideiras -, em verdadeiros

)
exemplos do que a imaginação e a organização

t mental podem fazer. São vasos, mesas,

esquadrias, espelhos, criados-mudos, baús,8, .

cOlxotes de madeira e todos os tipos de suportes
que estiver à mão. "Muitos cacos e muita

paciência", ensina Paulico, que tem desenvolvido
diversos trabalhos de decoração, como fundo de
piscina, muros e murais.

� Par,a esta primeira exposição Paulico escolheu 50

I. fiPlehçasM'sendo que dez delas foram' feitas pela

r
a, arcela, de 10 anos, e que já faz questão

Is
PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

o tnaior e tnelhor Porque Aqllótic.o de Jaraglló do 5l11.

PARQUE AQUÁTICO

KRAUSE
�
O
c:
m

o>Piscinas adulto e infantil, 2 Toboáguas, Bar e Rest�urante, Churrasqueiras, c:
Estacionamento Seguro e Grande Area Verde �

8
�
-CA
m

i
c:
m

�
c:

�
8
�
CA
m

Mergll'he na noturezo.
Rua Águas Claras - Ilha da Figueira

N o

CORREIO DO POVO
9 DE JUNHO DE 2007

cultura - lazer - entretenimento

de seguir a trilha que o pai está construindo
através dos mosaicos. Essa trilha, feita de

caquinhos de azulejo e muita imaginação está à

disposição dos interessados no curso que o

artista está ministrando desde quinta-feira, na
Scar. O curso é de 20 horas e será repetido na

Associação Comercial de Massaranduba e de
Schroeder, ainda este semestre.

O mosaico, segundo Paulico, é uma das mais

antigas expressões artísticas e une o sentido
utilitário com a decoração. ''Também faço
restauração de peças antigas", afirma o artista,
que transforma objetos de uso diário em

verdadeiras obras de arte.

Paulico explica que o mosaico é uma forma de
arte decorativa que utiliza cerãmica, mármore,
pedras, conchas, pedaços de vidro ou papel para
formar imagens ou padrões. Os mosaicos mais

antigos foram encontrados nos jardins da Babilô
nia e eram constituídos por motivos simples,
feitos com seixos. Os Astecas utilizaram o mosai
co para revestir objetos cerimoniais com pedras
preciosas. Prestigiada em determinados períodos
e negligenciada em outros a técnica do mosaico
encontra espaço ao longo dos séculos e hoje
transformaram-se numa visão até familiar em
projetos de arquitetura e obras públicas de arte.

"IIII� Estofados
.

r& .� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

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

Home page: www.estofadoskrause.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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2·CORREIODOPOVO
Marcon - Piquete Estampa de Taura ·.H.1...11' /,

-

REFLEXAOPromoção
14 dejunho

o CTG Laço Jaraguaense promoverá dia 14 de junho, feriado de

quinta-feira, uma laçada beneficente. Iniciaremos às 13h30 com Laço
Individual (Espontâneo), e logo após uma ou duas Vaca Gorda,

I

Disse, há muitos anos, a minha mãe: "A pior coisa � lidar com
doença na família", referindo-se ao desgaste emocional e financeiro
que acumulam-se ao longo de uma enfermidade. Estamos realizando
o evento do dia 14 de junho e uma rifa, onde a renda será integralmente
revertida para ajudar no tratamento de saúde do Cerly. Colaborem e,

principalmente, orem, para que sua recuperação seja po�sível e rápida.

"Ovelha não foi
feita para andar

no mato."

Gaúcho de Idade Nova
Stéla Maris O. Raulino (9), Sarah

Hafermann Wille (9), Maria Pincegher
- Popa (12), Antônio José Spézia
(13), Eduardo Gasda (13), Virgílioe
Marli Nones (15), Flávio Ribeiro (16),

Cristiane Pedroti Oemarchi (20),
Andréia H. Leigue (21).Professor Salézio

Agenda GaúchaSer professor vai além da sala de aula, pois um bom exemplo, uma
conduta firme e a humildade formam a imagem de um mestre.

Chamo-o de professet pela nobreza de seus atos, pois ensinou e

ensina muitos, diplomados ou não, como respeitar o próximo e ser

gente de bem. Conheço-o senher SaJézio da Conceição há 10 anos,

f.��vivo bastan ele a q�.atro, e, por admir est�v�f�f
meses esperando. Joto gl}e'mostrasse cerno eu o

• . 'Bi' .. Ait wi, ., ....'" ,; .

..i" 4
vejo. Q diploma na mãQ esguerda mostra sua cap de e vontade .

de dividir o gue sabe, 9,ilpe�tQ de mão firme e Ó 01 o o olho deixa
claro a coragem, síncêjídade e seriedade de seus atos. O chapéu
foi retirado para mostrar o respeito que ele tem por todos n6s.

Ginete, laçador, domador, P!ltrão de CTG, coordenador regional,
coordenador. estadual da campeira, mediador, conselheiro e tantos

qutros .. cargos que ocupou direta ou indiretamente no ;tvrTG, vão
foh?ando uLl1� ricahist6ri;1 de um homem bom. Saüdeê felicidade

'iiiti�ii."para �'ua.família;.�:queDeus ilumine-seu cami�ho.,�,J

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

.

Laço Jaraguaense: e'sté1 final de
sernaaa estar.emos em .i0inville, no Rodeio
do CTG Sítio Novo,

.

17 de junho - Torneio de Laço - CTG Do
Trote ao Galope - Jaraguá do Sul
23 e 24 de junho - Rodeio Vaca Motorizada
- Piquete Amor e Tr�dição.::- d,araguá do Sul
22 de junho - Bàile' Gáúctíó com Bando

Gaúcho, durante o rodeIO "do Piquetê Amor e

TradiçãO'- Jara@uá,do Sul, c. .'

23 de jun.ho - Baile Gaúcho com Os' Serranos,
durante o rodéio dô Piquetê 'Amor e Tradição
- 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

João .ce�!y Pereira,' �'q ÇerIYl',
43 anos, capataz da faz�iit[a
Demarchi; quepor 2() anos

Ç'Uldoupara que o'gaqo,!Qs$e
MPt!' ...." . t $'Ww

m preRarad�para o nos�o
ra um gaúcho bom.:fJe

�%?**�
fiel a um abraço. 'Em

setú;'bro último, com vigo�le
saúde, fazia com grande alegria
ia entrega do troféu a um gur/: ..

.....hoje.paira sobre este amigo p.
dftvida, o medo e a incerteza, pois
ele está doente, sofreu uma

.j

grande intervenção cirúrgica e
estáJazendo quimioterapia. Seu

b"à�g er;uerdo está teimoso el
não 'o dbedece'mais, 110 rosto, 'fs
marcas de'um tratamento de
saúde agressivo. Vamos ajudá-lo,
porque Deus sabe o que está

fazendo» ...... _ -_ _-----------

�.";>,(i,)":���a, 169 �_�a..!:"!1.."á.�." Sul, sc 1

Lixo, é no lixeiro
:CASA CAMPEIRAClênio Vargas, peão Barriga-Verde Veterano, e Camilla Gabriele,

Prenda Mirim, ambos da 9" Região Tradicionalista Gaúcha, estão
realizando a campanha "Acampamento Limpo": Solicitam a

compreensão e colaboração de todos, pois entendem que quando
saímos de nossas casas no final de semana, apenas mudamos de

endereço, portanto, façamos no acampamento o que costumamos

fazer em nossa residência. Desta forma estaremos contribuindo

com o meio ambiente. Esta campanha iniciou durante o rodeio do

CTG Laço Jaraguaense e se estenderá por toda a temporada. A
mãe natureza agradece. Informações: 047 - 370-7456.

, TRAJES GAÚCHOS
.. \.

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO
,.'

E LÃ EM GERAL

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

fone/fax:371-0330 - Centro Jaraguá do Sul - Santa Catarina

DEMARCIHCARNES&V
CARNES

arM
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL· SC

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REPRESENTANTE

Omédico neurologistaRogerWalz, filho do
conhecido casal Viro e Hildegard Walz, de
nossa cidade, está, desde agosto de 2000,

integrando a equipe do serviço de cirurgia de
epilepsia no Hospital dasClínicas (USP), em
RibeirãoPreto (SP). O dr. Roger estará, de 17

a 22 de junho próximo, representando a

equipe do referido hospitalno 17'Congresso
Mundial de Neurologia, em Londres, onde
irá apresentar trabalhos científicos da área

de neurologia, dos quais dois em forma de

palestra.

AFESTA

Depois do sucesso alcançado pelas festas da
Invasão e do Casarão, os promotores dessas
duas consagradas opções noturnas se

uniram para realizar A FESTA. Será hoje à

noite, apartir das 23 horas, no BigBowlling.
Nobar, o som ficará por conta do DJDaniel e
da Banda Bug La Bag. Já na pista rave, DJ
Casca e Gilnesh, do Shiva Bar, de Curitiba.
Os 700 primeiros a chegar terão direito a uma

camiseta da festa!

CANÁRIOS
Permanece aberto à visitação até este

domingo o 22° Campeonato Regional de
Canários de cor e porte, noParqueMunicipal
de Eventos. A promoção é da Sociedade

Jaraguaense de Canaricultura eOrnitologia.
Ingresso: R$l,OO, com direito a participar do
sorteio de pássaros.

FESTAJUNINA
.:

Uma dasmelhores festas juninas de Jaraguá
do Sul, a festa do Homago (Holanda
Marcellino Gonçalves), na Ilha da Figueira,
acontece neste sábado, a partir das 18 horas.
Uma das atrações será a l" etapa do Festival
Sesiano da Canção deste ano.

NOTRE

Hoje, a Notre será palco da escolha da
"Garota Abdon Batista". E na quarta-feira,
13 de junho (véspera de feriado), haverá a

escolha da "Garota Jangada". Ingressos an
tecipados: Naguchi (shopping center),O Bo
ticário (Calçadão)ePostoMime (ReinoldoRau).

SCAR
A Scar (Sociedade Cultura Artística) está,
deSde quinta-feira, comemorando o 45°

aniversário. Hoje, às 20h30, está programado
concerto de aniversário com o Coral da Scar
e, amanhã, às 17 horas, Concerto daOrques
tra Filarmônica de Jaraguá do Sul.

CONCURSO
Será hoje à noite, a partir das 23 horas, na
Danceteria Columbia, em Schroeder, o

concurso "Garota Alvino Tribess",
.

FESTAJUNINA DUAS RODAS

�DuasRodasAssociaçãoRecrea
tiva, deJartguá doSul, vai ryâIizar
no próxi.n.1:'o dia 16 de juitl{o uma.Fest· J

. ",lO C •.",r
a uruna 'Uenellcente 'pá�a,;as

entidades AMA e Ajadefi, Esta ..

f ,. .

-

,esta será realizada na Praça
�gelo Piaiera, das 17 às,22110-
r, %''''''_

as.1t�� dOIil tradicionaiagorriês
e bel5e $.� ., � I"t�-q;�nayera ap�esen açoes
a!'tís· tr ,1ft! '1 �ticas e snow com Sandro Luís
eClóvis.

Y

r 1 '

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

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

Fotos: Div I
..

A SUPERGATAAdrianaFernandes, colega de
trabalho em Guaramirim e secretária do

prefeitoMário Sérgio Peixer, estreou idade
nova no último dia 29 demaio

EMRITMO DENOITE BRASILEIRA Neuza
Maria Peixer,Maria Gonçalves eAnaWolfno
ClubeAtlético Baependi

.

GAROTA STUDIO FM

Hoje, acontece a primeira etapado concurso Garota
Studio FM 2001. O evento será realizado na Mirage
Danceteria, emMassaranduba. Serão 15 candidatas nesta

primeira eliminatória. A festa acontece a partir das 23
horas.

Odair Bosse

AS BODAS DE PRATA do casal Osmar eDorita Koch

foram comemoradas no último âia 26 demaio

NO BIGBOWLLING o simpático casal Sônia e João
CarlosMarcatto

ARTE l'TA PRAÇA
A terceira edição do Arte na Praça acontece hoje, das 8h30

às 12 horas, na Praça Ângelo Piazera. No local também haverá
atividades de encerramento da Semana do Meio Ambiente.

SHOWS
A próxima atração do Projeto Show 125 é a banda pau

lista Ira, que se apresentará a partir das 20 horas do dia 24
deste mês, no palco da Praça'Ângelo Piazera. Outra atração
nacional também já está confirmada: o cantor sertanejo
Sérgio Reis, que estará em Jaraguá do Sul no dia 25 de julho,
data de aniversário da cidade.

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jarapuá <lo Sul - SC

CENTERSOM

•
CD's - DISCOS .. FITAS

W (047) 371-8146
if (047) 371-0515

j!
,

Floricultura

� Ilorlsa

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4·CORREIODOPOVO CP CRIANÇA S_á_ba_d_o,_9_d_eJ_'u_l'l_ho_d_e_20_Ol

" �f'f"" ··O�supergatinho
f�.�., Vítor Natban

Zanella, filho de
=

. Daqmar e Odair,
..

\.�g completou 2
;�� aninhas día 2/6.
�"',.

A bela Luana Carolina Maas Barg
aniversariou día 15/6. Os pais,

Benício e Schírleí, e a vovó, Norma,
desejam muita saúde

Completou :3 aninhas ljlo día 7/6
Gabriele Lariss� Klabunde, filha
de Roselaíne e Valrilir Klabunde.
A festinha será em sua residência

Os avós, bisavós,
tios e demals

parentes; I
desejam y Jparabênsl-s-

Completou 5 anos no día 15/6 a gatin&a
.

Isabels N1inatL filha dos empresáriQs'} J

Loreno e Katía, da CEB Eletrônfta
i

-=��'=Informática'e Robótica

irmão,Érico
Henrique,l
completou 2
anínhos no
dia5/6.0s

pais,Marli e
Erlen Rieqel,
desejam
muitas

'---------------�fêlicidades

Aniversariou no
dia 4/6 o

sorridente
Fabrício Natan

Fischer. Os pais,
Lia e ;W;ilmar, e a

m��iiiha, Silvia;1
desejam os

cy •• parabéns

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

CLÍNl:CA�� Wecdá

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

Convênios.
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



370-7919
370-8649

,

cpclossificodos@netuno.com.br

CLASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Sábado, 9 de junho de 2001

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

•

assi
BARBADA!

Vendo apartamento novo, 69m2, térreo, 2
quartos, garagem coberta, no Jardim das M�rcedes,

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

Compre, reforme ou

construa seu imóvel.
CRÉDITO PARCElA PARCElA

c/segure P.Jurldica si seguro
RS 16.400,00 R$ 135,00 R$ 117,00
RS 21.700,00 lU 1?B,OO R$ 155,00
RS 27.470,00 R$ 226,00 lU 197,O()
RS 32.750,00 lU 270,00 R$ 235,00
RS 38.036,00 lU 314,00 RS 273,UO
RS 43.850,00 R$ 362,00 ns 315,00
RS 49.130,00 RS 40S,OO us 353,00

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

Informações: .

9981-3627 ou

(47) 33'5-0575

Autorização 030018689 do
Banco Central

cl Paulo, Fone: (47) 336-9111
Bela Vista administradoraEm qualquer horário

CASA PRÓPRIA JÁ!
CRÉDITO PARCELA

R$ 16.376,68 R$ 135,25
R$ 21.659A8 R$ 178,87
R$ 32.753,36 R$ 270A5
R$49.130,04 R$405J4

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

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

Crédito
17.170,00
22.893,00
28,616,00
34.339,00
45.786,00
62.956,00
80.126,00

Prazo
140 meses

140 meses

1 40 rn e se s

140 meses

140 meses

140 meses

126 meses

Parcelas
150,00
201,00
251,00
3 O 1,00
402,00
553,00
703�00

Informações 47 322-6493
'ou 322-6489

MÓVEIS
rasasl oparllmonlOl / rhácam! lomMs

Vende-se terreno, com
10 1.000m2, e 3 chácaras
com 4.350m2, cada, em
Schroeder, próximo ao

Bracinho, com luz,
nascente de água, água
do Samoe. Próprio para
agricultura, agropecuária,
açudes e outros.

Interessados ligar para:
47 453-1023 ou

47 453-0964.

Vende-se terreno no

Bairro Vieiras, próximo à

Kienen, semiplano, com
água nascente, com
20.591,OOm2•
R$ 160.000,00.
Tratar: 371-4446.

Vende-se lotes na Ilha da

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.

CLASSIAUTO:
Quarta-feira às 12h

Vende-se terreno próximo
o Unerj, com 8.500m2,
valor a combinar.
Tratar: 371-6640.

Vende-se terreno próximo
ao Salão Amizade, no
Bairro Amizade.
R$ 8.500.00.
Tratar: 371-2829.

Figueira, após a IIhabela

embalagens.
Tratar: 371-4446.

Vende-se casa na Vila
Nova, com 190m2•
R$ 80.000,00. Aceita-se
casa ou apartamento.
Tratar: 371-5621.

Procura-se casa de
alvenaria, com 3 quartos,
próximo ao Centro.
R$ 250,00. Paga-se dois
aluguéis adiantados.
Tratar: 9103-6155, com
Lenira.

Vende-se casa na praia de
Penha, a 400m do mar,
toda murada, com 800m2•
Valor a combinar.
Tratar: 371-3132.

Vende-se casa, em Toledo,
no Paraná, ou troca-se por
casa ou terreno em

Jaraguá do Sul.
Tratar: 275-2135.

Vende-se casa na Vila.

Lalau, com 156m2,
terreno com 450m2.
R$ 38.000,00 +

financiamento ou

R$ 55.000,00 à vista.
Tratar: 370-0706.

Vende casa no Vila Nova,
com 190m2. R$
80.000,00. Aceita-se casa

ou apartamento. Tratar:
371-5621.

Vende-se casa, com
. 137m2, construção novo,
na Rua Alberto Santos

Dumont, com suíte, 2

De R$ 2.000,00 a R$ 40.000,00 juros bancários de
1 % oo mês, condições de pagamento de 12 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 absoluto.

CRÉDITO PESSOAL PESSOA FíSICA E JURíDICA

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 casa mista, com
96m2, + quitinete com

30m2, em olvenoric, toda
murada, na Vila Rau, na
Rua Anton Frederich, 90.
R$ 23.000,00. Tratar:
372-0391.

Vendo casa na praia de

Piçarras, uma quadra do
mar. R$ 18.000,00.
Tratar: 9113-0900 ou

275-3900.

Vende-se casa na Rua
Ermelinda T. Menel, em
Nereu Ramos.
'R$ 16!000,OO. Tratar:
276-0169, com Alberto.

Vende-se casa de
alvenaria com 4

dormitórios, 1 suíte, e
demais dependências,
com portão eletrônico com

interfone, garagem poro 3

carros, no Loteamento
Jardim Versailes, no
Amizade. Troco por
veículo ou imóvel. Tratar:
371-9464.

Vendo casa na Ilha da

Pigueira, mista, com 3

quartos, sala, cozinha,
banheiro, garagem .

R$ 25.000,00. Tratar:
9101-9406.

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

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

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 Pradi, com 3

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

Aluga-se casa em

Guaramirim, mobiliada,
com 2 dormitórios,
garagem com

churrasqueira, antena
parabólica. Localizada na

Rua João Vieira Filho, 25.
Tratar: 47 363-0354,

Vende-se terreno com

99m2, 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.

Vende-se apartamento na

Rua Barão do Rio Branco,
no Edifício Klein, novo, 5°'
andar (frente).
Com 138m2. Tratar:

275-3627, com Kátia.

Vende-se apartamento no

Edifício Menegolti
(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.

\

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

SEU IMÓVEL PRÓPRIO
COMPRE - CONSTRUA OU 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

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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua FranciscoMees

- Corupá
Preço: R$ 65.000,00

Intermediária

VENDE - Sala comercial cl área
aprox. 56 m". Rua Leopoldo

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

VENDE - Sala comercial cl aprox.
85 m2. Ed. Chiodini - Sala 403.
Preço: 45.000,00. Aceita troca pl

imovei na praia
ALUGA

Apto.
novo,
contendo
1 suíte +2
dormitôrios.
Rua: Gov.

Jorge
Lacerda -

Ed. Novo
Milênio -

Apto.303
R$ 450,00.

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

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

<'

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

ALUGA - Sala comercial cl

aprox. 60,00 m2. Rua Guilherme

Weege. Centro Médico

Odontológico. R$ 200,00

VENDE: VENDE:

Terreno com área'

24.945,00 m2.

Terreno com área

de 445,57 m2. Ilha

da Figueirapróx.
Colégio Homago.
"Ótimopreço"

VENDE

Casa em alvenaria, contendo 2
dormitórios, terreno com área 450m2.

'Bairro João Pessoa. R$ 34.000,00

VENDE - Casa em alvenaria com

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

68. Negociáveis

VENDE - Madeira, contendo 3

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

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

VENDE OU TROCA - Sobrado +

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

Ferreira (Nova Brasilia)

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 -,Jaraguá do Sul - Sç
E-lTIail: interilTloveis@netuno.cOin.bl" CRECI 0914-J ... ,.. 371 -211 7
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,EngeteeConstrutora e Imobiliária
�. .

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

Tel. Plantão
9101-4656
9101-8855

c_c?1()1-3265

e garagem pl carro.
R$380,00
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VENDAS

Endetee
.

Ö CRECI934-J

Bairro
Czern iewicz
- casa de

R$ 100.000,00

Vila Baependi -

Residencial Bartel: 1
suíte + 2 quartos,

sala, cozinha

completa, lavanderia
+lBWC.

R$ 45.000,00

• Ilha da Figueira - Casa em

alvenaria cl 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

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

325m2 e área construída
156m2. Contém 3 quartos.
R$ 35.000,00. Aceito carro.
• Czerniewicz - Ed. Verona,
próx. ponte Grubba, atrás da
panificadora Pão de Ló.

Apto cl 2 quartos. R$
37.000,00.
• Czerniewicz - Terreno com

2 casas de alvenria área do

terreno cl 500m2. Rua

Roberto Ziemann, nº 19. R$
90.000,00
•Vila Lenzi - Apto. R. Hermann
Schulz com 2 quartos e demais

dep. R$ 18.000,00 entrada +

financiamento:
• Vila Lenzi - Terreno com

450m2 Valor R$17.000,00.
• Estrada Nova - Casa

mista, com 3 quartos. R$
14.000,00.
• Nereu Ramos - Chácara com

casa de alvenaria, 2 lagoas,
plantação de banana, luz,
telefone, total infra-estrutura.
R$ 48.000,00.
• Casa em alvenaria - na Rua
Dornignos O. Brugnago, 611

(Rua do Supermercado
Breithaupt e Rádio Brasil Novo).

Ilha da Figueira -

Rua Hedwig Froelich
nOS7: 2 quartos + 1

suíte, 1 BWC,
lavanderia, garagem,

churrasqueira e

demais dependência
de empregada.
R$ 80.000,00

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 R ios do Norte - Casa

de alvenaria com 1 suíte + 2

quartos, sala, cozinha, la

vanderia e demais depen
dências. R$ 13.000,00

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

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

LOCAÇÃO
• CENTRAL - (à 100 metros

da Av. Mal. Deodoro) Casa
com 500 m2, para uso,

comercial ou residencial.

Contém 3 Pisos, com 5

quartos (4) suítes, sala de TV

,2 BWC sociais, ampla salas
de jantar e estar, copa.'
cozinha, lavanderia, sala de

jogos, sala para escritório,
-

depósito, 2 varandas, com
uma churrasqueira, Garagens
, piscina, 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 ernpreqeda completa,
lavanderia, Área com
churrasqueira e ampla sacada

• Casa em alvenaria - na

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

Novo). Terreno com 1.000m2
e casa com 132m2,
contendo 3 qtos, 1 bwc

social, copa/cozinha, 2
salas, dep. de empregada
(qto e bwc) lavanderia e

varanda - Ótimo ponto
comercial ou residencial

·Casa - 3 quartos com
mais dependências, Rua
Francisco de Paula 2.475.

R$300,00.

·Sala - Rua Vinte e Cinco

de Julho - Vila Nova. cl

50m2, Banheiro e
estacionamento. R$ 230,00.

VENDE OU ALUGA
* Centro - Centro Médico Odontológico,

sala 803, salas/consultório c/ 4

cômodos, + bwc. Aluguel R$ 280,00.
�

e Venda R$ 35.000,00 em c!>ndiçpes,
aceita-se-carro 1 �

Centro - Edf. Imperial.
Rua Felipe Schmitz.

Aptos cl 250m2 ou

267m2. Financiamento
direto.

"'"
'4 <.

��""m'hl� .....

.....

'7.. yf::�.'

.,,:'Corwpá, - €.Çlsa próx. à Metrisá'�"êqrn
168m2, alvenaria c/.laje é terreno d�;:,_

450m2. R$ 32.200,00. :--
Parte. Semi-acabada.

estrutura para dois pisos.* Amizade - Terrenos no

Loteamento VersalIes com
R$ 37.000,00.
* Ilha da Figuei,ça - Casa

mista + casa pequena em
área de 450 m2 nos valores

de R$ 20.500,00 e R$
alvenaria cl 515m2 de área

21.000,00.
total e 190m2 de área• Ilha da Figueira - Casa em
construída. R$ 60.000,00.

alvenaria, 392m2 de terreno
• Ilha da Figueira - Casa

Herbert Sasse nº 141. Casa
e 90m2 de área construída
c/3 quartos. Aceito carro em

com 3 quartos + uma suíte,
bom estado.

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
"llha da Figueira - Terreno

com área de 534m2 próx
Cal. 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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"ENDE - �LU�� -�DIVIINIST�

r CASAS/APTOS ESALASA
-

com-300m2,--;;aRuaJoão-'
VENDA Batista Rodolfo. Valor R$

e Casa em alvenaria com 15.500,00
500m2, terreno com área total e Terreno ideal para uso industrial
de 3280m2, com 3 suítes e cl 20.000m2, na Rua Francisco
demais dependências. Rua de Paula - R$ 130.000,00.
Henrich Aroldo Lessmann, e Terreno, em Guaramirim,
477. R$ 190.000,00 local nobre para residência. R$
e Casa em alvenaria com 22.000,00
207m2, terreno com 590m2 - e Com 493m2, na Rua Amábile
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 água
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- .Ru a 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 m2) 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 Terreno cl área total de
Rua .Arnérlco 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. Terreno 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.
e 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'.000,00
+ 2 quartos. R$ 78.000,00 e Sítio com galpão de 600m2 e
e ResidencialAmaryllis, 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
ço, boa sacada e garagem -

Rua' José Emmendoerfer,
1533 - R$ 53.000,00
e Apto cl 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço,
1 vaga de garagem (Prédio cl
salão de festas e churrasquei
ra, portão e portaria eletrônica)
- R. Pedro A. Fagundes, 45 -

R$ 54.000,00 (entrada +

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

1--------------------------------------------1 dep. em pregada e demais

I dep., 2 sacadas, e 1 vaga de

I
g,aragem, (área total de 185
m2 e área útil de 153m2) -

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

I e Sala nO 208, área de 38,45m2, e R. João J. Ayroso, 2700,

I com banheiro e 1 vaga de 330m2• R$.700,00
garagem - Rua Reinaldo Rau, e R. Erwino Menegotti,

I Ed. Market Place - R$ 35.000,00 500m2• R$ 1.000,00

I
e R. Guilherme 'Denker, 33

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

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

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM

ADMINISTRAÇÃO P R O M A

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco

- Cobertura n? 603, c/ área
total de 266,63 m? (2 vagas de

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

até final de obra.'

- Apto n? 302, c/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.

Edificio Marina em

construção na Rua Marina
Frutuoso

_ Aptos c/ 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.

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José
Emmendoerfer (Próx.

Marechal)
- Aptos. n? 101 e 106 c/ suíte

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

assumir parcelas de
R$ 784,95 corrigidas

pelo Cubo

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari -

Lateral da Rua Amazonas

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

demais dep., c/ 2 vagas de

garagem. Edifício com grande
área social (piscinas térmicas,

salões de festas, sala de

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

partir de R$ 145.000,00
s/ acabamento

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

- Apto. n" 902: suíte + 2

quartos e demais dep. com 2

vagas de garagem - Preço:
R$ 136.000,00, acabado.

- Apto. n" 802: suíte + 2

quartos e demais dep. com 2

vagas de garagem - Preço:
R$ 100.000,00 s/ acabamento.
- Apto. nO 805/1003 c/ suíte '

+ 1 quarto e demais dep. c/ 1

garagem. Valor R$ 60.000,00.
- Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com

preços a partir de:
R$ 42.000,00, sem

acabamento

Condomínio Ed. Dom
Lorenzo:Rua Leopoldo Malheiro.
Centro: Apto n? 302, c/ suíte +

2 quartos (área total de

148,55m2), sacada com

churrasqueira - de R$ 69.000,00.
Negociarjormas de pagamento.

- Apto nO 204, c/ 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

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

e Apto novo com suíte + 2

quartos, dep. de empregada
completa, sacada com

churrasquetra (área total de
306m2), prédio com piscina,
sauna, salão de festas - Rua
Adolfo Sacarri, 36, Ed.
Aniaranthus 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

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42"1 - SALA "103 - FONE: 37"1-8814 -

IMOBILIARIASECULUS@NETUNO.COM.BR
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liirassol
IMÓVEIS

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

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

Cód 2035 • CENTRO - ED. CRiSTIANE

.MONIQUE c/I'05mi, 2 Quartos +

dependência. Preço R$ 50.000,00

Cód. 2010 • BAEPENDI - ED ..
GABRIELE c/90m2, I Suíte + 2

Quartos + Cozinha sob medida.

Preço R$ 45.000,00

Cód. 2030 - AMIZADE - Apto Ed.
Suelen (I suíte + 2 quartos). Preço
R$ 52.000;00 a R$ 55.000,00.

Cód. 3026 • ,AMIZADE - Terreno
com 450 m2. Rua Orestes Tecila -

Lote 38. Preço R$ 12.000,00

Cód. 3002 • CENTRO - Terrenos
de R$ 18.000,00 a R$ 35.000,00
Entrada 40% - Saldo parcelado

Cód 1081 - FIGUEIRA - Casa de Madeira

c/70m2. Terre� c/700m2 (Próximo Posto
Pérola). Preço R$ 20.000,00

Cód. 3016 - CZERNIEWICZ - Terreno
com 450m2 (15x30). Próximo ao

PAMA. Preço R$ 12.000,00
(excelente vista)

Cód 3041 - FIGUEIRA - Terreno com

567m2 (14'x 40.5). Próximo ao MTR
TRANSPORTES. Preço R$ 18.000,00

Cód. 2021 - VILA NOVA-Apto ED. VILA
NOVA - 3 quartos + garagem + Cozo sob
medida Entrada R$ 24.000,00 + saldo CEF

Cód. 1005· SAO LUIS - Casa Nv. cl90
m2 - 2 quartos + garagem. Rua Ana Tecila
Ferreira - Lote 27. Preço R$ 25.000,00
negociáveis

Cód 3042 - BARRA - Terreno Lot. PAPP

c/420m2 (14x30). Preço R$ 27.000,00

Cód 2011 - CENTRO - ED. ROYAL
BARG cl 140m2, I Suíte + 2 Quartos + I

vaga garagem. Preço R$ 15.000,00
entrada + 92 x 1.400,00

Cód. 2033 • NOVA BRASlUA - ED. pYERlJ
- 2° Andar I suíte + 2 quarta; + dep + 2

� - R$ 55.000,00 (próx. antiga APAE)

Cód. 300 I • SANTA LUZIA - Lotes
com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód. 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno cl302 m2 - Rua Matias José Martins

(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

Cód 1051 - SOBRADO EM ALY.

COM 320 m2 - RUAJOÃO
PLANINCHECK- n? 755, 2 sultes + 2

quartos + 3 salas + cozinha sob medida
+ garagem 2 carros.
TERRENO COM 2.590M2

(35 X 74) - EXCELENTE
PARA CLiNICA. R$ 230.000,00

364m2 (13x28). Próximo ao Vieirense.

Preço R$ 16.000,00

Cód 3027 - CZERNIEWICZ - Terreno

com 340m2 (14 x 24).
Próximo ao PAMA.

Preço R$ 24.000,00

Cód. 2028 - CENTRO - Ed.
AMARANTHUS - 4° ANDAR - Sem acaba
mento interno. Preço R$ 100·090,00 +

SALDO COM CONDOMINIO

Cód. 1079 • JARAGUÁ ESQUERDO
- Casa Alv. c/98 m2 - 3 quartos +

garagem. R$ 42.000,00

Cód. 1028 - AMIZADE - Casa AIv. cl 127 m2
- 3 quartos + garagem. Rua Frederico Todt -

182. Preço R$ 45.000,00

Cód 101l - RAU - Res.Renascença
Casa Alv. 192m2. Casa em construção
c/ 2 terrenos. Preço R$ 85.000,00

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira., 654 - Centro - .Jaraguá do sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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

dorm., e pomar

1790 - ANA PAULA II -

R$ 15.000,00 + finane. -

R$ 357,00, cl 120m2 -

Terreno cl 350,OOm2 - 3

dorrn., lbwe

1899 - VENDE NO
AMIZADE �

R$ 185.000,00 - casa alv., cl
183,40, 3 dorrn., terreno cl
19.125m2, ótimo pI mini

chácara. (plano)

�
1820 - CZERNIEWICZ -

R$ 190.000,00 cl 269,30m2 -

Terreno cl 625,89m2 - suíte
master + 3 dorm., 1 bwe

Creci 1749-J
'Y':��-;;'-·:"" e ..

-,

ITllwOíN
REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

de imóveis

novos.

1894 - BARRA DO RIO CERRO -

R$ 117.000,00 cl 170m2 - suíte +

3 dorrn, 1 bwe, terreno cl 525m2
cl pomar de frutas. Lot. Papp

1784 - VILA LENZI -

R$ 103.000,00, cl 192m2 - 4

dorrn., 1 bwe

1905 - ILHA DA FIGUEIRA - R$
48.000,00, cl 140m2 - 3 dorrn, 2

bwe, piscina - Terreno cl 500m2

1810 - NEREU RAMOS -

cl 110m2 - R$ 37.000,00 - 3

dorrn., lbwe, permuta por imóvel
em Jaraguá. Paga diferença.

" ....

1806 - CZERNIEWICZ - Prédio
comI. cl 2 salas eomls. + 1 apto,
área total cl 420m2, suíte + 2

dorrn., bwe social, varandão.
frente e lat. + Edícula nos fundos.

R$ 155.000,00

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

bwe - Terreno cl 377m2

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
400.000m2

2377 - JGUÁ ESQUERDO -

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

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

2 dorrn. cl �obília nova

1871 - CZERNIEWICZ -

R$ 45.000,00, cl 127m2,
4 dorrn., 2 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 cf 378,75m2

"'" ''il
L_ ,_.

1864 - CZERNIEWICZ - R$
75.000,00 cl 2ÉiOm2 - terreno cl

1077m2, 4 dorrn., 1 bwe

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MONIQIJE eil 05m2, 2 Quartos +

dependência. Preço R$ 50.000,00

Cód. 2010 - BAEPENDI - ED.
GABRIELE c/90m2, I Suíte + 2

Quartos + Cozinha sob medida.

Preço R$ 45.000,00

Cód. 2030 . AMIZADE . Apto Ed.
Suélen (I suíte + 2 quartos). Preço
R$ 52.000,00 a R$ 55.000,00.

Cód. 3026 - AMIZADE - Terreno
com 450 m2. Rua Orestes Tecila -

Lote 38. Preço R$ 12.000,00

Cód. 3002 - CENTRO. Terrenos
de R$ 18.000,00 a R$ 35.000,00
Entrada 40%". Saldõ' parcelado

Oirassol
,

IMOVEIS

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

Cód 1081 . FIGUEIRA - Casa de Madeira

c/70m2. Terre�b c/700m2 (Próximo Posto

Pérola). Preço R$ 20.000,00

Cód. 3016· CZERNIEWICZ - Terreno

com 450m2 (15x30). Próximo ao

PAMA. Preço R$ 12.000,00
(excelente vista)

Cód 3041 • FIGUEIRA - Terreno com

567m2 (I � x 40.5). Próximo ao MTR
TRANSPORTES. Preço R$ 18.000,00

Cód. 2021 . VILA NOVA - Apto ED. VILA
NOVA . 3 quartos + garagem + Cozo sob
medida Entrada R$ 24.000,00 + saldo CEF

.m2 . 2 quartos + garagem. Rua Ana Tecila
Ferreira . Lote 27. Preço R$ 25.000,00
negociáveis

Cód 3042 . BARRA - Terreno Lot. PAPP

c/420m2 (14x30). Preço R$ 27.000,00

Cód 20 II . CENTRO - ED. ROYAL
BARG c/ 140m2, I Surte + 2 Quartos +

vaga garagem. Preço R$ 15.000,00
entrada + 92 x 1.400,00

CÓd. 2033 - NOVA BRASlLIA - ED. JOVERU
- 2° Andar I suíte + 2 quartos + dep + 2

� . R$ 55.000,00 (próx. antiga APAE)

Cód. 3001 - SANTA LUZIA· Lotes

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Coo. 3029 . JARAGUÁ ESQUERDO :.

Terreno c/302 m2 • Rua Matias José Martins

(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

Cód 1051 - SOBRADO EM ALY.
COM 320 m2 - RUAJOÃO
PLANINCHECK- n" 755, 2 suítes + 2

quartos + 3 salas + cozinha sob medida
+ garagem 2 carros,
TERRENO COM 2.590M2

(35 X 74) - EXCELENTE
.

PARA CLiNICA. R$ 230.000,00

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

364m2 (13x28). Próximo ao Vieirense.

Preço R$ 16.000,00

Cód 3027 . CZERNIEWICZ - Terreno
com 340m2 (14 x 24).
Próximo ao PAMA.

Preço R$ 24.000,00

Cód. 2028 . CENTRO - Ed.
AMARANTHUS - 4° ANDAR _ Sem acaba
mento intemo. Preço R$ 100.()(J(),OO +

SALDO COM CONDOMINIO

Cód. 1079 - JARAGUÁ ESQUERDO
- Casa Alv. c/98 m2 . 3 quartos +

garagem. R$ 42.000,00

Cód. 1028· AMIZADE· Casa Mv. c/ 127 m2
. 3 quartos + garagem. Rua Frederico Ti:x:It: .

182. Preço R$ 45.000,00

Cód 2018 . CZERNIEWICZ - Ed.

Verona c/95m2· 2 quartos +

garagem. Preço R$ 35.000,00

Cód 1013· RAU - Res.Renascença
Casa Alv. 192m2. Casa em construçãO
c/ 2 terrenos. Preço R$ 85.000,00

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaraguá do sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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2) Casa alvenaria c1205,OOm2, terreno 01)' I
I 324,OOm2 (13,50x24), 3 qtos, uma suite, + Apartamento cl 02 quartos, garagem I
I copa, duas salas, coz .Iavand., garagem e demais dependências', Rua Angelo I
I dois carros, mesonino com sacada, todas Rubini, 880 - R$ 240,00 ( dispo 151 I

esquadrias em madeira de canela, 06/01) I

Barra murada, localizada na BARRA - R$ +Apartamentoc/03quartos,garagem

II80.000,00 aceita carro come> parte e demais dependências, Rua Emma S.

A imobiliária da Barra pagamento. Marquardt, na Barra - R$ 230,00
. '- + Apartamento cl 03 quartos, garagem I

e demais dependências, Rua Bertha I
Weege, 594, na Barra - R$ 260,00 I
+ Apartamento çj 02 quartos e demais I
dependências, Rua Pastor A. I
Schneider, 353, na Barra - R$ 250,00 I
+ Casa de alvenaria cl 02 quartos, 02 IBWC, garagem e demais

dependências, Rua Wolfgang Weege, I
1500, na Barra - R$ 400,00 I
+ Casa de alvenaria cl 02 quartos, I
garagem, Rua Hercício Bertoldi, s/n o, I
na Barra - R$ 200,00 I
+ Casa de alvenaria cl 02 quartos, I
garagem, Rua Hercício Bertoldi, s/n o, I
na Barra - R$ 200,00
+ Casa de alvenaria cl 02 quartos, I
garagem, Rua Abramo Pradi, 2121 I
casa 02 - R$ 180,00 I
+ Casa de madeira cl 03 quartos, I
garagem, Rua Abramo Pradi, 3421 I
casa 02 - R$ 180,00 I
+ Casa mista cl 03 quartos, garagem, IRua Bertha Weege, si n", na Barra -

R$ 225,00 I
I
I
I
I
I
I
I

1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fone: (47) 376-0015
RUA ANGELO RUBINI,

TERRENOS

BARRA DO RIO CERRO:
• Terreno cl 636,OOm2 (26,50 x

24,00), Rua Angelo Rubini, 461 - R$
80.000,00
• Terreno c/1.'214,50m2(.20x60,50),
Rua Horácio Rubini,772 R$
22.000,00

JARAGUÁ 99:
I. Terreno cl 325,OOm2, lot. Miranda,
lotes n

" 6 e 7 - R$ 9.000,00 - parcela
coda lote em até 3x.
• Terreno cl 808,20m2 (26,55x30,44),
Rua Bertha Weege, lado colégio 25 de

julho. Aceita carro até R$ 6.000,00
ou casa até o mesmo valor - R$
26.000,00.

SÃO LUIS:
• Terreno cl 384,00 m2, Jardim
Hruschka II - R$ 5.000,00 + 30 X

300,00

VILA NOVA:

+ Terreno c/873,64m2 (26,41 x33), Rua

Brusque - R$ 60.000,00

SíTIOS

+ Sítio cl 11.265,OOm2 edificado com um

galpão de madeira com 140,OOm2,
localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio
Cerro II, distante do asfalto 1,5 km - R$
13.000,00
+ Chácara cl 125.000,OOm2, edificado
com uma mista com 150,OOm2, ranchos,
galinheiros, estrebaria, chiqueiro de

porco, pastagem, bastante água, local

para fozer lagoas - Rio da Luz (Rio Vitória)
- R$ 40.000,00

CASAS

1 ) Casa alv. c/150,OOm2 mais galpão
c/90,OOm2, terreno cl 3.200,OOm2
(74x43), Rua Bertha Weege esquina
Augusto Hanemann, BARRA - R$
1,20.000,00 - aceita te rren oj l o te];:
caminhão pequeno ou grande como parte
pagamento.

LOCAÇÃO
+ Sala comercial cl aproximadamente
70,OOm2, Rua Padre A. R. Jacobs, 625,
Vila Lenzi - R$ 300,00 ( Primeiro mês
de aluguel grátis)

.

+ Sala comercial cl aproximadamente
.30,OOm2, Rua Angelo Rubini, 418 - R$
180,00
+ Sala comercial cl 100,OOm2, Rua Pas
tor A. Scnheider, 4800 - R$ 280,00
+ Sala comercial cl +\- 70,OOm2, Rua

Angelo Rubini, 980, na Barra - R$ 250,00
+ Sala comercial cl +\- 36,OOm2, Rua

Angelo Rubini, 972, na Barra - R$ 250,00
+ Apartamento cl 03 quartos, garagem e

demais dependências, Rua Amandus

Rengel, Rio Cerro - R$ 230,00
+ Apartamento cl 01 quarto, garagem e

demais dependências, Rua Hercílio
Bertoldi, 66 - R$ 170,00 (disp. 25/051

+ Terreno cl 4.690,OOm2,ou área

menor, Rua Feliciano Bortolini esquina
Angelo Bortolini, na Barra - R$ 200,00
+ Galpão em alvenaria com

350,OOm2, escritório, bcnheiro, Rua
Tereza Hruschka, n

° 65, São Luís -

R$ 750,00

'Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

,

E-mail - imobiliaria@jardimjaragua.com.br
Ótimos imóveis para fim comercial ou residencial

�==------------------�

VENHA
MORARNO
CENTRO
ED,
MENEGOTII

Apartamento
cl 136m2 -

3 quartos,
sala cl
sacada,
cozinha,

bwc-social, dep. empregada
cl banheiro, área de serviço,
garagem, salão de festa.
Valor negociável

NOVA BRASÍLIA - Casa em

alvenaria (semi-acabada) cl
136m2• 'Suíte + 2 dorrn., 2 salas,
cozinha, bwc, área de serviço,
garagem. Terreno 370m2 (Próx.

Arte Lage). Valor

R$ 50,000,00 ou entrada +

parco (aceita imóvel na Figue,ira)

VILA LENiI - ótimo sobrado

cl acabamento de primeira -

cl 350m2 - suíte + 2 darm., 3

salas, cozo cl armários sob
medida, 2 bwc, lavabo, área
serviço, garag. pI 2 carros.

Terreno 450m2•
Valor R$ 160.000,00 (aceita

imóvel de menor valor)

alvenaria cl 215m2 - 3 qtos,
2 salas, coz., bwc-social,
bwc-serviço, área servico,
garagem pI 2 carros +

edícula cl bwc e qto -

Terreno: 486m2 (aceita
apartamento de menor valor)

Valor R$ 95.000,00

CENTRO - casa em alv.

(ótima) pI fim comercial ou
residencial - cl 157m2• 3

quartos, sala, cozinha, 2

bwc's, área de serviço,
churrasqueira, garagem pI 2
carros. Terreno cf 561,50m2.
Valor R$ 82.000,00.

** ****** * ** *** ******

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Centro: 02 dorm. + dep. empr. cl garagem
Czerniewicz: 2 dorrn., cl garagem
Centro: suíte + 2 dorrn., cl garagem
Centro: 2 dorm. cl garagem

, Vila Lalau: 2 dorm. cl garagem
Centro: 1 dorm. cl garagem (novo)
Centro: 3 dorm, + dep. cl garagem
Centro: 2 dorm. cl garagem
Centro: suíte + 1 dorm. cl garagem
Centro: 1 dorm. cl garagem

EDIFÍCIO
Ed. Sta. Teresinha
Res. Dito (Nova)
Ed Carvalho
Ed. Maguilú
Ed. Terezinha
Ed. San Gabriel
Ed. Tribess
Ed. Tribess
Ed. Savi
Ed. Florença

» » * *

VALOR
R$ 300,00 :
R$ 370,00 *

R$ 550,00 0

R$ 280,00 *

R$ 250,00 *

R$ 250,00 *

R$ 330,00
R$ 250,00
R$ 280,00
R$ 250,00 *

AMIZADE - Ótima casa em alvenaria cl
169m2 - suíte cl doset + 2 dorrn., sala,
cozinha cl armários sob medida, área serviço,
bwc, garagem pI 2 carros, churrasq. -

Terreno: 450m2• Valor R$ 110,000,00
(Aceita apto menor valor)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMPRA. VENDA. ALUGA ADMINISTRA
Atendimento: ah30 às 12h ® 13h30 às lah30

GI Aos sábados: ah às 12h

Temos vórios lotes, com diversos
tamanhos. Preço entre R$ 10.500,00
à R$ 16.000,00. Todos legalizados,
podendo ser financiada direto com o

proprietário ou pela Cobo . consulte-nos,
compre seu lote e ganhe o projeto de sua

construção.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

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

Residencial

Comercial

Industrial

Compra
Vende

Aluga MARIMAR
IMOVEIS

Casas

Terrenos

Apartamentos
· Czerniewicz- Excelente apto. cornsuite + 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 Esguerdo- 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.

Projetos

RReformas HEXAGONAL
Construções ENGENHARIA LTDA.

Arte de Projetar e Construir com Segurança e,Economia ,

Mão-de-Obra Especializada e Treinada seguindo normas técnicas de segurança
" 151 ' ,n�s '

,
."....'-

Rua Fritz Bartei, 7.7-51.03 - Baependi - Próx. Javel Multimarcas

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

ALUGA-SE UMA

CONFECÇAO
COMPLETA
situada à Rua 601

(Manoel Fco. da

Costa), bairro João

Pessoa, nesta cidade
de Jaraguá do SL!I -

SC.' Bens: Galpão
com 500m2, várias
máquinas de
costu ra, mesa pa ra

corte de 1 2 metros,
estamparia,
escritório, fios, etc.

Maiores detalhes;
como também outros

bens, ficamos à

disposição.
PROCURE-NOS

TERRENOS
• Terreno cl 325m2 - Jguá Esquerdo (Próx. Arroz Urbano) - R$ 13.000,00
• Terreno cl 325m2 - Jguá Esquerdo - Entr. R$ 2.500,00 + R$ 335,00 plmês
• Terreno cl 300m2 - Estrada Nova (Próx. Superm. Brasão) - R$ 11.000,00
• Terreno cl 300m2 - Estrada Nova Entr. R$ 1.500,00 + R$ 205,00 ot 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 dorrns, cl 110m2 - Centro - R$ 65.000,00
• EDlF. SCHIOCHET - 3 dorrns. cl 157m2 - Centro - R$ 75.000,00
• EDIF. SÃO RAFHAEL - 3 darms. cl 80m2 - Centro - Rua João Planinschek
Entr. R$ 15.000,00 + R$ 380,00 pI mês
• EDlF. SUELEN - 3 darms. cl 110m2 - Czerniewicz - R$ 52.500,00

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

CCo ��&CU1�
V� C01W0V}(NV co-nosco, ót"� op

vu;v.y�EW�
o co-wt;�EW precos",

Laani
tnl veie

ir 275-3108

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHàvê CHàvê CHàvê

Ê PODE TER UMA
ELA VISTA

Residêncial��QUIT�T�
�N� �. P�lll�� WOl�

RESIDENCIAL

Localiza9ão: Vila Nova

- 3 Dormitórios
- 1 ou 2 vagas de garagem
- Salão de festas
- Playground
- 7 Pavimentos cl elevador

Financiamento direto com constr.
ou financ, pelo Banco. r
Consto e Incorporadora. " WOlFfPAR'

CRECI612-J

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

CHàvê CHavê CHàvê CHävê CHävê

IMOBlllARIA

MENEGOTTI

�.5501

Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

5203 CASA - CENTRO -

LATERAL PROCOPIO

,ºQty\ES,55?A:,D3.QUuARTOS;
02 SALAS; 02 BWC; I
CHURRASQUEIRA; qOZINHA;
DESPENSA; LAVANDERIA;
GARAGEM. AMPLO JARDIM.
TERRENO= 49,00M)( 21 ,30M.
Área do térrenb'981 :50 m2
Área Benfeitorias 180.00-m2.
Preço: 140,000.00.

5181 CASA MISTA
SANTOANTONIO - R:ANTERO'

CORREIA, LOTE 799 - 03

QUARTOS, SALA, COPAI
COZINHA, GARAGEM EM

ALVENI}RIA; BWC,
LAVANDERIA, CALÇADA EM.
VOLTA DA CASA. Área do
terreno 399.00 m2 Área
Benfeitorias 66.50 m2.

Preço: 15,000.00.

5163 CASA ALVENARIA -

ÁMIZADE�--R�ROLF ALBERTO

BALLOCK,841- VERSALHES - DEP:
01 SUíTE, 02!QUARTOS, SALA,
COPA, COZINHA, 02 BWC,
LAVANDERIA;.GARAGEM.Área
do terreno 450.00 m2 Área
Benfeitorias 180.00 m2. Preço:
8 O r cí'ô'ô�êro":'

FONE: (047) 371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Centro

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5170 CASA SOBRADO - VILA LENZI - RUA
Iv\ARCELO B�RBI,. 555 , .?9BRADO,PISO SUPE

'R1õitls'ülTE;2' QUÄ'RTÓS, BWC, COPAI
COZINHA, LAVANDERIA, SALA,SACADA FRON
TAL E LATERAL C/GRAD.ALLJMINIO - PISO IN
FERIOR: 2 SALAS COMEROAS C/DEPOSITO,3
WY,2 GARAGENS. AREA SUPERIOR= 172 M2 -

AREA INFERIOR= 152 M2'. Área do terreno

ªº�...�Jl;:n1�6rêP�El.S'ºfêltQrig�'325.00 m2, Preço:
135,000.00.

5209 CASA SOBRADO - AMIZADE
R.JOAO BATISTA RUDOLF,500'� SOBRADO
TÉRREO: 01 SALA GOMERCIAL,Ol DEPÓSITO,
'1 BWC, GARAGEM P/2 CARROS. PARTE SU-
PERIOR: 01 SUíTE', 3 QUARTOS,WC,SALA
ESTAR, COPNCOZINHA, DEPÓSITO, LAVAN
J?ERIA E SACADA. Ár�Q 90jerrJ'lDClJ08.00 [Tl
Area BenfeitoriaS 380.00 m2.

150,000.00.
5178 SOBRADO - CENTRO - R. GUILHERME
WEEGE,496 - PAY.SUP.:02 SUITES,03 QUAR

''''TOS;'02S"ALAS;mSPENSI\�Or [ßWC, SACADA.
PAY.INF.:Ol SUíTE, 03 SALASl 01 SALA DE

JANTAR, 02 LAVABO, CHURRASQUEIRA,COZ.,
LAVANDERIA, 02 GARAGENS. �AQUECIMEN
TO DE ÁGUA SOLAR E ELÉTRICO - ALARME -

- ,

MP,9�I5I6,º_,.�1�lBºJ:)W:,Q,_1;ERRENO ,DE
ESQUINA. Area do.terrena 300.00 m2 Area
Benfeitorias 314.00 m2. Preço: 180,000.00.

5198 SOBRADO - BAEPENDI - LATERAL DA
,BERNARDO DORNBlJSGH,590 ",SWPERIOR:G3,QUAR·�
TOS, 01 BWC, AMPLA CHURRASQUEIRA. INFERIOR:

COPA/COZINHA, LAVANDERIA, 01 BWC, SALA,
GARAGEM P/ 2 CARROS, CONSTRUIDA EM TIJOLO
MAÇICO - AMP�O JARDIM - ESPAÇO PARA PISCINA.
TERRENO= l4,7QM Xl�!gOM. Área do terr:no 397,60
m2 Área Benfeito�i�7"214.ÓÕ;;;;2�P;çÔ7"í20�ÓÕ:OO:·�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



]�-.�����.I�!���.?� CORREIO, DO POVO ����.�.��.�.?���:.?��.��.���.��.�9�1
Vende-se lanchonete
na Walter
Marquardt, 331.
Ótima clientela, Com

construção +

telefone. Troca-se
por carro ou

caminhão.
Tratar: 371-5714ou
372-3837.

aparelho de CD pisos. Tratar: 370- Vende-se coleção de completa, com bufê

Aiwa, com 2146 ou 370-0947. fitas, 1/30 anos de de sorvetes e

IVERSOS controle, para Músical/ (1957- quentes.
carro. Dois . Vende-se freezer, 1986), duração de Valor a combinar:

módulos, 1 horizontal, com 1 h30, cada fita. 275-1223.
Vende-se Sube de 10 bateria de 80 tampa de vidro, 400 Tratar: 373-3242,
polegadas Pionner, 1 ornpêres, nova, litros. Tratar: com Paulo. Vende-se cavalo. ,

corneta, 2 capacetes R$ 800,00 (tudo), 370-7227 ou R$ 500,00.
da Pionner, 269, ou troca-se por 9902-3475. Vendo lanchonete, Tratar: 274-8077.

COR��TOR I IVIÓVEIS
(0**47)

372-2903
9973-3623

VI LA RAU - CASA
ALVENARIA - 02 QUARTOS -

TERRENO 518,00M2.
APENAS
R$ 19.000,00.

CHICO DE PAULO
TERRENO COM ÁREA

DE 395,64 M2
R$ 13.000,00 -

ACEITA CARRO

AMIZADE - CASA EM
ALVENARIA - 03 QUAR

TOS. TERRENO DE

420,00 M2
PODE SER FINANCIADA

PELA C.E.F.
R$ 47.000,00

CENTRO - APARTAMENTO
LOCALIZADO NA AV.

MARECHAL DEODORO DA
FONSECA. EDIFíCIO
MENENGOTII - 03

QUARTOS, 02 SALAS,
COPA/COZINHA,
LAVANDERIA,

DEPENDÊNCIA DE
EMPREGADA 02 BWC
SACADA E GARAGEM.
VALOR NEGOCIÁVEL

CONSULTE NOSSAS
OUTRAS OPÇÕES DE

VENDA!

VILA RAU - TERRENO COM
ÁREA DE 347,00M2. R$

8.500,00 - ACEITA CARRO

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:Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371-2357
104 JARAGUÁ
ESQUERDO -

Alvenaria, 3

dormit., sala,
cozinha,
lavanderia, bwc
e garagem.
Terreno

314,00m2•
Rua Horácio

Pradi, 280.
R$ 53.000,00 109 João Pessoa - 3 dormit., sala,

cozinha, bwc. Terreno 686,00m2•
Rua Artur Gonçalves de Araújo,

601. R$ 20.000,00
520 BAEPENDI

·Apto. com
103m>, 1 suíte, 2
dormit., sala de
estar, jantar e

demais

dependências.
R$ 39.000,00

quitado

150 ANA
PAULA - Casa de
alv. C/140m2, 3. ---

qtos, sala, coz.,
bwc, gar.

Rua Adenor

Horongo-so,277.
R$ 33.000,00
(aceita carro ou

caminhão).
Terreno c/350m2

Alvenaria com 90m2, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área
serviço. Terreno 510,00m2•

Rua Joaquim Francisco de Paulo,
1398. R$ 27.000,00

'''IErrcs: 'lElrn:n:s:res:iden::::ia, ter:r:axl3.in:lustr.i.ais, dácm:as.
Cl:xlsulre-nos"

CIO
'"
ri
CI
....
U
w
'"
U

i'lalte�
Corretor de Imóveis

E-mail: grotewold@netuno.com.br

Tel: 372-3922

* CASA alvenaria, 70m2, 3 quartos, sala,
coz., bwc, cl laje, toda muràda, faltando
algum acabamento, ótimo local, lot. Sto.
Antonio cl escritura. R$ 19.000,00

T E R R E N_9_S
* TERRENO Lot. Divinópolis (Figueira),
397m2, plano.
R 14.00000.
* TERRENO Lot. Casa. Nova 2. (Barra).
R$ 8.000,00.
* TERRENO 13x24. Vi a Rau, Lot.

Menegotti. R$ 7.800,00

TEODORO

Vendo bar, no
Centro, melhor
ponto da cidade,
com área reservada
poro festas +

churrasqueira.
Localizada na

Reinoldo Rau: Bar
da Soni. Tratar:
372-3837.

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

corretor - creei 8054

. , .

rmovers
E-mail: teodoro@terra.com.br

- após Elite Móveis RS 35.000,00
137 - Terreno c/466,20m2. Rua Ricardo Grimm, ChiCO

Paulo· próx. igreja São Judas Tadeu ....RS 19.500,00
101 • Terreno cl 450m2• Estrada Jaraguá, Figueira - ao

lado Ind. Tubos Mohor R$ 13.500,00
102 - Terreno cl 646m2. Rua Waldemar Rabello, Vila Nova

- próx. Ind. Gatos & Atos R$ 26.500,00
103 - Terrena cl 420m2• Bairro Rau - próx. Supermercado
Tonin : R$ 12.800,00
123 • Terreno cl 880m2• Rua José Emmendoerfer ,

Nova

Brasília - próx, Multiprint Etiquetas RS 38.500,00
111 • Terreno cl 557,60m2. Rua João Batista Rudol!,
Amizade - Resid. Versalhes. (asfaltado) .......RS 33.000,00
129· Terreno cl 575m2• Rua Jorge Czerniewicz, Cenlro'

próx, SCAR R$ 45.000,00
110 - Terreno 17x38 cl 646m�. Rua Waldemar RabeUO'
lat. Rua 25 de Julho - Vila Nova R$ 27.000,00
130 - Terreno cl 5.000m2• SR. SC-416 - KM 09 - após
Nanete Malhas R$ 65.000,00
140 - Terreno cl 750m2 + área de domínio. SR. SC-416' .

antes Nanete Malhas R$ 17.000,00
141 - Terreno cl 728,75m2. Rua Roberto Ziermerrnann,
A

.

d L t B hl' RS 29000,00mlza e· oteamen o e mg...................... .

142 - Terreno cl 1.750m2. Bairro João Pessoa - próx.
P t· d S h d 't' t RS 15000,00on e e c roe er - o Imo erreno.............. .

143 - Terreno cl 1250m2• R. Carlos Schultz· BÓ
Czerniewicz RS 13.000,0
146 - Terreno cl 480m2 (15x32). R. Esmeraldina JunkesO
Jardim Lenzi (rua com asfalto) R$ 15.000,�0
143· Terreno cl 360m2 (17x21). R. Lateral, ao ladO

O
del R ('t' t) RS 8000,0ro ela, au. o Imo erreno .

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

116· Terreno cl 9.000m2. Estrada Jaraguá, Figueira * CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

CASAS À VENDA
124· Casa alvenaria cl 140m2• 1 suíte + 2 quartos.
Rua Hermann I?urnhagen, Rau - próx. gráfica
22 R$ 64.000,00
126 • Casa alvenaria cl 130m2 - 1 suíte + 2 quartos.
Rua Hermann Schultz, 184, Vila Lenzi .....R$ 48.000,00
127 • Casa alvenaria cl 198m2• 3 dormitórios. Centro
• fundos farmácia do sindicato .........R$ 75.000,00
136· Casa alvenaria' cl 77rr?- - 3 quartos. Rua Clara

S. Verbinen, 501, Estrada Nova R$ 13.000,00
139 - Sobrado cl 255rr?- - 1 suíte + 2 quartos� cl sala

comI. Rua Marcelo Barbi, Vila Lenzi .....R$ 110.000,00
138 - Sobrado fase acabamento cl 209m2, 1 suíte +

2 quartos. Rua Francisco Piermann, Jardim

Lenzi R$ 65.000,00
132 - Sobrado cl 215m2 - 1 suíte + 2 quartos. Rua

Francisco Paulo, 945, Chico Paulo R$ 88.000,00
144· Sobrado cl 438m2 - 1 suíte cl hidra + 4 quartos,
cl sala comI. (+- de 80m2), garagem 3 automóveis e

demais dependências. Rua Olívio D. Brugnago, 624,
Vila Nova R$ 220.000,00
145· Casa mista toda murada I 100m2• 3 quartos +

2 salas e demais dependências, terreno cl 470m2•

Rua Francisco Paulo, Chico Paula.,.....R$ 35.000,00
SALA COMERCIAL A VENDA

128· Sala Comercial cl 33rr?-. Rua Guilherme Hering,
centro - próx. Farmácia Sarufi. .. , R$
18.000,00 ,

TERRENO A VENDA
\
117 . Terreno cl 450m2• Rua Marcelo Barbi, Jardim
Lenzi R$ 20.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vendo casa em alvenária, seminova com 03 anos,
acabamento interno em gesso e massa corrida,

estrutura para 20 pavimento, bem arejada, com 02

quartos, solo. cozinha, bwc, despensa, área de serviço
e garagem. Grades em todas as janelas, calçada,
jardim frente e fundos e canil. Local: Bairro Estrada
Nova, proximo a BR 280 . Aceita-se terreno ou carro

como parte do pagto. Valor: R$ 39.000,00.
Tratar: 372 3124 com Ivone ou Silvio.

Empreendimentos Imobiliários

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

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIA� EM ALUMÍNIO NAS JANELAS
PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO
POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S IN

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172

207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e

demais dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas
na garagem. Condições de pagamento a combinar. Aceita

automóvel - pode ser financiado.
208 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
· área de 119,63m2 - R$ 50.028,00. Forma de pagamento
a ser definida.
210 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José 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
317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias -

Jguá Esquerdo - R$ 26.500,00. Aceita automóvel.
318 - Terreno com 675,OOm2 - Rua Fritz Hasse - Centro
403 - Casa alvenaria com 325,OOm2 - Terreno com 714,OOm2
· Centro, 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, garagem
�I 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 Ziemahn -

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,OOm2 - Terreno com 450,OOm2. Aceita automóvel como
Parte de pagamento - R$ 15.000,00

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

1Esquerdo, 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 de Alvenaria com 90,00m2, Rua Quilombo dos

Palmares, 58 (forro e eternit) Valor R$ 25.000,00

I.
Casa de Mista de 80,00m2, terreno com 1.106,00m2,

1
situa na Rua Bahia. Valor R$ 35.000,00
• Sobrado de alvenaria com 220,00m2(NOVA), situado no

Loteamento Bela Vista. Valor R$ 115.000,00.
• 112 ógua de alvenaria com 60,00m2, no Loteamento Ana
Paula III. Valor R$ 20.000,00, .

• Casa de rnodeiro com 7x9 + 4x9 de alvenaria total
89,00m2 -lote Ana Paula 111- Lote 153 Valor R$ 23.000,00
• Casa de madeira de 55,00m2 toda murada no loteamento

1
Ana Paula III. Valor 17.000,00

1
• Casa de alvenaria em construção, com 75,00m2 (na laje),

, lote 148, esquina, no loteamento Ana Paula II. Valor

15.000,00
• Casa de madeira com 60,00m2, no Loteamento Piazeira

II, na Ilha da Figueira, valor R$l 0.000,00 + 27 X

R$150,00
'

1
A Diretoria

TERRENOS

I.
Terreno com 435,00m2, situado no Loteamento

1Camposampiero. Valor R$ 18.000,00.
.

• Terreno com 600,00m2,(Asfaltado) situado na Rua Luis
Bórtolini. Valor R$ 20.000.00
• Terreno com 313,00m2, situado no Ana Poulo III. Valor
R$ 12,000,00.
• Terreno no loteamento São Cristovão (Bairro Amizade).
Valor R$ 11.500,00.

I.
Terreno com 420m2 - Loteamento Piermann - 16.000,00

1LOTEAMENTOS FINANCIADOS

• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II
• FIRENZE • OURO VERDE
• ZANGHELINE

Informativo
Imobiliário
AIJS

Ul
H
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Cód 0077 -

Casa de
alvenaria
cl
132,OOm2,
contendo 4

qtos, sala, .

coz., 2

bwc's,
garagem + edícula. Terreno cl 760,OOm2• Localizada a

Rua 48, OnéliaHorst, próximo ao Supermercado Lenzi,
Bairro Vila Lenzi. Valor R$ 68.000,00

CONVITE

Almoço da AIJS
Corretores e familiares.

Dia - 14/06/200 I

a partir das 10 horas

Local na Recreativa do Posto

Mime - Rio Molha

Prato: rizoto com

acompanhamento

Contamos com sua presença,
favor confirmar com Valeria ou

Janete, no telefone 371-9165.

Atenciosamente,

CRECII541·J VENDE:

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Cód 0091 -

Lote cl
516,95m2,
totalmente
plano, livre de
enchente,
pronto para
construir,
localizado na

Rua Leopoldo
Bleze, Bairro Estrada Nova. Valor R$ 13.000,00,
Aceita financiamento

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

CONDOMlíNIO FECHADOI -FLAMBOYANT
COM VISTA PANORÂMICA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PIZZARIA RIO BRAHCO

apre90s imbativeis

Forno à lenha

.'"

Confira
enas

R$ 6,90
des

a partir de R$ 12,90
tes

a partir de R$ 15,90
Pizzas �

.

e •

R$ 1.7,00

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

í
,

Pizzas
Pequena - R$ 7,90
Crande R$ 13,90 c

Cigante - R$ 17,90
Ca'zone - R$ 17,90

Entregamos em Guaramirim

��
Prazer em

atender bem.
AI ... _L�,

?���
3i7'�,.65'

Fazendo seu pedido de uma

pízza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

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

Grupo especial
, .

para cutomóveis,

4 contemplações
todo mês.

Financiamento
para toda a

linha Honda.

15% de entrada parcelado
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

Agora representando Pneus IfIIICHELIN

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



construção, com estoque
ousomente estoque, para
retirar do local.

localizado no Bairro

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

problema de saúde.
Tratar: 47 9994-1387.

rrocura-se fantasia de
"fera" do filme: A Bela e

fera. Tratar: 373-2899,
com Irineu.

Vende-se prensa térmica
Metalnox, como brinde
transfers. Tratar:
m-3732.

Vendo máquina de cortar
Debrum, com uma faca:
R$ 300,00. Tratar:
370-7951.

Vende-se motor de popa,
Mariner, 25 cv, excelente
estado de conservação.
Tratar: 370- 2328.

Vendo conjunto de
moldes, infantil e adulto
para confecção de roupas
em malha. Tratar:
370-7951.

Vende-se rádio PX,
Cobra, 148, digital.
Tratar: 370-2328.

Vende-se balcão para
açougue, para expor
carnes, dois metros e

meio. Ótimo preço.
R$ 500,00. Tratar:
275-2541. '

Vende-se liqüidificador
Industrial, 25 litros,
seminava, preço a

combinar. Tratar:
373-1070.

Vende-se mercado para
tirar do local. R$
4.000,00. Tratar:
372-2541.

Inscrições abertas para:
• Técnico de Estilismo em Confecção Industrial-1584h.
• Técnico em Vestuário - 1600h.
• Técnico em Eletrônica - 2000h.
• Técnico em Eletromecânica - 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 Industrial- 80h

SENAI de Jaraguá do Sul 25 anos de atividades.

Oxford, tamanhos P, M, Vendo videogame, Vende-se aquário grande,
G. Longas, secretária, e playstation, novo, com 2 com 90cm, com lâmpada,

.

curtas. R$ 11,00. E blusas controles analógicos, com completo (com peixe).
de seda, manga curta e 20 CDs, 1 volante, com R$ 250,00. Tratar:
comprida. R$ 12,00. pedaleira. R$ 700,00. 275-0407 ou 9118-7313.
Motivo: fechamento de Tratar: 9973-3440.

loja. Tratar: 371-8116. Vende-se assador de
Procura-se moça para frango e balcão expositor

Vendo máquina especial dividir apartamento, para açougue. Tratar:

para malharia nos no Centro. Tratar: 374-1913.
tamanhos um, dois ou 9962-7692 ou

mais furos. Tratar: 371-5824. Vende-se carretinha para
275-1642, com Paulo. 2 cavalos, 98, branca.

Vende-se loja no R$ 2.000,00. Tratar:
Sua casa em pequenas Calçadão, completa, com 9952-6889, com Eloi.

parcelas. Tratar: mercadoria e freguesia.
9975-5544. Aceita-se proposta ou Vende-selavalouças

bem de menor valor. Enxuta, para 6 pessoas.
Para construir ou Tratar: 370-7398, com R$ 160,00. Tratar:
reformar, ligue: 370- Magnes. 275-2596.
1962 ou 9975-7602.

Vende-se impressora a Vende-se Biz, 96, ótimo
Compra-se carrinho de laser, HP, 4.500, ou estado, azul, com 12.000
bebê para gêmeos. troca-se por carro. km. R$ 2.200,00.
Tratar: 370-2146. Tratar: 9986-8815. Tratar: 372-0391.

SE I F/ESC
,..
., \
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..... ... '

ISO 9001
=-��� CONQUISTE SEU ESPAÇO NO
MERCADO DE TRABALHO FAZENDO

CURSOS NO SENAI

SENA/

JARAGUÁ DO SUL

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DE JARAGUÁ DO SUL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do

Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do Artigo
42, do Estatuto Social, convoca os senhores cooperados paro

participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada
no Auditório do Centro de Profissionais Liberais - CPL, sito à rua

Donald Gehring, n? 175, Jaraguá do Sul- SC, às 18:00 horas do
dia 18 de [ulho de 2001, em primeira convocação com o

mínimo de dois terços dos cooperados, às 19:00 horas, em segunda
convocação, com metade mais um dos cooperados, às 20:00 horas,
em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo
10 (dez) cooperados, para discutir de deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Alteração do Estatuto
2. Lançamento Plano Uniflex Amigo
3. Assuntos Gerais

08S.: O número de cooperados, para efeito de cálculo de

"quorum" de instalação, é nesta data de 117 (cento e dezessete).

Jaraguá do Sul (sq, 07 de junho de 2001.

Ademar Nardelli
Presidente

EXCURSÃO PARA
APARECIDA DO NORTE

Dia 13/07 com saída prevista para as 17 horas
retornando dia 15/07 com chegada prevista para

21 horas.
Interessados contactar com Da Bárbara, pelo
telefone 372-3156 ou Rua Irmão Leandro,

próximo ao viaduto - Vila Lenzi

II

LOTE 025 - Terreno sI benfeitorias à R. Joinville, sln
(altura 1400) Baependi. Á. ter. 2.200,OOm�. Matr. 8178,
1°CRllocal. Valor minlmodevenda: R$115.0DO,OO
Consulte imóveis em outros Estados.

PABXt (11}3272.9300 FAX, (11) 3277.6725
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De terça a quinta-feiras = R$ 5,90
De sexta a domingo = R$ 6,90

Rodízio com direito a 3 tipos de sopas, calzones
lazanhas, nhoques, pizzas, panquecas, peito

de frango, alcatra e, talharim

Píssetríet 130,..· GostO.
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277· Jaraguá do sut- SC· fone 275-2825

I,

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: AU- F. 00v[O-Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804,
E-mail -drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Vv.b�Màvcelo-Webev savo.

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

ENDOCRINOLOGIA
Dr: CLeNeY}oy\'!S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMOLOGIA - MEDICINA IN
"

BRONCOSCOPIA (Especialista pel
Vv. CLcuuUo-L�do1rScvvttot

Fone/Fax: 372-1553 ou 371-5117 - Sal
:< ae

one/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SC

VENDE-SE
���t::r_8_�_V_.-_7_91_9_'
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A PARTIR DE

R$20.750,f!.!
OU ENTRADA + 48X FIXAS

DIA, DOS NAMORADOS
DIA DE DAR PRESENTES
DIA DE DAR UM FIAT OK·

J)& presentes a quem você amn,
[J'e �tJlft�sentes a q m vece $i

íTENS DE SÉRIE.:
• Direção hidráulico
• Trova elétrico
• Vidros elétricos
• FIAT code I

• Limpador traseiro
• Desembaçador
traseiro

íTENS DE SÉRIE:
• Borras de proteção
nos portos

• Faróis bi-parábola
• Carroceria com

deformação programado
• Trovas de segurança
no capô

• Sistema antiincêndio
(FPS)

A PARTIR DE

R$13.980,!!
OU ENTRADA A PARTIR DE

R$990,OO + 48X FIXAS

A PARTIR DE

R$12.207,!�

SÓ A FIAT DÁ ESTA GARANTIA
DE QUALIDADlE IE SEGURANÇA

- CONFIAT, atendimento 24 horas
- Revisões periódicos a partir de 20.000Km
- FIAT PLUS - 2° ano de garantia estendida

- A partir de 4 anos proteção de
carroceria contra corrosão

371-2111
Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

-

.

.. "'� ",_ .
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ALUGUEL

'DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° 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° 23.272 de 01/06/2001

Cópia recebida do cartório de Guaraí, Tocantins
KENNETH GUELERE E CRISTIANE APARECIDA TAKAHASKI

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural deMaringá, Paraná, domiciliado e residente na Rua João Franzner,
480, São Luís, nesta cidade, filho de Antoninho Guelere e Kimiyo Shinnae Guelere.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ubiratã, Paraná, domiciliada e residente emFazenda São João, Tupirama,
Tocantins, filha de Yoshimi Takahashi e Euzelia Brandão Takahashi.

Edital n° 23.276 de 01/06/2001

JEAN JERONIMO CHAVES E ANNE LUISE FRANZNER
, Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Trombudo Central, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

Marcelo Barbi, 490, Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Adelino Chaves e Elsa Chaves.

Ela, brasileira, solteira, secretária-executiva, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Padre
Aloisio Boeing, 1396, Barra do Rio Cerro, �'esta cidade, filha de Lauro Franzner e Honoria Tecilla Franzner.

Edital n° 23.277 de 01/06/2001

Cópia recebida do cartório de Corupá, neste Estado
ALCEU HILGER E MARIA CRISTINA BAYER

Ele, brasileiro, natural de Marechal Cândido Rondon, Paraná, domiciliado e residente na Rua Manoel Francisco
da Costa, nesta cidade, filho de Alberto Hilger e Rainilda Hilger.
Ela, brasileira, natural de JoinvilIe, neste Estado, domiciliada e residente em Estrada Itapocu, em Corupá, neste
Estado, filha de Adolar Bayer e Agnes Bayer.
E, para que chegue ao conhecimento de todos,mandei passar o presente Edital, que será publicado
pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

-

RETRATACAO
.

..!)

Santhinner
Ind. Com. de·
Thinner Ltda.

Vem em público assumir
ter remetido erroneamente

o encaminhamento para cartório
,

dos seguintes clientes:
Comercio! Haus Ltda;

Com ..Mat. Cant. Santos udo.

Pelo
-

ocorrido

pedimos desculpas.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
Vara Criminal e da Infância e Juventude

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO DO EDITAL: 15 dias

O(A) Doutor.(a) Hélio David Vieira Figueira dos

Santos, .luizjo) de Direito,

FAZ SABER a PAULO SEBASTIANA NETO,
atualmente em local incerto e não sabido, que, neste

Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano

Wackerhagen, n? 87, Vila Nova, CEP 89259-300,
Jaraguá do Sul-SC, tramita' o processo n?

036.98,003974-1, aforada pelo Ministério Público,
em que sua pessoa figura com oacusado, em face de

ter, segundo a denúncia, praticado o delito previsto no

ort. 171, "Caput" do CP. Assim, fica este INTIMADO

para que no prazo de dois (2) dias, constitua novo

defensor, em face da renúnóa manifestada às fls. 56

pelo Dr, José Luiz da Silva, sob pena de lhe ser nomeado
um Defensor Dativo, E para que chegue ao seu

conhecimento, como de todos os demais interessados,
foi determinada a lavratura do presente, com a sua

publicação na-sede deste juízo, bem como, caso a

situação, no Diário da Justiço do Estado, Eu, Anita
Stefanes Schmidt, o digitei, e eu, Claudete Witkosky, .

Escrivã(o), Judicial, o conferi e subscrevi, Comarca de

Jaraguá do Sul (sq, 18 de maio de 2001,

Hélio David Vieira Figueira dos Santos
Juiz de DIreito

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada
doCornorco de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina
na forma da Lei, etc,

'

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

Adriano Aguila Lima - Rua Alfredo C. Maia, 45, apto 88
- Nesta
Caixas Acústicas Hansen Ltda. - R, Alagoas, 190 - Nesta;
Carlos Alberto da Cunha Machado - R. Benjamin Medeiros
de Souza, 82 - Nesta;
Cristiano Roberto Schmidt - ME - CRS SE - R. João
Marcatto, 40,sl 6, Centro - Nesta;
Cristiano Roberto Schmidt - ME - CRS SE - R. João
Marcatto, 40,sl 6, Centro - N'esta;

Eliriö Grutmacher - Rod, BR-280, Km 70 - Nesta;
Geraldo Schroeder - R. Joinville, 3161 - Nesta;
Helmuth Kienen Neto - R, Reinoldo Rau, 230, sala 01 - Nesta;
Ind. de Máq. Kniss Ltda. - BR-280 Km 82, s/n" - Nesta;
Ind. de Máqs. Kniss Ltda. ME - R. Alagoas, 190 - Nesta;
Industria de Máquina Kniss Ltda. - R. Alagoas, 190 - Nesta;
Info Cliek Equips. Ltda. ME - R, Reinoldo Rau, 500, si 4-

Nesta;
Info Click Equips. ltdo. ME - R. Reinoldo Rau, 500, si 4-

Nesta;
Isabel Cristina Berns Manes ME - R, João Planinscheck,
s/n" - Nesta;
JCC Instalações e Telecomuni. - R, Francisco Hruscha,
1125 - Nesta;
João Monteiro Neto - R. José Kasteller, 60, Jguá Esquerdo
- Nesta;
Jorge Brida Rolli - Valmor Zonta, Lt 132 - Nesta;
José Ventura dos Santos ME - Estrada Itapocu, s/no, Km

07, Centro - Corupá;
Luis Mario da' Silva Machado - São João Batista, 37 -

Schroeder;
Luis Mario da Silv.a Machado - R. Vinte e Cinco de Julho,
1359, Vila Nova - Nesta;
Marilissa Ind. Comércio e Representação Ltda. - R, João

Januário Airoso, 2700 - Nesta;
Marlene Kienen Freiberger - R. Arthur Heuehel. 65, Vila
Nova - Nesta;
Metalúrgica Decker Ltdc. - R, Lateral da Manoel F. da

Costa, Poste 3 - Nesta;
Milton Alves Ferreira - R. Luiz Sorti, s/n" - Nesta;
Milton R, Grutzmacher - R. Emil Burow, 30, apto 305 - Nesta;

Natali Com de Equip, p/Informática - R, Presidente Epitácio
Pessoa, 111 - Nesta;
Natali Com Equip, para Informática - R. Presidente Epitácio
Pessoa, 111, si 02 - Nesta;
Natali Com Equip, para Informática - R. Presidente Epitácio
Pessoa, 11,1, si 02 - Nesta;
Natali Com Equip. para Informática - R. Presidente Epitácio
Pessoa, 111, si 02 - Nesta;
Pedro Paulo Morais Cardoso - R. Leopoldo Veloso, 56 - Nesta;
Pizzaria Caneri Ltda. - CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
616, Centro - Nesta; -

,

Portare Comércio de Roupas l.tdc. - R, .Boröo do RIO

Branco, 277 - Nesta;
Refrig-eração Frigomaq l.tdc. - R, Pomerode, 99, cxp. 17
- Nesta;

,

.

ORosane Terezinha Dernotchi Faie - St. Rio Molha Ld. 145
- Nesta; .

.

1
Silva Auto Peças Ltda. - Av, Prof. Waldemar Grubba, 131
- Nesta;

,

Vanessa .Andrea Gomes Machado - 'R, Pomerode, 36, eX

postal 1048, Centro - Nesta;
.

Vanessa Andrea Gomes Machado - R, Pomerode, 36, eX

postall048, Centro - Nesta;
Veneccia Malhas - R. 535, s/n? - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou :e
recusaram a aceitar a devida intimação, faz por interrne-
dio do presente Edital, para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, n" 78, no pra�o
da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então, dar razoo

id ro-
por que não o faz, sob a pena de serem os refen os p -

testados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 06 de junho de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

d
e:

51

A

ai
11

�
d

p
P'
It

e1

n

C(

n

di

n:

o

N
A

es

pi
O
"(

re

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 9 de junho de 2001 TELEVISÃO CORREIO DOPOVO· 5

Retrato Falado
por Carolina Marques

Misteriosa sedução
que, para delírio das fãs, n:io
tem namorada.

Dependendo do dia, os olhos de

Augusto Vargas ficam azuis ou
verdes. Um charme a mais para
um ator que, a cada aparição
como o misterioso Raí de "Roda
da Vida", mexe com os hormô
nios do público feminino. Princi
palmente quando o personagem
de Augusto deixa claro que
carrega algum segredo. "Ele tem
uma expressão diferente. Guarda
ummistério que o público só irá
descobrir no final da trama",
explica o ator, que faz na Record
SUa segunda novela.
Augusto estreou como Beto em

"Uga Uga", da Globo. Ele era o

abobalhadoprimeiro noivo da

irrequieta Bionda, papel de
Mariana Ximenes, Augusto
deveria aparecer apenas nos
primeiros capítulos, mas acabou
permanecendo no ar por mais ,

tempo. "Fiz 67 capítulos. Nem
eu mesmo esperava pela .

receptividade do público",
confessa. Nascido em Nilópolis,
naBaixada Fluminense, Augusto
diz já estar acostumado ao

assédio das fãs. "As pessoas
sempre chegam para falar
Comigo com carinho, mas o
assédio em São Paulo é bem
maior", conta o ator, 'que deixou
o Rio de Janeiro há três meses.

Modelo desde os 17 anos,

Augusto nunca escondeu a

Vontade de se tornar ator. Fez
vários cursos e cansou de

e�perar na fila de testes, até que
PIntou a chance de cursar a

Oficina de Atores da Globo.
"Quando cheguei lá, perdi o

'

llledo das pessoas confundirem
beleza com falta de talento"

r:vela. Para o futuro, Augus�o
.

nao faz muitos planos. Deseja
�tudarmais e trabalharmuito.
o entanto, um sonho vem

rovoando a cabeça do rapaz.
Tenho loucura para ser pai.
A.doro crianças", avisa o bonitão

Nome - Augusto Carmo Var

gas Júnior.
Nascimento - 16 de outubro
de 1973, em Nilópolis, Rio de

Janeiro.
Apelido - Guto.
Estréia - Como o Bete de

"Uga Uga", em 2000.

Na tevê - Todas as novelas.
O que não assiste na tevê -

"Programas sensacionalistas".
Nas horas livres - "Gosto de
reunir os amigos e tocar violão".
Livro - "O Pequeno Príncipe",
de Antoine de Saint-Exupéry.
No cinema - "Lado a Lado",
de Jack Bender.
Música - "Amor I Love You",
de Marisa Monte.
Prato predileto - Macarrão.
O melhor do guarda-roupa -

"Uma jaqueta vermelha, da

Complexo B".
Arma de sedução - Sorriso.
Mulher bonita - Adriana
Garambone.
Homem bonito - Reynaldo
Gianecchini.
Cantor - Caetano Veloso.
Cantora - Marisa Monte.
Atriz - Regina Casé.
Ator - Lima Duarte.
A casa tem cheiro de - "In
censo de limão" .

Perfume - Wings, de Beverly
Hil1s.
Bebida - Caipirinha de frutas
ve�melhas.
Sinônimo de elegância - Lu
ciano Szafir.

Programa de índio - "Ir à pra
ia no domingo".
Melhor compra - "Umas
camisas de linha muito ba
ratas" .

Time de Futebol - Flamengo. ,

Hobby - Andar a cavalo.
Filosofia de vida - "Acreditar
em tudo que eu faço".
Mania - "Dormir com mais de

quatro travesseiros espalhados
pela cama".
Frase de identificação - "Você
é o que você pensa",
Inveja - "De bons atores".
Luxúria - "Praia e lugares
perigosos" .

Gula - Doce.

Cobiça - "Mais espaço na profissão".
Ira- "Com mentira",

Preguiça - De acordar cedo.
Vaidade - "Cuido sempre do
meu cabelo" .

Como quer aproveitar o apa

gão - "Vou reunir os amigos
para um bom papo".

Fora do ar
por Mariana Meireles

Luiza Dantas/CZN Gravação superanimada da festa junina do "Caldeirão do Huck", da Globo

Desta vez, a produção do "Caldeirão do Huck"

caprichou de verdade. O arraial para a festa junina
do programa, que vai ao ar no sábado, dia 16, foi

completo. Uma praça de cidade do interior, com
igrejinha ao fundo, foi construída em um terreno

totalmente descampado na Estrada do Camorim,
Zona Oeste do Rio de Janeiro - mesmo local
onde eram gravadas cenas daminissérie "A
Muralha". Tinha de tudo: balões e bandeirinhas,
barracas com salsichão, maçã do amor e canjica,
além de bebidas como quentão e batidas de frutas.
Luciano Huck, orgulhoso, não cansava de se

gabar. "Ficou muito bonito né? Essa é a vantagem
daGlobo. Viemos aqui anteontem e não tinha
nada. A rapidez e a perfeição na realização são

impressionantes", derrama-se.
Para tornar o cenário da festamais convincente,
todas as guloseimas típicas eram de verdade. A
única exceção era em relação a bebidas alcoólicas,
porque a produção sabe que é inevitável que os

participantes consumam este tipo de "adereço" do
cenário. Por isso, a câmara podemostrar as
pessoas comendo, como se estivessem realmente

participando de uma festa junina. "Além disso, sai
mais caro colocir comidas artificiais", justificaBia
Lima, produtora de arte do programa.
Além da produção incrementada, o "Caldeirão ... "
também trouxe convidados de peso. AnaMaria

Braga& Louro José, Angélica e os atores de "Um

Anjo Caiu do Céu" Henri Castelli e Supla
permaneceram ao longo de toda a gravação. Na
partemusical, estavamElbaRamalho, KLB, Belo
e o conjunto de forróMagníficos. Luciano conta
que suamaior preocupação foi com os

�

convidados, porque partiu de um parâmetro alto,
no ano passado, quando Xuxa, Leonardo e Tom
Cavalcante estiveram no programa. "Era uma
missão difícilmontar um time tão legal quanto o
outro. A sorte é que todos toparam", conta.
A competição com equipes que representam

instituições de crianças carentes, que acontece em
todos os programas, dividiu Supla,Henri Castelli e
Belo; de um lado, e os três integrantes do KLB do
outro. A equipe que ganhasse doaria o prêmio de R$
10mil para a respectiva instituição. As provas eram
as tradicionais das festas juninas, como corrida do
saco e colher com ovo na boca. Mas a disputa que
decidiu a parada foi a do pau-de-sebo. Um de cada
time foi escolhido para competir. A equipe
vencedora, além de garantir o prêmio para a

instituição, disputaria o lugar no altar ao lado da
noivaAngélica.
Na primeira gravação, Hen.ri Castelli eBruno do
KLB empataram - em 30 segundos. Mas como
tinha de haverum vencedor, Luciano combinou
com Bruno para ele desistir da prova diante das
câmaras e o noivo do casório saiu da equipe de
Henri Castelli. Mesmo assim, por uma questão de

justiça, o prêmio foi dividido entre as duas

instituições. "É um programa democrático", disse
Luciano.
Os três integrantes da equipe vencedora iriam
disputar a mão de Angélica com uma declaração de
amor que tinha de citar objetos que Luciano tirava
de um baú, como chupeta, papel higiênico, rolo de
macarrão, absorvente, etc. Henri Castelli foi quem se

saiumelhor no improviso e correu para o altar para
esperar pela lourinha.A noiva entrou dando os

braços para amadrinha, AnaMaria Braga, e para
Luciano. Louro José realizaria o casório.
Mas, como já estavaprevisto no roteiro, o papagaio
se recusou a casá-los porque o noivo não levou as

alianças. O desfecho idealizado seriaMaurício
Mattar, namorado da apresentadora, aparecer e levar '

a noiva embora. Mas a própriaGlobo barrou a

participação do ator. Mesmo sem casar - nem de
mentirinha -, Angélicamostrou-se animada o
tempo todo e conta que a brincadeira lembrou sua

infância. "Eu sempre era a noiva nas festas juninas da
escola", revela.
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EmFoco
por Carolina Marques

Quando recebeu o

convite para atuar
numa novela, Sandy
chamou o pai, Xororó,
e disse que go�taria de
tentar. Nem que fosse

, .

uma unica vez.

Protagonista, ao lado
do irmão, do seriado
OIS d J" "dan y e unior , a

Globo, ela desejava ser

atriz desde pirralha.
Antes mesmo de
cantar, com uma

vozinha estridente, o
hit caipira "Maria

Chiquinha". Não
queria, porém, fazer o
papel dela mesma.
Com o fim de "Estrela

Guia", na próxima
sexta-feira, dia 1?, os
planos iniciais de Sandy
podemmudar.A
menina, que ficava
vidrada ao assistir
Glória Pires e Antônio

Fagundes na telinha, já
pensa em trilhar novos
caminhosna

teledramaturgia. "Se
for uma novela curta
como essa e der para
conciliar com a carreira

musical, por que não
tentar?", questiona,
certa de que ninguém
terá uma resposta
muito convincente.
Estrela do show-business

nacional, ela não
demonstra qualquer
falta de realismo ao

falar da vida e da
, carreira. É mesmo muito meiga como se imagina e

está sempre sorrindo. Ainda que tenha de encarar
um batalhão de fotógrafos e responder aos fãs
histéricos - que gritam por seu nome a cada dois

segundos. Como aconteceu numa das últimas

gravações externas da novela, na qual interpreta a

"riponguinha" Cristal. De perto, é uma garota
normal, que curte Britney Spears, jeans e longas
conversas ao telefone com as amigas. De longe, é
nítido que aquela menina, cercada por três
seguranças e dois assessores, não pode se dar ao luxo
de ser uma adolescente comum. "Isso não chega a

ser um fardo. É um orgulho saber que muitas
crianças se espelham em mim", argumenta.
Não só se espelham, mas também se descibelam,
compram tudo o que sai com o nome Sandy e até se

magoam com as críticas feitas' a ela. Como ocorreu

nesta, a princípio, primeira novela. Sandy não foi
poupada de críticas. Foi retalhada na Internet, no site

www.euodeioacristal.cjb.net, e só não foi um alvo
mais fácil das piadas da turma do "Casseta &

Planeta, Urgente!" porque a Globo "intercedeu" por
ela. Mas a serenidade com que toca no assunto,
deixa transparecer que é preciso uma guerra nuclear
para tirá-la do sério. "Procuro ser o mais normal

possível. Não finjo
uma COIsa que não

sou", jura a moça,

que só fica chateada
com fofocas. "Não

gosto quando
distorcem o que eu

falo. Quero que o

público saiba quem
sou eu de verdade",
justifica.
A Sandy de verdade
acha que tem uma

, .

autocnnca

devastadora. "Me
cobro muito. Sou

exigente. Tudo o que
faço tem de ser com

a máxima perfeição",
garante. Ela não

perdeu um capítulo
de "Estrela-Guia". E
claro, sempre achava

algum defeito. "Tinha
vezes que até

pensava: 'Ih, mandei
bem', mas sei que
tenho de melhorar

muito", conforma-se,
Por essas e outras, a

menina com cara de

anjo e cinturinha de

vespa - que
desperta desejo nos

. . .

marmanjOS e lllvep
na mulherada -,
desenvolveu uma

gastnte nervosa.
"Preciso comer a
cada duas horas",
reslgna-se.
A menina só relaxa

quando está de férias
e pode viajar para o

exterior. No entanto, até esse momento de lazer pode
estar com os dias contados. Nos próximos meses,

Sandy e Júnior entram em estúdio para realizar um

projeto antigo: se lançarem no mercado internacional.
"Em 2002 estaremos divulgando o disco lá fora",
adianta. Há quem pense que ela não passa de uma

"pobre menina rica". Sandy, porém, não faz essa

linha.

Depois de algum tempo de conversa, perde um
pouco das defesas e consegue fazer graça. Ri da

polêmica em torno de seu beijo com Guilherme
Fontes na novela e age como qualquer moça de sua

idade, inclusive ficando ruborizada. "Beijar é a coisa
mais normal do mundo. Foi um beijo técnico, igual a
tantos outros de novela", despista. O fato de estar na

casa dos telespectadores de segunda a segunda é
outromotivo para boas gargalhadas. No começo,

Sandy ficou grilada. "Pensei que as pessoas iriam
dizer: Nossa, essamenina virou
'carne de vaca'", diverte-se, tratando logo de explicar
o que significa a expressão. "É assim que a gente fala
no interior' para dizer que uma pessoa está em tudo

que é lugar", explica, para logo emendar. "Mas,
graças a Deus, ainda não virei 'carne de vaca"',
brinca.

Mapa da Mina
por Cintia Lopes

Destaques daprogramação na semana de
1O a 16/6/2001

Intrusa

(Globo, dom, 13:10 H)
Dorinha (Márcia Oliveira) chega
da Bahia em uma das caixas de

entrega para a cantina e logo se

apresenta como a substituta de
Irene (MarciaManfredini) no epi-.
sódio "Mas Quem é Essa Garo

ta?" do programa "Sandy e Ju
nior". Na verdade, ela é uma repór
ter de um jornal de Salvador e se

infiltra entre a galera provocando
muita confusão.

Recordações
(Globo, dom, 13: 50 H)

Paloma Duarte é a convidada do

quadro "TáNo Papo" do progra
ma "Gente Inocente". A atriz é ho

menageada pelo elencomirim que
interpreta amúsica "ComoVaiVo
cê?", composta por AntônioMar
cos, pai de Paloma. O programa
apresenta ainda a versão "Gente
Inocente" do filme "A Partilha",
em que Paloma vive a irmã caçula
Laura. Glória Pires, Lília Cabral e
AndréaBeltrãotambém estarão no

programa.

Loura sensual

(Globo, dom, 22:40 H)
DanielleWinits e IngridGuimarães
são as convidadas do humorístico
"Sai de Baixo". No episódio "Um
Louro Chamado Desejo",Danielle
é Gabi, uma ricaça elegante. Já In-

. grid chega no Arouche como 2il
dete, uma diarista muito fogosa.
Tudo começa quando Caco (Mi
guel Falabella) e Vavá (Luiz Gusta
vo) passam a noite na gandaia. Já
em casa, Caco descobre uma alian

ça no dedo, indicando que se casou

com alguém durante a noitada.

Tupiniquim
(Band, dom, 22 H)

Márcia Peltier reedita o programa
"Livre Acesso" com o intuito de
mostrar a diversidade cultural do
Brasil. A apresentadora traz uma

série de matérias realizadas em vá
rios pontos do País. Na estréia, o
tema é aRocinha, favela localizada
no Rio de Janeiro. Márcia Peltier
permaneceu uma semana colhen.
do depoimentos dos moradores da
favela.

Bastidores

(SBT, dom, 00:15 H)
"WestWing - Nos Bastidores do
Poder" mostra os acontecimentos
na Casa Branca e a relação entre

o presidente dos EUA e seus as·

sessores diretos. No elenco, Mar·
tin Sheen é o presidente americano

que convive com Sam Seaborn

(Rob Lowe), diretor de comunica
ção, Madeline Hampton (Moira
Kelly), uma consultora política,

co

além deC]. Creeg, uma assessora

de imprensa, cujo papel é livrara
presidente de embaraços.

Jorge Rodrigues Jorge/CZN Sandy, a Cristal de "Estrela-Guia"

Princesinha
bacaninha

na

Ficção' cômica
(Globo,' ter, 22:35 H)

"Centenária", com direção de
"

Maurício Farias, é o episódio da
.

série "Brava Gente". Na história, ß

Centenária (DirceMigliaccio) tem
uma relação amistosa com São

Pedro (Antonio Calloni), que sem·

pre a visita para comer seus quitu·
teso Só que, um dia, São Pedro diz

à Centenária que só irá para o céu

quem tiver um mausoléu, o que

gera grande confusão.

G

go

Astros

(Globo, qua, 13:50 H)
O "Vídeo Show" exibe entrevista I

com os atores Rodrigo Santoroe

Lília Cabral falando sobre a relação a

da superprotetora Daphne com o

filho Carlos Charles na novela
- "Estrela-Guia". Omaking ofdo s

novo programa "Xuxa Só Para

Baixinhos" e alguns dos mais fa·

mosos partos de novelas, entre I

eles, o nascimento da filha de Cris·

tal, personagem de Sandy em li

"Estrela-Guia" .

eiNE 1: PEARl:: HARBOR (Drama de guerra)
12 anos. 13h30 - 17h e 20h30 (Intervalo de 10 minutos)
CINE 2: QUASE FAMOSOS (Comédia)
14 anos. 14h30 -16h4S ""':""19h e 21 h1S

CINE 3: O RETORNO DA MÚMIA (Aventura)
Livre: 13h4S -16h10 -18h30 e 21h

'EMA -

INGRESSO: adulto, R$ 5,011
K,?�N';'(, '

H,.
, H(�W

-'Nas quartas-feiras {exe!:". 5�

öres de 10 anos,
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Gente
por Sebastião Dourado

com

as atuais

dimensões de seus

seios.

;. r

o "c,O'in mulher eu não sou tão tÍmido." Rodrigo Santoro; o Carlos
fi Cha\ll'es de "Estrela-Guia", contando que sua timidez nunca atrapalhou
I'

ruas conquistas femininas. O ator diz que antes da fama já fazia sucesso
-a,

com as mulheres e que nunca ficou muito tempo sem alguém.
I,
'a

"Essa decisão da Globo de colocar Xuxa e Faustão ao vivo. foi

desespero de causa." Roberto Manzoni, diretor do "Domingo Le

!�" do SBT, sobre a dobradinha entre os apresentadores, que acredita
não ter dado certo. O diretor disse ainda que ficou orgulhoso porque a

Globo está se mobilizando para derrotá-los.

Ie
b "5e eu mt; encher de trabalho, quando voltar vai ter uma loira

.nÍlminha cama.vLuiza Tomé, a. Rosa Palmeirão de "Perto dos

TI Milagres", contando que não pretende fazer trabalhos.paralelos à: novela

rata podér ficar mais ternpo ao lado do marido, o empresário Adriano
} Wacchini. .

"
de um Jingle bizarro. A pr��é!�0
parte da infame musiquinha diz:

"Sou mais Vera Loyola, qVe V'hY�. "'{<'
do dinheiro do seu pãO.}';;Ul�"á.c,;;;'';-
"singela" alusão o impérip."Q�,'p�
darias que Verá construiu no Rlo'- v,

Os príncípaís
Sem dúvida, Deborah Secco e

Coísas de casal
Mais nomes estão sendo cotados

I'
"

" Luigi Barice!li foram os mais para "O Clone", Desta vez,
.z Gosto do senhor,gosto do presidente, mas gosto mais do Brasil.

II
•

assediados de toda a coletiva de Glória Perez sonha em ver o
Boris Casoy, em entrevista com Antônio Carlos Magalhães no pr,ograma .; lançamento da novela "A casal Bruna Lombardi e Carlos

,e IIPassando aLimpo", da Record, apó.s,o,ex-s..ena.dordize.r.. que.9"jo.,�n..ali..".:"§Jíl. Padroeira" .....

Ri d IIlb Ri!li icioand d'• _.. ,,�, , ' '"
>, ,,' ... '. a roeira ,estã�gml,I!�;')10;�",C:>.;"�,./",,.�...��ierto. cce partlCliJan,0 e

é amigq"i<;J'e;meW2Ji�nriq�e e ,q)le p.orJ��o ..e�tav� deK�f;l4epq? ..? .janeiro. Com .os cabelos .mais
. ). i "

,

.,

sua novela. Caso aceitem a
'

!Overno.
escuros e metida numa calça jeans proposta, Bruna e Ricce!li serão

justíssima e frente-única para láde os pais da personagem de

sensual, a atriz que vive a Giovanna Antone!li. A princípio, o
romântica Cecilia na novela de casal faria apenas uma

época chamou a atenção pela participação especial, já que
inegável boa forma. Já Luigi, que moram em Los Angeles e

se encantou pelo figurino de mantêm projetos por lá. Mas do

Valentim, seu personagem na jeito que a escalação de elenco de
trama de Walsyr Carrasco, se "O Clone" está confusa, é bem

esforçava para manter.a mesma 'provável que se faça uma {orça
fisionomia forte do herói da trama, para que à loura e o eterno Arita-
Deborah e Luigi juram que na fiquem mais tempo no Brasil.

encaram com tranqüilidade o papel
de protagonistas, que ambos

experimentam peTi primeira vez.

Deborah não poupa elogios ao

diretor Walter Avancini. "Tenho

Na cola

Sandy não tem mesmo sossego.:
Para gravar as últimas cenas de

"Estrela-Guia", em Pirenópolis,
interior de Goiás, a menina teve

de se trancafiar no quarto do hotel

onde ficou hospedada. Tudo
porque cerca de 30 fãs alugaram
todos os quartos do hotel onde a

cantora estava e ficaram de tocaia

esperando a musa passar. Sandy, é

claro, só conseguiu transitar

escoltada por seguranças..

"Nã� tive tem,po para.�pl;�,�,der, precisei acertar de cara. Era a

a versão jovem do Tarcísio Meira.""Tardsio Filho, o Mauro de "Estrela
Guia", sobre as cobranças que recebeu por ser filho do consagrado

o Uor.
. ,

a "p'ICO chateada quando me tratam como aspirante a atriz. Eu

,sou atriz. li Bárbara Borges, a Luiza de "Porto dos Milagres", reclamando
do fato de as pessoas a verem apenas COrnO uma ex-paquita, A atriz

I' ronfessa que ambiciona ser uma "senhora atuante", como Fernanda

Montenegro. \
,

II
.

..'."
,_.Quero ser mãe. Estou com os pés no chão, 'esperando uma

relação firme. II Nívea Stelmann, que estará em "O Clone", namora
ná apenas dois meses com o ator Mário frias. Ela conta que aos 20
mos já tinha muita vontade de ser mãe, mas não quis se precipitar.
�oje, seis anos depois, conquistou sua independência financeira e acredita

,
i1Ue chegou a hora,

Sullmergente
Vera Loyola, a rW-;_na das

emergentes da Barra da Tijuca,
não poderia ter arrumado melhor

forma de pagar mico. Em seu

"Programa Vera Loyola", na
CNT, não consegue achar a

câmara, está sempre olhando para
o lado, parece não ter pauta e

"rasga seda'' o tempo inteiro com

convidados que não mer�cem
tamanho espaço na tevê. Perde
em desenvoltura até para o

mordomo Silva, uma espécie de
Louro José humano. Metida em

figuriaes pavorosos, a cada
chamada deeomerciaíVera fica <,

dançando para a platéia ao som

Sem axé
Ivete Sangale pode estar trilhando
os passos rumo à tevê: A cantora

acaba de gravar dois comerciais:

um para a rede de lojas de
eletrodomésticos Insinuante, e

outra para o condutor urinário

Higgfly. As atuações podem ser

um estímulo a rnais para Ivete,
que já, se mostrou interessada em

se tornar atriz. Se depender de
Glória Perez, a baianinha está

bem. A autora pensa em escrever

um pers0!1age� especialmente'
para ela na t{am� de1';:0 Cl0rte".
Se tudo der certo, Ivete será uma

policial do estilo Kate Mahoney .

aprendido mais a cada dia com ele.
A própria postura da personagem e

as conversas que tive com

Avancini antes de começar as

gravações me ajudaram muito",
conta a atriz com seus 21 anos e

oito novelas no currículo. Luigi,
que experimentou o sabor do
sucesso com o personagem Fred

"Q
, de "Laços de Família", quer

uando era novinha, achava que não recebia muitos convites manter a identidade com o público.
�ar;l6 .cii,}ema pprque. era feia; II Mati'lÜl'Pêra, "lamentando o fato de 'i "Ibrço par!! qUt;} as pesso;lS.'me
ler feit(1) apenas Ú :fYn1�ª �mqllant,P:amou' em 501pe�as de teatro, �,".,,' �haniem d� Vai�ntim na rua",

entusiasma-se.

IISernpreme relaciono com as atrizes com quem faço par. li Thiago
Fra.goso, o Bernardo de "Estrela-Guia", se referindo aos pares do teatro.
Ble alega que, devido aos ensaios de uma peça, o elenco fica muito
�rÓxitno e um clima é inevitável. Na tevê, o ator diz que consegue
separat bem as coisas.

'
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TELEVISAO Sábado, 9 de junho de 2001

# O "Pequenas Empresas Grandes Negócios" retrata o excesso de burocracia para se

abrir uma pequena empresa e as dificuldades dos pequenos investidores. O programa
ainda mostra os benefícios do uso da energia solar em uma comunidade pobre do interior

de Sergipe. Globo, domingo, 7:30 h.

# Gaivão Bueno narra "Grande Prêmio do Canadá", mais uma etapa de corrida de "�órmula
1". Globo, domingo, 14 h.

# O cantor LuiZ Melodia é o convidado de José Maurício Machiline no programa "Por
Acaso". Rede Brasil, domingo, 19 h.

# O programa "Espaço Motor" mostra a Z" etapa 'do Campeonato Paulista de

Automobilismo, no Autódromo de Interlagos, com as categorias Classic, Speed, Força
Livre e Copa Corsa Metrocar. CNT, domingo, 20 h.

# Denise Fraga revive a história da japonesa Eiko no quadro "Retrato Falado" do programa
"Fantástico". Ela conhece Maurício (Marco Ricca), um brasileiro que residia na Suíça, mas

o pai da moça não concorda com o namoro. Globo, domingo, 20:30 h.

# Cláudio Lins recebe Oswaldo Montenegro no programa "A Vida é Um Show". Rede

Brasil, segunda, 20:50 h.

# A "Sala Brasil" exibe o filme "Um Trem para as Estrelas", de Carlos Diegues. No elenco

Guilherme Fontes, Taumaturgo Ferreira, Milton Gonçalves e Cazuza. O filme conta a

história de Vinícius (Guilherme Fontes), um jovem saxofonista que não se conforma com

o desaparecimento da namor�da. Band, segunda, 22 h.

# "Amazonas, o Maior Rio do Mundo" é o temà do programa "Expedições", com

apresentação de Paula Saldanha. Rede Brasil, segunda, 22 h.

# A atriz Chris Couto mostra os segredos de suas mechas ruivas no "Vídeo Show". O

programa também apresenta um Especial para o Dia dos Namorados com os mais famosos
beijos de novelas. Globo, terça, 13:50 h.

# "Romeu e Julieta", de Baz Luhrmann, é o filme da "Sessão da Tarde". No elenco,
Leonardo DiCaprio e Claire Danes revivem a mais famosa história de amor de William
Shakespeare. O filme mostra o amor proibido entre dois jovens de famílias rivais. Globo,
terça, 15:05 h,

.

# Jairo Bouer discute o tema "Namoro É ou Não um Saco?" com duas equipes formadas
por jovens e aborda as vantagens e desvantage11';; de ter namorado no programa "Todo
Mundo MTV". MTY, terça, 17 h.

# O Palmeiras enfrenta o Boca Junior no jogo de volta das semifinais da "Taça Libertadores
da América", que define o time que estará na final do campeonato. Band, quarta, 21:25 h.

Desfrute melhor
os seus

momentos Íntimos

Suítes a partir de R$23;OO

Rua Horácio Hubini, 1000 - Barra do Ri,o Cerre.
Fone 376-0105 e 376-0122 - Jaraguá d� $ul

�YauCo CoeCfio-
DUASESTÓ�SOBRE
AARTE DE ENSINAR

CONFÚCIO FALA DOS MESTRES E

PROFESSORES

Pouco se conhece a respeito -da vida do filósofo
chinês Confúcio; acredita-se que viveu entre 551-

479 a. C. Algumas de suas obras são atribuídas a

ele, outras foram compiladas por seus discípulos.
Em um desses textos, "Conversas Familiares",
existe um interessante diálogo a respeito do

aprendirado:

Confúcio sentou-se para descansar, e logo os

alunos começaram a fazer perguntas. Naquele dia,
o Mestre estava bem disposto, e resolveu responder.

- O Senhor consegue explicar tudo o que sente. Por que não vai até o imperador e

fala com ele?
- O imperador também faz belos discursos -, disse Confúcio. - E belos discursos

são apenas uma questão> de técnica; eles não trazem em si a Virtude.
- Então envie o seu livro Poemas.
__:_ Os 300 poemas ali escritos podem ser resumidos numa só frase: pense corretamente.

Este é o segredo.
- O que é pensar corretamente?

É saber usar a mente e o coração, a disciplina e a emoção. Quando se deseja uma coisa,
a vida nos guiará até lá, mas por caminhos que não esperamos. Muitas vezes, nos deixamos

confundir, porque estes caminhos nos surpreendem - e então achamos que estamos indo

na direção errada. Por isso eu disse: deixe-se levar pela emoção, mas tenha a disciplina de

seguir adiante.
- O Senhor faz isso?
- Aos 15 anos, comecei a aprender. Aos 30, passei a ter certeza do que desejava. Aos

40, as dúvidas voltaram. Aos 50 anos, descobri que o céu tem um projeto para mim e para
cada homem sobre a face da terra. Aos 60, compreendi este projeto e encontrei a

tranqüilidade para segui-lo. Agora, aos 70 anos, posso escutar meu coração, sem que ele me

faça sair do caminho.
- Então, o que o faz diferente dos outros homens que também aceitam a vontade do céu?
- Eu procuro dividi-Ia com vocês. E quem consegue discutir uma verdade antiga com

uma geração noua, deve usar sua capacidade de ensinar. Esta é a minha única qualidade:
ser um bom professor.
- O que é um bom professor?
O que examina tudo o que ensina. As idéias antigas não podem escravizar o bome»,

porque elas se adaptam, e ganham novas formas. Então, tomemos a riqueza filosófica do

passado, sem esquecer os desafios que o mundo presente nos propõe.
- O que é um bom aluno?
- Aquele que escuta o que eu digo, mas adapta meus ensinamentos a sua vida, e

nunca os segue ao pé da letra: Aquele que não procura um emprego, mas um trabalho que
o dignifica. Aquele que não busca ser notado, e sim fazer algo .natáuel.

f
II
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de cinco anos de idade contra a

paralisia infantil, mas também
colocará à disposição vacinas

contra a rubéola, sarampo e me

ningite. Além dos postos fixos
haverá ainda postos de barreira
no Marcolla, Belling, Mime 1 e

2, Milenium e supermercados
Breithaupt e Angeloni.

r

JARAGUÁ DO SUL, 9 DE JUNHO DE 2001 CORREIO DO POVO GERAL-5,

SociedadeCulturaArtística

comemora45 anos de atividades
Jaraguá do Sul - A So

ciedade Cultura Artísticaestá co
memorando 45 anos de existên

cia. As festividades de aniversário

tiveram início na última quinta
feira, com a abertura da expo

sição individual do artista plástico
Tito Rille. Hoje acontece o con

certo de aniversário do Coral da

Aristeu Klein e participação do
Coral Feminino dos Servidores da
Universidade Federal do Paraná,
sob a regência do maestro Luiz

Fernando Melara, às 20.h30.. No

domingo é a vez da Orquestra
Filarmônica de Jaraguá do Sul
com a regência do maestro Daniel
Bortolossi, com início às 17 ho-

Scar, com a regência do maestro ras.

Vacinaçãocontrapólio terminahoje
Jaraguá do Sul - Amanhã

é o último dia da campanha na

cional contra a poliomielite. Em
lsraguá do Sul a vacinação pode
rá ser fei ta em 20. postos de saúde
do Município no horário das 8
horas às 17 horas. A Secretaria

Municipal de Saúde espera vaci
nar 9,7 mil crianças com menos

NOTAS----------------
Formatura

Aconteceu ontem, em solenidade marcada para as J 9h30., a for

matura das primeiras turmas do Telecurso 20.0.0. dos alunos que
freqüentam o Centro de Educação de Jovens e Adultos do ensino

fundamental. A cerimônia foi no auditório do Sindicato dos Traba

lhadores nas Indústrias do Vestuário e contou' com a presença de
autoridades do Município e de familiares dos formandos.

Programa Bolsa-escola vai

beneficiar 635 famílias em JS
Benefício visa a
permanência da
crtonçc em
sala de aula

Jaraguä do Sul - A partir
de julho, as farrulias jaraguaenses
cadastradas no programa Bolsa
escola já começam a receber o

benefício. A informação foi dada
pelo secretário do programa, An

tonio Floriano Pereira Pesaro,
que esteve em Jaraguá do Sul na

última quinta-feira, quando reu

niu-se com representantes de 20.

municípios da Região Norte-Nor
deste de Santa Catarina para de
talhar de que forma se pode aces

sar os recursos. A reunião acon

teceu na Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul,
com a presença de prefeitos,
professores e diretores de escola.

O programa Bolsa-escola tem

parceria com a CEF (Caixa Eco

nômica Federal) e vai destinar

para Jaraguá do Sul o valor de

R$ 17.460.,0.0., distribuídos para
:

as 635 famílias cadastradas, o

que corresponde a 1.164 crianças
de 6 a 15 anos de idade.

Em todo o Estado de Santa
Catarina o programa vai bene
ficiar 10.2.382 famílias e 187.735

crianças com recursos de R$
2.816.0.0.0.,0.0.. Para todo o Brasil
o governo federal vai destinar um
total de R$ 1,7 bilhão para um

universo de 10.,7 milhões de

crianças. A exigência para o rece

bimento do benefício é que as.

crianças estejam freqüentando a

escola. "O governo federal está

preocupado com a questão social

e com a permanência das crian

ças na escola", enfatiza o secretá

rio. Ele acredita que o incentivo

mensal é uma forma de combate
à pobreza e representa a "grande

1--

Cesar JunkeslCP

Bo/sa-escola:prefeito Pasoldaderiu aoprograma ejá tem cadastro de crianças

esperança de muitos brasileiros".
O regulamento do Programa

Nacional de Bolsa-escola foi

aprovado em maio deste ano e

prevê que para receber o bene
fício a renda da família deve ser

de R$ 90.,0.0. per capita. Cada

criança terá direito a R$ 15,0.0.
por mês, dinheiro que somente

será entregue para as mães, que
vão receber um cartão de iden

tificação. Pesaro explica que 30.
dias após a homologação a pes
soa cadastrada já tem direito a

retirar o benefício. Embora pa
reça pouco o valor de R$ 15,0.0.,
Pesaro salienta que isto repre
senta de 10.% a 20.% de acrés
cimo na renda familiar.

Para que as famílias tenham
direito ao benefício a Prefeitura
deve fazer o cadastramento,
aprovar o programa através de
uma lei municipal, criar umCon
selho de Controle Social e depois
esperar a homologação do go
vemofederal. O dinheiro destina-

-,

;i\m
dia para Seus projetos O astral será dos tividades ligadas Marte vai ,q1tPl!.Ô� Dia excelente

o�l eus desejos. impulso se você ados! Tudo que anharão impulsa. pi\.�ilar as suas idéias.
, contatos e m a participação rno de informação

_ �:: j'�íIT
a divul�ar as �llJS ccrleg .

s irão encorajá-
reen tros estarão íi&�' Será um dia ee imento irá atrair a suas I eroS': O desejo de oserá Ia. A distância tende a

favorecidos. Astral cheio de egal para se divertir, sua atenção. Dê um voto de estar perto do seu parceiro contagiante. No campo esfriaro romance. Se estiver
sintonia com o seu amor. paquerar e investir na confiança a quem ama. vai predominar. amoroso, poderão rolar livre, invista nas paqueras ..
Touro - O setor

.

- As questões ião- Trabalho segredinhos. Uma nova

receberá trabalho estarão
,

nio- Tente de trabalho deverá

vibrações. cio: mostre as fontes de da com cautela:
r cuidado com p quer progredir! de compreensão. ren epare as questões prós e contras.

A partir do meio-dia, a Lua iálogo estará invejável. Siga os seus familiares dos assuntos de No lar, o astral vai estar
irá deixá-Ia mais carismá- para resolver a sua instintos poro resolver crises trabalho. Você e o seu amor agitado. Bom entrosqmento
tica e sensual: aproveite! insatisfação no amor. conjugais. estàrão bastante envolvidos. a dois.

do ao programa vem do Fundo
de Combate à Pobreza.

'Os alunos beneficiados que
não comprovarem uma freqüên
cia mínima de 85% será elimi

nado do programa e deixa de re

ceber o dinheiro. A avaliação de

freqüência será feita a cada três

meses. Para que o município fa

ça parte do Bolsa-escola deve dar
a contrapartida, através de ações
socioeducativas, "O município
deve criar condições para que as

crianças tenham outras atividades
extracurriculares.

Ainda segundo Pesaro, o pro

grama visa garantir em todos os

municípios brasileiros, tempora
riamente e em dinheiro, um valor
mínimo às farrulias cuja rendamen
sal per capita seja até meio salá
rio mínimo e que tenham filhos el
ou dependentes com idade entre 6
e 15 anos, até o máximo de três

crianças por família nesta faixa
etária. Cada família receberá o

máximo de R$ 45,0.0..
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Coleta dolixo terceirizada
terá início na segunda -feira

População
deve separar
materiais
recicláveis

Guaramirim - A Serrana

Engenharia inicia segunda-feira a

coleta de lixo no Município. A
informação foi dada anteontem

pelo diretor da empresa, com sede
em Joinville, Odair José Manrich,
durante entrevista coletiva con

cedida anteontem pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer. Esta é a pri
meira vez que aPrefeitura terceiriza
a coleta do lixo doméstico, que até

agora vinha sendo realizada com

equipe própria, embora com difi
culdades. Pela primeira vez tam

bém será feita a coleta seletiva, para
separação dos resíduos sólidos re
cicláveis.

A empresa distribuiu a cidade
em setores para fazer o recolhi

mento, fixando datas e horários

para cada um deles. O Centro

pertence ab Setor Vermelho e terá
coleta convencional de segunda a

sexta-feiras, entre àsl S horas e 2

horas, e a seletiva, aos sábados,
das 7 horas às 16 horas. Para o

Setor Azul, atendendo os bairros
Recanto Feliz, Rio Branco, Barro
Branco, Figueira e Imigrantes, a

convencional acontecerá às segun
das e quintas-feiras, das 7 horas
às 16 horas, e a seletiva às quartas
feiras, das 7 horas às 16 horas.

No Setor Verde, atendendo as

localidades de Bananal do Sul,
Guarniranga eCorticeira, o lixo se-

•.......••
•
·
·

·

·

rá recolhido às quartas- feiras, com
coleta seletiva na sexta-feira. Por

fim, o Setor Amarelo, compreen
dendo os bairros Avaí, Poço
Grande, Caixa D'Água e Quati,
será atendido às terças e sextas

feiras com seletiva na quinta-feira.
Sempre entre 7 horas e 16 horas.
Com a terceirização a coleta ficou
mais abrangente, atendendo loca
lidades que antes não tinham o

benefício, como Poço Grande.
Não foi fornecida estimativa

precisa sobre o volume diário de
lixo que será recolhido. A empresa
está orientando a população para
que coloque os resíduos à dispo
sição, conforme os horários e ca

lendário já distríbuídos e que utilize,
preferencialmente, sacos plásticos,
que facilitam a coleta e evitam

acidentes e a proliferação de mos-

cas, ratos e baratas.
RECICLAGEM - A Serrana

Engenharia, que faz também coleta
e atua nos ramos de engenharia
civil e elétrica, em outras cidades,
instalou a central de serviço e o

barracão para triagem e recebi
mento dos materiais recicláveis na
Rua Pedro Paulo Streit. A empre
sa utilizará dois caminhões e 12
funcionários no serviço, com apro
veitamento daqueles que partici
pavam do serviço pela Prefeitura
e que são concursados. "Os de
mais serão áproveitados no setor

de obras e outras atividades,
ninguém ficará desempregado",
garantiu o prefeito. O contrato da
Prefeitura com a empresa é no

valor deR$ 114 mil e tem duração
de seis meses.

(MILTON RAASCH)

��.i.1l:."
PA�X (47) 371-2552

DIA DOS NAMORADOS•.. PRESENTEIE QUEM VOCÊ AMA '

CAMISETAS E CARTÕES PERSONALIZADOS, '

PORTA RETRATO RELÓGIO •

•.......•••.........•••.••....................................................•••......

f VOCÊ COMPRA UM PRODUTO E LEVA O OUTRO DE GRAÇA.

JARAGUÁ DO SUL, 9 DE JUNHO DE 2001 J

Memória:familias vinham da Rússia e Letônia com passaportes alemães

Centenário da imigração russa

lembrado na sessão da Câmara
Guaramirim - o centenário

da chegada de cerca de 400 fa

mílias de imigrantes vindas da
Rússia e da Letônia, que se ins

talaram nas localidades de Brü

derthaI, Vila Itapocuzinho, Rio
Branco, Jacu-açú, Campinas, Li
nhaGuarani eLinha Telegráfica_:
que antes pertenciam à vasta

,

região, mais tarde dividida entre os
municípios de Joinville, Araquari,
Massaranduba e Guaramirim -

mereceu destaque durante a sessão

daCâmara de Vereadores, quinta
feira. A iniciativa foi do servidor

municipal aposentadoDaniel Grau
din, que ocupou a tribuna para
destacar a data da chegada dos

, imigrantes, em 10 de junho 1901.
- Foi uma época de desafios

para as famílias trazidas através do

serviço de imigração brasileira,
instalado em São Francisco do Sul

-, lembrou Graudin na alocução,

destacando as dificuldades en

frentadas pelos pioneiros, como

acessos que eram verdadeiras "pi
cadas", na época, choupanas por
moradias e falta de todo o tipo de

equipamentos e bens materiais e

de assistência médica e social.
O Brasil não tinha tratado de

imigração com aRússia, na época,
observouGraudin, ele próprio des

cendente de letônios, por isso os
"

relatos da chegada e participação
das farrulias russas na colonização
são praticamente inexistentes na

História de Guaramirim. "Eles

viajavam de trem ou navio até

Hamburgo, naAlemanha, e depois
completavam a viagem até o Brasil,
munidos com passaportes ale

mães, fixando-se principalmente
no Paraná e em São Paulo, porque :;

os russos não se adaptaram às ter

ras úmidas da Região do Vale do

Itapocu", conta Graudin. (MR)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

.

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Eletro, Máquinas, Ferromentas,Moteriais de Construção e Magazine.
Confiro oreloçõo dos produtos desta promoção nas Lojas e Hipermercados Breithaupt. ex 1+5 Pelo preço� da etiquete.

�:JiR)EiTHAUPT!
www.hlperb.com.br
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Moto atropelamulher emorre
depois de colidir com carro

Homem morre -

com traumatismo
cranianoe
fratura no fêmur

7714, de Jaraguá do Sul, quando
atropelou a pedestreMarli Mor
mann, que caminhava no acos

tamento da pista. Depois que a

moto bateu emMarli, o veículo
se desgovernou na estrada e

acabou sendo atropelado por
outro automóvel.

Segundo informações da

Polícia Rodoviária Estadual,
uma pessoatestemunhou o aci
dente mas não soube precisar o
veículo que atropelou o moto

queiro. Após o atropelamento,
o motorista do-carro evadiu-se
do local não prestondo socorro

Também esperada para o tor

neio, a Liga Sul/Criciúma teve
problemas na viagem e não

compareceu ao evento, sendo
definido pelos organizadores der
rota em suas partidas porWO.

De acordo com o técnico

Milton Mateus, "a rivalidade foi
o grande diferencial no jogo final;
nós a levamospara aquadra, en-

. quanto que eles, ql:le acabaram
de formar a equipe, vieram sem

compromisso, só para bater bo
Ia". O treinador avalia ainda que
outros dois fatores contribuíram
para o resultado da partida: a
Unerj/Duas RodaslFME ficou

às vítimas.

O Corpo de Bombeiros Vo
luntários de Jaraguá do Sul

prestou socorro e encaminhou

Lagemann, ainda com vida, para
o Pronto-socorro do Hospital
São José, doMunicípio. O con

dutor da moto sofreu trauma

tismo craniano, fratura do fêmur
da perna esquerda e escoria

çõespor todo o corpo. Marli ape
nas sofreu alguns arranhões.

Informações do pronto-so
corro do hospital apontam que

Lagemann entrou em óbito às
22h30 domesmo dia .

.
.. .'

ESPORT �,_·�
' .·�, ___

Unerj/Duas Rodas/FME é vice da Taça FCB
sem um de s�us principais joga
dores - o pivô Rodrigo, que
torceu o tornozelo logo no início
do jogo - e os joinvilenses ob
tiveram um excelente aprovei
tamento nos arremessos de três

pontos.
O próximocompromisso da

Unerj/Duas Rodas/FME, é a

'seletiva para a Copa CaixaSul-
.

Sudeste, a ser disputada de 24

a 30 destemês, emUberlândia!

MG, envolvendo ainda as equi
pes de Praia Grande/MG, Pal
meiras/Sl', Granja ComarilRJ,
SãoPedrolRS e Foz do Iguaçu!
PR.

VANG FASHION

artigos

Rua Max Wilhelm, 837
Jaraquá do Sul,

.

Fone: 275-3290

Jaraguá do Sul - A Ro
.dovia SC-416, Km 24, trecho
Jaraguádo Sul=-Pomerõde, foi
palco de um acidente que aca

bou vitimando Lauro Lagemann,
de 54 anos, às 18 horas de quin
ta-feita. Lagemann conduzia a

motoCGTitan 125, placaLYL-

Jaraguá doSul- A equi
pe adulta do UnerjlDuas Rodas/
FME garantiu a segunda colo
cação na sa Taça Federação Ca
tarinense de Basquete, um qua
drangular de abertura do Cam
peonato Estadual, disputado no
Ginásio de Esportes Arthur

Müller, entre os dias 31 de maio

e 2 de junho. Os jaraguaenses
venceram o Bandeirantes/

Brusque por 84 x 72 e perde
ram a final por 76 x 83 para o

\

Bom Jesus/Joinville, que tam-
bém já havia superado o time

brusquense (76 x72), ficando
com o título da competição.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO' ,

Cassuli Advogados Associados SIC
oAB se 3437-8

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 372-1820
Jaraguá do Sul - sc - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mail: cassuli@cassuli.com.br
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Atirador atinge índice olímpico
e estáem2° no ranking nacional
Samuel Lopes
busca patrocínio
para participar
de competições

Jaraguä doSul-Depois de
conseguir atingir índice olímpico
nas provas de Carabina Apoiado
na Copa do Mundo realizada en

tre os dias 28 de maio a 4 de ju
nho, em Milão, o atirador jara
guaense Samuel Lopes busca pa
trocínio para continuar partici
pando de campeonatos. Na Copa
da Itália, entre cem atiradores de

todo o mundo, Lopes ficou em

29°, registrando 588 pontos e

pulou para a segunda colocação
no ranking nacional. O primeiro
c�locádo é da região da Bielo

Rússia, com 596 pontos. Dos 16
brasileiros que participaram da

Copa, sete conquistaram índice
olímpico.

- Este é o primeiro quesito
para poder participar das

olimpíadas de 2004, em Atenas.

Agora eu preciso atuar em todos
os campeonatos que for possível
para continuar somando pontos
e não perder colocação no ran

king nacional -, explica o ja-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Determinação: Lopesj'icou em 29� nas provas da Copa, em Milão

raguaense. Ele diz que a Fede

ração Internacional de Tiro é a

entidade <J.ue define os países que
vão participar das olimpíadas. Os
critérios analisados são o número
de atletas com índice olímpico, a
freqüência das participações em

campeonatos e copas, além do
número de atiradores que com

petem.
Lopes diz que a Federação

manda uma carta-convite para a

Confederação Brasileira de Tiro,

que define os atletas que vão re

presentar o País. "É por isso que
eu não posso deixar de participar
de eventos, preciso competir
cada vez mais para poder somar
mais pontos e conseguir a lide

rança no ranking".
ESTADUAL - Este final de

semana, Lopes vai coordenar a

delegação de 16 atletas na quinta
etapa do Campeonato Estadual de
Tiro, que será realizada em Po
merode. (FABIANE RIBAS)

Bandvai transmitirOjogo daMalweeIFME, amanhã
Jaraguá doSul- A equipe

Malwee/FME enfrenta amanhã,
a partir das 11 horas, o Sport/
Osasco, em Osasco. O jogo será

gravado pela Band e os torcedo
res do time jaraguaense poderão
assisti-lo apenas às 17h45, devi
do à programação da emissora.
Na próxima terça-feira, a Mal
wee/FME vai pegar o Minas Pax.
O jogo será em Belo Horizonte,
às 21 horas, e será transmitido

pela SporTV. O técnico da equi-

pe, Fernando Ferreti, diz que
serão partidas mais difíceis,
principalmente por ser fora de
casa. "Agora .é hora de se con

centrar mais para conseguir as

vitórias nestas disputas fora de

Jaraguá do Sul. Até agora nós

vencemos em casa, daqui para
frente a batalha serámais compli
cada", enfatiza.

Até hoje, foram disputadas
116 partidas e 682 gols foram

marcados, somando aproxima-

damente 5,8 gols por jogo. O pi
,vô Nei, do Banespa, é o líder iso
lado da artilharia, com 18 gols,
seguido do companheiro de clu

be, o Serjão, com 16. A equipe
Malwee/FME está em primeiro
lugar na Chave C, com 6 pontos,
seguida da ACBF/Carlos Barbo
sa, com 4, e Minas/Pax, com 4.

Na Chave D, o time da Ulbral
Chevrolet está na frente, com 9

pontos, seguido do BanespalSP,
com 9, e UCSlMultisul, com 7. (FR)

Futebol Sete Sênior
As inscrições para o primeiro Campeonato de Futebol Sete Sênior,

destinado a atletas nascidos a partir de 1963, estão abertas e

podem ser efetuadas na Fundação Municipal de Esportes. Os O
interessados devem se inscrever

até o próximo dia 22. Informações mais detalhadas podem ser

obtidas pelo telefone 275-1300. O congresso técnico está marcado

para 26 de junho e acompetição será realizada entre os dias 7 de

julho e 1 de setembro.

Inscrições
Permanecem abertas as

inscrições para o segundo
Circuito Interescolar de Natação
_;_ 4° Troféu Ernani Volpi
Coitinho, que encerram em 12

de junho; e para os Jogos
Escolares de Inverno, que vão

até o próximo dia 13 e têm o

congresso técnico marcado

para as 15 horas do dia 20 deste

mês, no auditório da Liga
Jaraguaense de Futebol.

Integração
Amanhã acontece a

I 14a rodada do Campeonato
Integração. No

Estádio da Ponte Preta jogam
'Ponte Preta x Alvorada; no

Estádio do Cruz de Malta
enfrentam-se Cruz de
Malta x Vitória, e no

Estádio do Flamengo jogam
Flamengo e Guarani.

Nesta rodada o Garibaldi vai

folgar.

Natação
Iniciou na quinta-feira e segue até amanhã o Campeonato Sul

brasileiro de Natação na categoria Infanto-juvenil, na cidade de

Blumenau. A equipe Ajinc/Urbano/FME está participando com

delegação de 12 atletas, coordenados pelo técnico Ronaldo'
Fructuoso.

/!/ataç,ão - Nataç,ão pt bebês
/l/ídlog;násticai - Street Dànce

Musculà§.ão - Bod» Bump'
Bbtf» &om'bat - B@dy. Stel
Af§rJ'Omina;&.
AJmais.e"Gmpleta de Ja/Jagpá!
Rua Presidente Epilácio Pessoa, 1081- centro - Fone: 215-1862 - e-mail: academiaimpulso@terra.com.bI.
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