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EdsonJunkes/CP Encontro Sul-brasileiro df!'Odontopediatria reuniu cerca de 150profissionais. Página 6

Maristela denunciaCanarinho
e quer informações sobre fiscais
A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou, por

unanimidade, o requerimento da vereadoraMa
ristelaMenel (PMDB), que solicita aoExecutivo
informações sobre os fiscais dos transportes ur
banas, bem como a forma de atuação e as nor

mas estabelecidas.

"�I
FESTA JUNINA BENEFICENTE

A Duas Rodas Associação Recreativa realiza hoje (16), das
17 horas até às 22 horas, a sua tradicional Festa Junina, tendo
como objetivo principal arrecadar fundos às entidades AMA e

AJADEFI.
Pela primeira vez a festa será realizada na PRAÇAÂNGElO

PIAZERA e será aberta à comunidade de Jaraguá do Sul.

Além de muito quentão, pinhão e pipoca haverá apre
sehtações artísticas comoQuadri lha, CasamentoCaipira e danças
típicas de festas juninas.

Durante toda a festa teremos a presença da dupla Sandro Luís

e Clóvis, e mu ita alegria esperando por todos. Também haverá
desfile nas principais ruas da cidade, com distribuição de pipoca.

Venha, participe, faça sua parte e contribua para um mundo

melhor.
A venda de cartões está sendo feita pelos integrantes das

Diretorias da AJADEFI eAMA e nas guaritas dos hospitais,
Mais informações nos telefones 275-"1135 e 0073-9388.

A vereadora justificou o pedido informando
que recebeu denúncias de irregularidades co
metidas pelaCanarinho. "Atrasos constantes,
não-cumprimento dehorários e ônibus que não
estacionamno terminal são algumas irregulari
dades apontadas", afmnou. Página 4

Cesar Junkes/CP Samuel Barreto

já tem terreno e maquete
para construir centro

Entidade quer ajudar
dependentes químicos

Instituto de Reabilitação
Encontro com a Vida ajuda
usuários de drogas na luta con
tra o vício e agora pretende
construir urna sede para abrigar
dependentes. Página 5

Cooperjuriti deve
atingir 1 milhão
de sacas de arroz

Página7

Edson Junkes/CP Procissão de Corpus Christi mantém a tradição da fé católica desde o século 13. Página 6
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Umaesperança à vista
As providenciais e oportunas intervenções das vereadoras

Maristela Menel e Lorita Karsten à defesa do projeto do

Executivo, que repassa mensalmente ao Lar das Flores R$
482,00 para cada idoso assistido,
são demonstrações inexoráveis de
que há no Legislativo umaparcela
séria e preocupada com a destina

ção das verbas públicas. Com pro
priedade, conseguiram esclarecer a .

intenção do gesto, afirmando que
eram favoráveis à proposta, mas

que necessitavam de mais infor

mações.
Lorita lembrouque há centenas

de idosos na cidade, alguns em es

tado de abandono, enquanto os

internos da instituição em questão
têm recursos suficientes para uma
vida digna. ''Esse dinheiro vai aten
der apenas alguns em detrimento

dos demais", reforçou, sugerindo a

elaboração deumprogramamais abrangente, que possa alcançar
todos os idosos carentes. JáMaristela questionou os critérios
usados para definir o grau de carência e a escolha da entidade

para o convênio com oMunicípio.
O líderdo governo naCâmara, Silvio CelesteBard, assegurou

que os critérios para definir quem deve ser assistido pelo projeto
�oram estabelecidos após estudo socioeconômico realizado pela
Secretaria de Desenvolvimento Social, garantindo que "serão
contemplados realmente os carentes". Loritanão se deu por con
vencida e prometeu fazer um levantamento no Lar das Flores

para saber o número de internos, as condições sociais e se a

instituição já recebe recursos públicos e de que forma.
Numprimeiromomento, o governo deve interpretar as inda

gações como exagero e falta de sensibilidade das parlamentares.
Entretanto, não se pode perder de vista omérito da questão.
Tanto assim que não há nenhuma contradição entre as inter

venções e o voto favorável ao projeto. Apenas revelou um fio de
bom senso do Legislativo que, nas últimas legislaturas, tem
demonstrado pouco interesse pelas causas populares. Por outro
lado, exige da administraçãomais transparêncianas ações, o que
ésalutar.

Se não é a
�

panacéia, n{1iJiJi
é justo fazer
caridade com

dinheiro

público a

quem não
.

necessita

Pela porta da frente
* José Pendiuk dos Santos

o editorial do Jornal Correio do
Povo foi implacável ao criticar a iniciativa
deste vereador, que propõe a regula
mentação do meio ambiente urbano atra
vés do uso da bicicleta e cria o sistema
cicloviário no Município de Jaraguá do
Sul. Sempre é tempo de resgatar a ver
dade. Com o título "Pelas portas do fun
do", o texto, publicado em 5 de junho de

2001, insinua que o autor tentou ocultar
a existência de outros projetos similares
implantados em Florianópolis e no Brasil
a fora, ignora que o Projeto de Lei 23/
2001 deixa claro na suajustificativaque
a idéia do referido sistema cicloviário
"vem da comunidade européia de nossos
ancestrais e j á foi aprovado pela Câmara
de Vereadores da capital catarinense".
Nestes 21 anos de lutas no Brasil, o PT
sempre entrou pela porta da frente, de
peito aberto, deu a cara pra bater. Cons
truiu a imagem de seriedade porque mo
bilizou a sociedade na busca do sonho

, de justiça social.
Embora a coluna "Anotações", de 9

de junho, tenha reconhecido o erro deste
Jornal, cabem algumas considerações a

respeito do assunto. Ao apresentar o

projeto, aprovado por unanimidade na

Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul,
fizemos questão de discuti-lo exausti

vamente e de acatar as sugestões de

nossos pares no Legislativo. O que é

bom para qualquer comunidade, é bom
para todos. Todos os vereadores sabiam
que o projeto teve origem em Florianó

polis e, em momento algum, questiona
ram o "plágio vergonhoso", como define
o editorial deste Jornal. Diga-se de

'passagem: a implantação de sistemas
cicloviários no Estado é idéia surgida na
Udesc (Universidade para o Desenvol
vimento de Santa Catarina), através da
professora de Educação Física e médica
Giselle Nocetti Ammon Xavier, que

presta assessoria à Prefeitura de Floria

nópolis. Por meio do Projeto "Cidade

Amiga das Bicicletas", a Udesc mantém
convênio com várias secretarias de Meio
Ambiente em Santa Catarina.

Em Jaraguá do Sul, um grupo de am

bientalista e lideranças locais, com a

contribuição deste vereador, criou em 7

de abril a Associação dos Amigos da

Bicicleta, que segue o mesmo caminho

percorrido pela Udesc. Copia-se, então,
uma idéia acadêmica. A associação já
promoveu um Passeio Ciclístico com

participação de bom público e promete
novas promoções para que se valorize
um meio de transporte saudável, não
poluente e, portanto., ecológico. Jogar
por terra uma iniciativa comunitária com

estas pretensões, atacar a figura do
vereador de forma antidemocrática e

preconceituosa, não àeve ser o objetivo
deste veículo de comunicação, até

porque a crítica gratuita esvazia-se por
si própria. Ou teria algum objetivo a

perseguição sistemática às iniciativas do

PT? Nosso partido é exemplo de postura
política, defende a honestidade, legisla e

governa para os interesses da maioria.

Projetos como o derendamínima, bolsa
escola, orçamento participativo foram en

campados por governos federal, esta

duais e municipais e até mesmo de vá

rios países, como reconhece em parte o

editorial.
.

A comunidade de Jaraguá do Sul é

testemunha da seriedade petista. Pela
primeira vez em sua história tem a cer

teza de contar com uma oposição fisca

lizadora dos atos do poder público. Nos
sa intenção vai mais longe, sempre.
Queremos que o trânsito de Jaraguádo
Sul se humanize, que a prioridade sejao
pedestre, depois o ciclista, por último, a

pressa do motorista. Lutamos pela im

plantação simultânea de ciclovias ao lado
das rodovias, com a devida segurança
para todos. A bancada do PT na Câmara
deve sugerir aos demais vereadores para
que encampem a reivindicação pelacons
trução de uma ciclovi� ná BR-280. Já

que vai ser duplicado, o até hoje perigoSO
"corredor de exportação;' poderia ser

exemplo de harmonia entre crescimento
econômico e humanização do trânsito.

A administração pública é uma troca

de experiências bem-sucedidas. Taxara
pessoa do vereador de "mesquinho e en'

-

ganador" simplesmente por não revelar
a origem do projeto, por si só uma inver

dade, é menosprezar a capacidade de dis
cernimento do próprio leitor do Jornal
Correio do Povo, quase centenário, ore

gistro impresso da História catarinense.
O vereador Zé Padre não cometeu ne

nhum crime, não roubou nem se apropri
ou de algo alheio. O projeto é de domínio
público, mas até hoje não havia sido
devidamente valorizado pelamunicipalI'
dade jaraguaense. O futuro vai nos

agradecer.

As interpelações suscitaram apartes enovos questionamentos
acerca do projeto, dando esperanças de um Legislativo com
promissado com as causas públicas. Oxalá o episódio desperte
os vereadores para a responsabilidade do cargo, fazendo jus o

poder concedido a eles pela população. O gesto inusitado sur
preendeu a bancada situacionista, obrigada a admitir que existe
vida inteligente alémdos gabinetes governamentais. O que con
trasta com amudez da indignação engolida pela hipocrisia do
conceito debenefício social.

Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se não é a panacéia,
não é justo fazer caridade com dinheiro público a quem não
necessitado amparo, reforçando as críticas aos privilégios. No
que tange às ações de governo, o Legislativo não faz nada além
da obrigação de fiscalizar e cobrar transparência. O que não se

admite, porém, é que a oposição entrave os projetos sociais.
Todavia, épreciso parabenizar as vereadoras pela coragem, apos
tando que sirva de exemplo aos pares, inclusive os governistas.
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CORREIO DO POVO
Diretor-presidente: Eugênio Victor Schmäckel Diretor e editor: Francisco Alves

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC - Fones/Fax (047)
370-7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: correiodopovo@netuno.com.br/cp.redacao@jornalcorreiodopovo.comJ:)r
Os textos e colunas assinados são de responsabüükules exclusivos dos autores, não refletindo, necessl1TÚlmente, a opiniiio do jornaL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 16 DE JUNHO DE 2001 POLíTICA-3CORREIO DO POVO

�@�@����
MILTON RAASCH

Peixer considera projeto do

PT ingerência no ExecutivoA Canadas Assessoria e Serviços Técnicos, empresa de

Florianópolis, contratada para fazer o levantamento de campo e

elaborar o novo cadastro imobiliário de Guaramirim, já está se

instalando na ci?ade. O serviço de medições em prédios e

terrenos vai começar dentro dos próximos dias. Razão pela qual a
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano está

solicitando, desde já, a colaboração dos proprietários dos

imóveis, para que recebam esses profissionais, facilitando-lhes a

tarefa. Todos estarão devidamente identificados com crachás. A

Canadas vai utilizar o sistema de processamento de satélite para
fazer o levantamento, suprindo a Prefeitura de levantamento

confiável e de grande importância para orientar tanto a parte de

tributação como na fixação do novo valor venal dos imóveis,
além de outros fins.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Prefeito
deverá vetar
matéria sobre
veículos públicos

Guaramirim � o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) con
sidera o Projeto de Lei n° 047/2001,
de autoria do PT, que obriga a per
manência dos veículos e máquinas,
pertencentes ao serviço público, a

permanecerem estacionados no

pátio da Prefeitura, quando não es

tiverem em serviço, "uma inge
rência sobre a atuação do Exe

cutivoMunicipal". Segundo o pre
feito, "os funcionários são sufi
cientemente responsáveis para
fazerem uso adequado da frota, e
não é preciso fazer lei para que isso
funcione em ordem."

Peixer negou que existam fun

cionários fazendo uso dos veículos

da Prefei tura fora do horário

habitual, admitindo que isso,
eventualmente, poderá acontecer

durante a execução de alguma
atividade de urgência ou no aten

dimento de tarefas imprescin
díveis, como no atendimento aos

programas esportivos nos finais de

semana, ou em alguma outra si

tuação excepcional. "Se eu pre
cisasse fazer qualquer determina
ção nesse sentido, utilizaria de

alguma portaria", destacou, con
siderando a preocupação do Par

tido dos Trabalhadores de "des

necessária" .

Nutrimental Arroz
A safra de arroz está

chegando ao final em todos os

municípios doVale do

Itapocu, e os produtores e

empresários do setor, pela
média, se dão por satisfeitos.

Os preços de mercado não

corresponderam, mas a safra

respondeu muito bem na

produtividade, compensando,
de alguma forma, a situação.

I
Esse é o pensamento

percebido entre várias pessoas
que atuam na região. Aliás,

numa região em que não

existem novas áreas de cultivo

para serem abertas, a

alternativa é mesmo apostar
na produtividade.

Instalou-se a expectativa entre

os empresários e lideranças
políticas locais em relação ao

desfecho que virá em relação à
unidade de produção da
Nutrimental Sociedade
Anônima. O prefeito Mário

Sérgio Peixer disse
ontem que está acompanhando
de perto a situação,
desde que a empresa
confirmou a disposição de

r transferir a unidade para São

r José dos Pinhais (PR), mas
I' disse que o assunto está ainda
í-
I numa fase bastante
r
r
f

�
b
Ia
Ia
F
,-

!á

Reticente:prefeito não concorda compropostasparalelas ao governo

do PT, que não tem a simpatia do

prefeito, é o que foi encaminhado

rio início desta semana e que

dispõe sobre a realização de elei

ções para a escolha dos diretores

e vice-diretores nas escolas pú
blicas municipais. "Todas as

pessoas que assumiram nas dire

ções das escolas são de minha con

fiança, e serão mantidas", ante
cipou, independentemente do des

tino que a matéria ainda terá na

tramitação no Legislativo. A única

proposta petista que Peixer vê sem

restrição é a que pede a proibição
do tabagismo nas repartições pú
blicas. "Não vejo porque não",
conclui. (MILTON RAASCH)

Peixer ressalvou ainda que não

teve oportunidade de tomar co

nhecimento do teor da matéria, só
através do que foi divulgado na

imprensa, mas disse que, a se

confirmar o paralelismo à ação do

governo que vê, em princípio, no
projeto, pretende vetá-lo. Para o

prefeito, o PT está equivocado ao

sistematizar a utilização em Gua
ramirim' de propostas semelhantes

já levantádas pelo partido em outras

cidades. "Deveriam ser propostas
realmente inovadoras é mais ade

quadas para a realidade local",

preliminar e que será preciso
aguardar os

acontecimentos.

Silêncio
Pelo menos um peemedebista de Massaranduba, que prefere não

se identificar, estranhou-o silêncio do prefeito Dávio Leu (PFL),
em relação �s críticas levantadas no início da semana pelo ex

vereador Alvair Ricardo Pedrini, O ex-vereador e ex-candidato a

critica.vice-prefeito, derrotado nas eleições no ano passado, criticou o

atual governo durante discurso que fez segunda-feira, na recepção
ao prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira, em Ribeirão

Wilde. Conforme esse peemedebista, não é do estilo do atual

prefeito ficar quieto.

ELEIÇÕES NAS ESCOLAS
- Outro projeto de lei de autoria

Campestrini deve assumir direção do PFL
PPB e PSDB. Heltel não vê razões

para se afastar do partido, que, na
opinião dele, ainda vai superar as

atuais dificuldades e sair fortale
cido.

Ele informou que no início da
semana os pefelistas locais rece

beram a visita do vice-governador
Paulo Bauer (PFL), que também

compareceu no gabinete do prefei
to, para uma "visita de cortesia", (MR),

Schroeder - O vereador José

Miguel Campestrini deverá assumir
a direção do PFL, para suceder o

ex-prefeito e ex-candidato nas elei

ções municipais do ano passado,
Hilmar Hertel. A informação é do

próprio Hertel, que já conversou

com o vereador a respeito. A con

firmação de Campestrini na lideran
ça do partido deveria acontecer du
rante a convenção municipal, em

maio, mas a mesma acabou sendo

postergada.
Conforme Hertel, a alternância

na direção pefelista é' necessária,
até para incentivar as novas li

deranças. O ex-prefeito disse que
vai continuar no PFL, apesar do
resultado das eleições do ano

passado, quando foi derrotado pelo
atual prefeito, Osvaldo Jurck, que
concorreu pela coligação PMDB,

ASSOCIAÇÃO JARAGUAENSE DE

AQÜICULTURA AJA
CNPj' Nº 03.420.983/0001-03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores Associados desta Associação, a
se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, marcada para o

dia 17 de julho de 2001 às 19:30hs, nas dependências do

Sindicato Rural na Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225, Joropuó
do Sul, estado de Santa Catarina, para deliberarem a respeito
da seguinte ordem do dia: Speed

1JiJIjj/J�'Iit E_S�� _ 'lfil? IQ Õ
PABX (47) 371-2552

•.........

:

1 - Apresentação dos candidatos a nove diretoria
2 - Eleição e aprovação da nova diretoria
3 - Assuntos Gerais

AQUI TEM...

CARTÕES DE VISITA, CRACHÁS, LAMINAÇÕES,
FOLDERS, CARTAZES, PANFLETOS etc...

Jaraguá do Sul, 14 de junho de 2001.

Osnir Tafner
Presidente

.

.

••...................................•..................................................
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Maristela requer informações ��@lFt�.v�@��
sobre fiscalização de coletivos

.

Edson Junke�CP
,-----------------------

A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou o projeto de lei, de autoria
do vereador Rui Lessmann (PFL), que altera dispositivo da lei que
implantou o estacionamento rotativo no Município, conhecido

como Zona Àzul.Vereadora disse

querecebeu
denúncias de
irregularidades

Lessmann apenas oficializou uma reivindicação antiga da

população, inclusive da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas), idealizadora da proposta, transformando a

multa de R$ 6,00 na compra de dez cartões de meia hora.
Desde a implantação do estacionamento rotativo,

fevereiro de 1997, o sistema colecionou muito mais críticas e

reclamações do que resultados. No entanto, foi preciso um

suplente assumir a vaga na Câmara para propor a alteração
desejada.

Jaraguä do Sul- A Câmara

Municipal aprovou o requerimento
da vereadora Maristela Menel

(PMDB), que solicita ao Executivo

informações sobre os fiscais dos

transportes urbanos, bem como a

forma de atuação e as normas es

tabelecidas. No pedido a vereadora

requer os nomes dos servidores

municipais ligados à Divisão de

Transporte e quer saber ainda

quando foi feita a auditoria na em

presa concessionária doMunicípio
- a Canarinho - e onde são

realizadas as fiscalizações.
A vereadorajustificou o pedido

informando que recebeu denún
cias de irregularidades cometidas

pela Canarinho, como atrasos

constantes, não-cumprimento de
horários e ônibus que não esta

cionam no. terminal. "Estive no ter

minal urbano para me certificar
das denúncias e não encontrei
nenhum fiscal. O transporte cole
tivo precisa atender com qualidade
os usuários, não há espaço para
negligência", afirmou, garantindo
que o objetivo do requerimento é
identificar possíveis falhas na fis-

Contas
Na sessão da próxima segunda.
feira, vai à votação na Câmara

de Jaraguá do Sul o relatório do
TCE (Tribunal de Contas do

Estado) referente às contas de

1999 da administração
municipal. O tribunal

recomendou a aprovação das

contas, com algumas
restrições. As comissões de

Finanças e Orçamento e de

Constituição, Legislação, Justiça
e Redação Final deram
pareceres favoráveis à

aprovação.

Desdobramento
I

O projeto vai à sanção do

prefeito Irineu Pasold (PSDB),
que poderá vetá-lo. Lessmann,
porém, acredita que, diante do

que se propõe e quem será

beneficiado, Pasold sancione a

proposta. "O projeto não traz

prejuízos aos cofres públicos
nem à empresa que explora os

serviços, por isso, não
acredito em veto do governo",
afirmou, apostando que a

alteração atende todas as

partes, em especial, a
população.

Preocupação: Maristela pretende certificar-se das denúncias
,�

tanto, pouco ou nada se faz para
melhorar o serviço", reclamou;
apontando o monopólio como um

dos principais obstáculos na me

lhoria da qualidade do transporte
coletivo.

O vereador Paulo Floriani

(PPB) é outro crítico do serviço
prestado pela Canarinho. Em mar

ço, criticou a tarifa cobrada e recla
mou a falta de cumprimento do
horário. (MAURíLIO DE CARVALHO)

calização. "O serviço é uma con

.

cessão do poder público e é obri

gação dos agentes políticos exigir
qualidade", discursou.

Na opinião de Maristela, é

preciso reestruturar todo o siste

ma, desde os métodos de fiscaliza

ção até a alteração nas regras,
passando por exigir o cumprimen
to do contrato. "Diariamente re

cebo algum tipo de denúncia. Isso
não é nenhuma novidade, entre-

Privilégio
O orçamento da Câmara dos Deputados é de R$ 1,5 bilhão por
ano. Superior ao que arrecada a Prefeitura de Belo Horizonte,

uma das principais capitais brasileiras. O Legislativo federal tem

16 mil servidores, para atender 513 parlamentares, que batem

ponto dois a três dias por semana.

A comparação serve de parâmetro para denunciar a gritante
desproporção de .recursos nos orçamentos manipulados pelos

donos do poder, contribuindo para reforçar a perversa
desigualdade social.

'Comissões reprovam projetos de Scarpato
Jaraguá do Sul - As comis

sões de Finanças e Orçamento e

de Legislação, Justiça e Redação
Final da Câmara deram pareceres
contrários aos projetos de lei que
versam sobre sinalização de trân

sito, apresentados pelo vereador
Marcos Scarpato (PT). A primeira
alega que a proposta interfere no

orçamento do Município, o que
não é permitido, e a outra garante
que fere o inciso XI, do Artigo 22
daConstituição Federal, que atribui
à União competência em legislar
sobre trânsito e transporte.

Scarpato rebate as argumenta-

ções, afirmando que os projetos
não interferem no orçamento tam

pouco ferem a Constituição. "O
Município já está instalando os

controladores de velocidade e os

semáforos, a proposta é substituir
um tipo por outro, para evitar a in
dústria da multa", defendeu, acres
centando que a interpretação do

artigo da Constituição não levou
em consideração o Artigo 80 do

Código de Trânsito.
Os projetos sugerem a implan

tação de semáforos que permitam
aos motoristas saber quanto tempo
tem para a mudança do sinal

luminoso, além de exigir sinali
zação nas vias onde existam con

troladores de velocidade.

Os projetos não foram à vota

ção porqueMaristelaMenel (pMDB)
solicitou vistas. "Vou conceder

vistas, mas espero que os vereado
res aproveitem o tempo para diri
mir as dúvidasvporque, decorrido
o prazo de vistas, os projetos vão

à votação", informou o presidente
da Câmara, Lio Tironi (PSDB),
lembrando que as propostas estão

há 40 dias na Casa. "Parece que
estamos querendo atravancar os

trabalhos", reclamou. (MC)

Atrasado
Com quase um mês de atraso, a

seccional d� OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil) de

Jaraguá do Sul vai coordenar
abaixo-assinado em

favor da CPI da Corrupção. A
direção nacional da ordem

deflagrou a campanha no

mês passado. Aliás, a entidade
faz severas críticas ao

governo federal, enquanto
aqui ...

Viagem
A vereadora Maristela Menel

(PMDB) participa, entre os

dias 25 e 28, em Fortaleza, do
18° Congresso Brasileiro de

Prefeitos, vereadores e

assessores. Todos os eventos

desta natureza §ão realizados
em cidades turísticas, o que o

ex-presidente da Câmara de

Guaramirim Ivaldo
Kuczkowski chama de

turismo oficial.

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

[ADDlMakler�
•.........
•

ÉMAISSEGURO

Conheça todos- os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
AQUI TEM...

CARIMBOS MANUAL, AUTOMÁTICO,
CANETA CARIMBO, E OUTROS MODELOS. �O�C?ÇO Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ßNUßRV, Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC••...........•.•••.....•..•••........•..••..••.••••.•...............••.•................

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



D Ec R N o

CORREIO DO POVO
76 DE JUNHO DE 2007

cultura - lazer - entretenimentora

Reflexão e risos

8
�
�
�
8 Mergu\he na natureza.

� Rua Águas Claras - Ilha da Figueira

no palCo da Scar
Até o dia 8 de julho, os apreciadores do teatro de
comédia podem assistir ao espetáculo "A Comédia -

dizem que é muito boa", que entrou em cartaz

ontem, no Centro Cultural da Scar, e prossegue
sempre aos sábados e domingos, a partir das 20
horas. Encenada pelo grupo Trupe Catarinense, a
peça foi concebida a partir de uma adaptação do
escritor Martins Pena ("O Judas em Sábado de

Aleluia"), considerado o MaUere brasileiro. A

produção e adaptação do texto é do diretor e ator
Nelson Borchardt, coordenador do grupo.
"Resolvemos abordar os valores morais da

sociedade, especialmente a dissimulação, a hipocrisia
e o falso moralismo", explica Borchard.

Segundo Borchard, Martins Pena é um cúmplice ideal

para esboçar, de forma divertida, as diversas facetas
criadas pelo homem na luta pelo poder. A intenção,

Figurino de época é
•
um dos pontos fortes
do espetáculo

afirma Borchard, é levar o espectador a refletir por
onde e como andam nossos valores morais. A peça
que serviu de inspiração conta uma história ocorrida
em 1844, no Rio de Janeiro, e trata, de forma leve e

muito divertida, dos jogos de interesse que movem a

sociedade. "Todos podem se identificar com o

espetáculo porque não existe ser humano que ainda
não cometeu nenhum deslize ou que esteja imune ao

jogo de interesses", opina o diretor.
O cenário do espetáculo, ainda segundo Borchard, é

simples e realista, embora o colorido dos figurinos
chama a atenção, aliada à musicalidade e expressão
corporal dos atores. Dirigido ao público adulto e

também ao infanto-juvenil, "A Comédia" conta a

história de Maricota e Chiquinha. As duas passam o

dia costurando seus vestidos e falando asneiras.
Uma defende o casamento por interesse e a outra
acredita no romantismo.
Além das duas, outros personagens aparecem em

cena, como o pretendente Faustino, que acaba
apelando para a chantagem como forma de
conseguir seus intentos, que é casar com uma delas,
mesmo a contragosto do pai das donzelas. Por trás
de tudo está a chantagem do pretendente, que
descobre os "podres" do futuro sogro e usa dos
segredos para manipular a família.
O espetáculo é de 60 minutos e encenado pelos
atores Anderson dos Santos, Cassio Correia,
Gleysson Souza, Gustavo Krelling, .

Micheie Camacho, Paulo Henrique Silva e Sabrina
Marthedal. O figurino é de Rosemeiry Pett e o cenário
e adereços Anna Ketlin Danker.

J
I

rm/ÃliiK EKiiÃUSE
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 - Jaraguádo But- se

Home page: www.estofadoskrause.com.br

Jaraguá do Sul - SC

Para eventos especiais, consulte-nos pelo fóne (O*�47) 37.0-4774
PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE
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Comemoração &
Agradecimento
OCTGLaço
Jaraguaense, dia
30 de maio, reuniu
as pessoas que
trabalharam
durante o 20°

rodeio, que foi
realizado nos

dias 10, 11 e 12

demaio.

Algumas
'estudam à noite,

.

outras pelo trabalho, e não

conseguimos reunir todas as 150, mas 125 se fizeram

presentes para comemorar e escutar as palavras 'de
reconhecimento ao maravilhoso trabalho realizado. Maravilhoso,
sim, porque fazer uma equipe voluntária trabalhar em harmonia e

sintonia por três dias e três noites tem que ter capacidade de

organização, carisma e pessoas maravilhosas.
Durante o jantar, os patrões Ninho e Giovane, satisfeitos com os

resultados e emocionados com o reconhecimento dos
tradicionalistas gaúchos e comunidade jaraguaense, agradeceram
e parabenizaram cada equipe e pessoa, referindo-se sempre ao

CTGLaço
Jaraguaense
como o "Nosso

CTG" e aos

componentes
como "A família

Laço
Jaraguaense",
isto para
enaltecer que a

parte mais
valiosa do

patrimônio da entidade é as pessoas.
Patrões Ninho e Giovane, sentimo-nos orgulhosos de fazer parte
deste grupo, que é uma amostra viva da comunidade jaraguaense,
poisprima, cpmpre e divulga os valores, usos e costumes e um

povo ordeiro, trabalhador e alegre. Cento e cinqüenta vezes

parabéns, e obrigado, patrão celestial, por tanta alegria e emoção.
Nota: a pedido de Wanderson Rau: "O Ninho discursou e não

COOl'OU, mas criou
uma nova

unidade de

medida chamada
,

'Dor nos pés', a
qual deveremos
enviá-Ia, para
estudo e

análise do
Instituto
Nacional de
Pesos e

Medidas, 1PT,
em São Paulo".

CASA CAMPEIRA

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

fonejfax:371-0330 - Centro laraguá do Sul - Santa Catarina

TRADIÇÃO GAÚCHA
Marcon= Piquete Estampa de Taura

Sábado, 16 de junho de 2001

Torneio de Laço
CTG Do Trote ao Galope -. 17 de junho

Seleção
OCTGLaço
Jaraguaense
apresenta a seleção
de laçadores que
representou Jaraguá
do Sul, categoria
Laço de Seleção, no
14°Rodeio Crioulo
Interestadual do CTG

Independentes da

Querência, Itajaí. Esta prova aconteceu no dia 17 demaio, conquistamos
o terceiro lugar, como já havíamos comentado em edição anterior, mas a

.

foto, que teve que aguardar a contratação do Filipão, só foi divulgada
esta semana. Os componentes: Marcon, Aguinaldo, Clênio, Juninho,
Giovane,Wanderson, Virgílio, Evaldo, Evandro eNinho. Agradecemos a

Deus por esta grande alegria.

Gaúcho de Idade Nova
Virgílio e Marli Nones (15), Flávio
Ribeiro (16), Cristiane Pedroti

Demarchi (20), Andréia H. Leigue
(21), Vanessa Raquel P. Spézia

(25), Aline Franzner (26), Amanda
Gonçalves Cunha (30), Leila

Modro Krüger (30). .

Agenda Gaúcha
CTG Laço Jaraguaense:

www.ctglj.com.br
CTG Laço Jaraguaense: este final de
semana estaremos em Jaraguá do Sul,
no torneio de laço do CTG Do Trote ao

Galope.
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 Tradição
- Jaraguá do Sul
22 de junho - Baile Gaúcho com

Bando Gaúcho, durante o rodeio do

Piquete Amor e Tradição - Jaraguá do
Sul
23 de junho.- Baile Gaúcho com Os

Serranos, durante o rodeio do Piquete
Amor e Tradição - Jaraguá do Sul
13 a 15 de julho - Rodeio CTG Laço
Luisalvense - Luís Alves, junto com a

Festa da Cachaça

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIG.OS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

KV
CARNES

..

DEMARcmCARNES

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FESTAJUNINA
É hoje o dia da grande Festa Junina que a Duas

Rodas Associação Recreativa realizará na Praça
Ângelo Piazera. A festa é aberta a toda co

munidade e o objetivo é arrecadar fundos para
a Ama e Ajadefi. Além das comidas e bebidas

típicas da festa (quentão, pinhão, pipoca ... ),
haverá Dança da Quadrilha e Casamento

Caipira. Prestigie!

REVISTA

Foi inaugurada na última sexta-feira, às 18h30,
a sucursal da "Revista Viver e Viver", na Rua

Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, 24. A
revista investigará as boas notícias, ou seja, o
lado positivo da gestão humana, em seus
aspectos urbanos e sociais, comportamentais e

espirituais, salientando a qualidade de vida, a
cidadania, a ética, os direitos humanos, o des

pertar da harmonia, à solidariedade e a fra
ternidade com o slogan: 'A Revista que traz

boas notícias'.

ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS

Na próxima quinta-feira, dia 21 de junho, às
19h30, no Clube Atlético Baependi, acontece o

410Encontro de Empresários de Jaraguá do Sul,
com a palestra "A empresa cidadã e o profis
sional do futuro", com o premiado jornalista e

educador Gilberto Dimenstein. A organização
é da Acijs/Apevi e Mattos, Mayer, Bianchi &
Oalcanale Advogados Associados.

TEATRO
Está em cartaz desde ontem, noCentroCultural
da Scar, a comédia "Dizem que é muito boa",
com a Trupe Catarinense de Teatro. Sob a

direção de Nelson Borchard, será apresentada
todos os sábados e domingos, às 20h30.

BANDAlRA
ABanda Ira é atração na Praça Ângelo Piazera,
às 19 horas dó dia 24 de junho. Faz parte da

programaçãQ dos 125 anos de fundação de [ara
guá do Sul. Dia 25 de julho está programado
show comSérgio Reis.

FESTA CAMPEIRA

O CTG do Trote ao Galope promove, hoje e

amanhã, Festa Campeira na chácara Nossa
Senhora Aparecida, no Parque de Eventos
Juliano Junckes, Bairro Três Rios do Norte. A

programação inicia às 17 horas des te sábado e,
às 23 horas, na sede do CTG, está programado
baile com o grupoQuero-quero, dePortoAlegre.

GAROTA DIVINA
O Colégio Divina Providência promove no

próximo dia 23 de junho, a partir das 23 horas,
na Boate Notre, o concurso Garota Divina

Providência/200l. O evento contará com a

participação de 11 ca�didatas.

Fotos: Divulgação

Vereador Jean Carlo

Leutprech0 er.npresário
Marcelo Gascho, vice

governador Paulo Bauer e

secretário estadual de Justiça
e Cidadania, Paulo Cesar

Ramos de Oliveira, na
inauguração do Parthenon

Century Suite Hotel, na
última segunda-feira

-,

� Horlcultura
Florlsa

� (047) 371-8146
1ii (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusen. 2433
Vila Lalau - Jaraquá do Sul - SC

Carla Susana Möglich e Grasiela Agatti são
colaboradoras da Secretaria de

Administração e Finanças da Prefeitura de
Guaramirim

Micheli Monique Rosa, Daniela Kasprowicz, Joice
Jênifer Girolla, Lorena Silvério e Ketlin Biscwisky na la

etapa do Concurso Garota Studio FM/200l, em
Massaranduba

Orlando Marcelino Gonçalves,
Elisângela Gabriel, Márcio
Yilmar Dias, Lemuel Barbosa,
este colunista e

Roberto Koch,
comissão

julgadora da T"

etapa do Festi
val Sesiano da

Canção, no
Homago,
sábado passado

Dr. Pedro Chuji Nishimori .

CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

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

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

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847

CENTERSOM

II
CD's - DISCOS - FITAS
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Retrato-Falado
por Carolina Marques

Gildo parece ter se tornado o

apelido ideal, ainda que imprová
vel, para o ator joão Camargo. Tu
do por causa de seu divertido per
sonagem em "Um Anjo Caiu do
Céu", omordomo e fiel escudeiro
de Laila, papel de Christiane Tor
loni. Quando sai pelas ruas de Ipa
nema, ZonaSul do Rio de Ianeiro,
ondemora, não é raro o ator ouvir
idosos e adolescentes imitando a

patroa nanovela. "Eu passo e ou

ço 'Gildooooooo', em alto e bom
som", diverte-seIoão.

Com quase 20 anos de car

reira, consolidada principalmente
no teatro, [cão ainda não havia
sentido o gostinho de ser assediado

pelos fãs. "A televisão é mágica. A
resposta do público é muito

imediata", conta o ator de 41 anos,
que ficoumais" íntimo" da telinha

quando protagonizava, ao lado de
DricaMoraes, as impagáveis cenas
da campanha do "Casal Uniban
co". "Foi uma época ótima, mas
já tive medo de ficar estigmati
zado" , revela.

O mesmo receio não existe ao

fazer personagens cômicos:"Acho
o humor genial. Tenho uma pre
dileção pela comédia", argumenta
joão.

As próximas cenas de Gildo

prometem ser ainda mais di
vertidas. Depois dos amores pla
tônicos Selmo deWindsor, inter
pretado por Cássio Gabus Men
des, e Telmo, papel de DanielDan
tas, omordomo poderá encontrar
a felicidade ao lado deÁvila, vívido
por Luís Salém. "Ele costuma

idolatrar as pessoas. Talvez com o

Ávila sejamais real" , imaginaIoão,
que díz não receber críticas do

público por viver uma relação
homossexual na novela. "As pes
soas se interessam mesmo em sa

ber das falcatruas dele e dapatroa" ,

acredita.

Nome - lohn Albert Camargo.
"O Ioão é artístico".

Nascimento - 25 de março
de 1960, em Basel, na Suíça.
Estréia - Como o Freitas de
"Vale Tudo", em 88.
Na tevê - "Um Anjo Caiu do

Céu", MTV e "Sem Censura".
Ao que não assiste na tevê
- "Programas do tipo 'modelo,
apresentadora e atriz'" .

Nas horas livres - "Vou ao

cinema, malho e leio" .

Livro - "Arte de Viver", de

Epíteto.
No cinema - "Fanny e Ale
xander", de Igmar Bergman.
Música - "Malandragem", de
Cássia Eller.
Prato predileto - Camarão
com catupiry.
Na geladeira - Coca-Cola light.
O melhor do guarda-roupa
- Calça jeans.
Bicho de estimação - "Meu
cachorro Chico".

.

Mulher bonita - Audrey
Hepburn.
Homem bonito - Gary Cooper.
Cantor - Lou Reed.
Cantora - Björk.
Atriz - FernandaMontenegro.
Ator - Pedro Paulo Rangel.
A casa tem cheiro de - "In
censo de báunilha".
Perfume - True, de Calvin
Klein.
Bebida - Coca-Cola light e

água-de-coco.
Escritor - William Shakespeare.
Pior presente - "CD errado" .

Sinônimo de elegância - Sa
ber ouvir.

Programa de índio - "Ficar
em filas".
Arma de sedução - Um bom

papo.
Mania - Usar o ar

Filosofia de vida - "Viver
,

um dia de cada vez".

Inveja - "De quem canta

bem".
Ira - "Com distorção" .

Como aproveitaria o apa
gão - "Dormindo".

Forado ar
por Mariana Meireles

Nenhuma locação no exterior, nenhum recurso de

linguagem cinematográfica,muito menos clássico da
literatura. "Presença de Anita" tem título e história
tirados de um obscuro livro de 1948, do escritor
Mário Donato, e abusa da simplicidade. Bem ao

contrário da minissérie antecessora da Globo, "Os
Maias", que não abriumão do luxo e

de nomes famosos mas, apesar disso,
não evitou o fracasso na audiência. Por
isso, aminissérie, prevista para estrear
31 de julho, tem a missão de reativar a

produção de minisséries e o Ibope no
horário das 23 horas. A equipe é
liderada pelo mestre em retratar o

cotidiano,Manoel Carlos, e tem parte
da trupe que esteve em "Laços de
Família", como o diretorRicardo
Waddington e os atores [oséMayer e
HelenaRanaldi.
O autor não poderia ter sido mais
perspicaz. Para contar a história de
Anita, uma adolescente de 17 anos,

que vira a cabeça de um cinqüentão
em crise, Maneco deixou de lado os

recursos sofisticados. No lugar de
Portugal, entra Florença, fictícia cidade
do interiorpaulista, ambientada em
Vassouras, Região Sul do Estado do
Rio de Ianeiro. É por lá que todas as

cenas externas da produção serão

gravadas, principalmente na praça
principal da cidade, que ganhou

. decoração natalina paramarcar o
início daminissérie de 16 capítulos.
A produção causa burburinho entre os

moradores. Todos sabem onde "a
Globo está gravando". Caminhões de
externa, fios, câmaras, atores e

seguranças por todos os lados,
mudaram a rotina doMunicípio. Nas
antigas casas ao redor da praça, as

.

pessoas disputavam uma gretinha nas

janelas. "Não é todo dia que a gente tem uma

oportunidade dessas", dizia, deslumbrada,Marieta
Rodrigues, de 54 anos, nascida em Vassouras, que
estava louca para verIoséMayer, o arquiteto
Nando naminissérie. No entanto, a balbúrdia que
uma equipe de 120 pessoas pode causar, irrita

alguns moradores. "Era só o que faltava pedir
permissão para andar naminha cidade", reclamava
Iosé Clementine, de 62 anos, que foi obrigado a

esperar do lado de fora do cordão de isolamento
até que uma das gravações fossem concluídas.
Para a maioria, porém, o clima era de festa. Até

paraMel Lisboa, a Anita, que fez suas primeiras
cenas na última sexta-feira. O início não foi tão
maçante. Pelo menos do ponto de vista psicológico.
Mel não teve muitas falas para decorar. Em

compensação, teve de aprender a lidar com o jipe
da personagem. "Essa foi a parte mais difícil. Estou

. até com os braços doendo", brinca. A atriz perdeu
as contas de quantas vezes ligou, desligou e

manobrou o "possante" jipe vermelhosob um sol
escaldante.
O sol, por sinal, deixou os diretores Ricardo

Waddington eAlexandreAvancini apreensivos.No

Luiza Dantas/CNZ

meio da tarde, algumas cenas foram paralisadas em
função das nuvens que insistiam em "atrapalhar". De
fora da cabine de gravação, um produtor tentava
adivinhar em quanto tempo a sombra iria desaparecer.
Crianças e adolescentes meio que tentavam se lembrar
dos novos atores. "Eu sei quem é, mas esqueci o

Gravação da minissérie "Presença de Anita"

nome agora", jurava Gustavo deMelo, de 12 anos, ao

falarde LeonardoMiggiorin, o Zezinho de "Presença
deAnita".
A diversão dos moradores tem começado,
-impreterivelmente, às 8 damanhã. Foi a hora queJose
Mayer fez suas primeiras cenas, quandoNando

procura porAnita pelas ruas de Florença. "Ainda
estou encontrando o personagem, mas já dá para
saber como ele pensa e o que quer", explica o ator,

que participou de três takes e permaneceu no hotel o
resto do dia. Helena Ranaldi, a LúciaHelena casada
com Nando, também só gravou pelamanhã. "Estou
gostando muito. Sempre quis participar de uma
minissérie", conta.
Iá os jovens Leonardo eMel não tiveram descanso.
Deram uma breve pausa para o almoço e uma hora

depois já estavam no set. Waddington dirigia as cenaS

andando de um lado para o outro e curiosamente.
1 d ,. "Dlssechamando os atores pe o nome e seus papelS. '

para eles que quando começasse o trabalho só os

chamaria de Anita e Zezinho", brincou, sob o olhar
atento dos moradores. "Isso tudo é normal. Gravar

aqui ou em qualquer outro lugar, gera curiosidade",
admite.
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PARA
ANUNCIAR:

370·8649
correiodopovos@netuno.com.br

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

Autorização 030018689 do
Banco Central

Fone: (47) 336-9111
Belo Visto administradora

Compre, reforme ou

construa seu imóvel.
CRÉDITO PARCElA PARCElA

dscguro P.Jurfdica sI seguro
RS 16.400,00 RS 135,00 RS 117,00
RS 21.700,00 ns 178,00 RS 155,00
RS 27.470,00 lU 226,00 RS 197,00
RS 32.750.00 RS 270,00 RS 135,00
RS 38.036,00 RS 314,00 RS 273,00
RS 43.850,00 RS 362,00 RS 315,IlO
RS 49.130.00 RS 405,00 ns 353,00

Informações:
9981-3627 ou

(47) 335-0575
cl Paulo.

Em qualquer horário

Classi
,

CLASSIAUTO:
Ter a-feira às 12h

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

CLASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Sábado, 16 de iunho de 2001
IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPRE�OS: oferta, procura e agências

MOVEIS
COUlI!apDrlllmM"'I! <MCDIDJ ! "".n.,

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

Informações 47 322-6493
ou 322-6489

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 Proc9pio Gomes de Oliveira, 1277 • Jaraguá do sul- SC - fone 275-2825

900m2, localizado na Tifo

Martins, Rua Irineu
Franzener. R$ 12.000,00.
Tratar: 371- 2357.

Vende-se terreno no João

Pessoa, com 630m2• R$
8.000,00. Aceita-se carro
com parte do pagamento.
Tratar: 371-446.

Vende-se terreno na Vilo
Lenzi, com 664m2, na Rua
Guilherme Sehmidt, lateral
da Ervino Menegotti.
R$ 20.000,00.
Tratar: 371-4446.

Vende-se terreno, com

450m2, na Vila Nova.
Tratar: 370- 1962 ou

9975-7602.

Vende-se terreno próximo
ao Unerj, área com

8.500m2• Aceita-se imóvel
de menor valor.
Tratar: 371-6640.

Compro terreno ou casa,

CLASSIMOVEIS:
Quinta-feira, às 12h

dou carro no valor de R$
4.000,00 de entrada e

assumo financiamento.
Tratar: 370- 1225. "!VERSOS 1

Vende-se filmadora e Tv.
Valor R$ 750,00.
Tratar: 372-3613.

Vende-se terreno no

Loteamento Piazera, na
Ilha da Figueira, boa
topografia. R$ 4.300,00
+ 32x de 230,00.
Tratar: 372-3922.

Vende-se Computador
intel Celeron 400Mhz, HO
15GB, Quantum Fireball,
Gaveta HO removível,
Monitor Sansung 14",
Memória 64MB, CO Row
32x Creative, Placa de
som on board, Placa de
rede on board, Placa de
védeo, on board, Placa de
fax/modem 56k on board,
teclado, mouse.
Valor R$ 1.200,00.
Tratar 370-3394 ou 371-
5270, com Patrick.

Vende-se terreno próximo
salão amizade. Tratar:
371-2829, R$ 8.500,00

Vende-se Fábrica de Lajes,
pronta para trabalhar.
Tratar: 372-8031

com Sandra

Consulte-nos Sobre outros Produtos

www.destaquebrindes·.com.br
Fone:(47) 275-0203
F/Fax: 371-8351

APARTAMENTOS PRONTOS

EO. PRíMULA
Apto. NOVO, c/ suíte + 1 qto e demais

dep. - Rua Artur Gunz (Vila Nova).
R$ 55.000,00

EO. ASTER
Rua Marina Frutuoso, peto Angeloni.
Apto. e/2 qtos,2 bwe, demais dep.

R$ 53.000,00

EO. AMARYLLIS
Vila Nova - Rua Angelo Torinelle, 78. Apto
c/ suíte + 1 qto e demais dep. - sacada c/
churrasqueira R$ 53.000,00

�IPROMA
� CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO CREC11873-J

R. Epitácio Pessoa, 421 - Sala 103 - Fone: 371-8814 -

imobiliariaseculus@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Intermediária

VENDE - Casa em alvenaria
contendo 04 dormitórios. (sem:
acabamento). Lot. HenriqueBehling
(Amizade). Preço: R$ 37.000,00

VENDE - Sala comercial clárea

aprox. 56 m2• Rua Leopoldo
Malheiro - Ed. Gardênia - sala 09

(Centro) Negociável

VENDE - Casa em alvenaria,
contendo 2 dormitórios, terreno
com área 450 m2. Bairro João
Pessoa. Preço: R$ 34.000,00

VENDE - Casa em alvenaria (antiga)
cl 200 m2, em terreno cl 2.997 m2.

RuaAdolfPuttjer, 11.2 (Próx.
Prefeitura). Preço: 130.000,00

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

VENDE OU TROCA - Sobrado +

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

Ferreira (Nova Brasilia)

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

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

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

imóvel na praia
ALUGA

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

Jorge
Lacerda -

Ed. Novo
Milênio -

Apto.303
R$ 450,00

VENDE

ALUGA - Sala comercial cl

aprox. 60,00 m2. Rua Guilherme

Weege. Centro Médico

Odontológico. R$ 200,00

VENDE:.
Terreno com área

VENDE:

Terreno com 'ârea
i .

24.945,00 m2.

Rua FranciscoMees

- Corupá
Preço: R$ 65.000,00

de 445,57 m2. Ilha
da Figueirapróx.
ColégioHomago.

Casa em alvenaria com área

aprox. 245,00 m2.
Rua Thomaz Francisco de Goes, 68

NEGOCIÁVEIS»,

"Otimopreço"

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.br

.

CRECI0914-J ... 371-2117
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHave CHave CHave CHave
A

E PODE TER UMA
ELA VISTA

��QUIT�T�
�N� �. P+ll1�� WOlf

Re s i d ên c i a l

RESIDENCIAL

Localização: 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. T
Const. e Incorporadora. " WOLFEPAR

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

CHave CHaveCHave CHave

�0550_J

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5203 CASA - CENTRO -

LATERAL PROCOPIO
J?,Ç)MES,5�94 ,;,03. QWARTOS;
02 SALAS; 02 BWC; I
CHURRASQUEIRA; éOZINHA;
DESPENSA; LAVANDERIA;
GARAGEM, AMPLO JARDIM.
TERRENO= 49,00M X 21 ,30M.
Área do terreno 981.50 m2
Área Benfeitorias 180.00 m2.

Preço: 140,000.00 ..

5181 CASA MISTA
SANTO ANTONIO - ,R. ANTERO

CORREIA, LOTE 799 - 03

QUARTOS, SALA, COPN
COZINHA, GARAGEM EM

ALVENÀRIA: 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 -

AMízAôr'�'frkoLF ÄLBrRi'o
BALLO(:K,84\- VERSALHES - DEP:
01 SUíTE, 02:QUARTOS, SALA,
COPA, COZI�HA, 02 ByXC,
LAVANDERIAf GARAGEM.Â�ea
do terreno 450.00 m2 Área
Benfeitorias 180.00 m2� Preço:
s'o7bwo (rOê)�" .

5170 CASA SOBRADO - VILA LENZI - RUA

tylARÇELQ �ARBI,)555 , SgBRADO,PISO SUPE

'Rlõ'f"í""SUiTÊ,2-'Q'L.JÁRJÜS, BWC, COPA/
COZINHA, LAVANDERIA, SALA,SACADA FRON
TAL E LATERAL C/GRAD.ALUMINIO . PISO IN·
FERIOR: 2 SALAS COMERCIAS C/DEPOSITO,3
VN,2 GARAGENS. AREA SUPERIOR= 172 M2 -

AREA INFERIOR= 152 M2. Área do terreno

363.3ELm2 Área.ß§Qfeitorias 325.00 m2. Preço:
135,000.00.

5209 CASA SOBRADO . AMIZADE -

R.JOAO BATISTA RUDOLF,500 - SOBRADO
TÉRREO: 01 SALA COMERCIAL,Ol DEPÓSITO,
1 BWC, GARAGEM P/2 CARROS. PARTE SU
PERIOR: 01 SUíTE', 3 QUARTOS,WC,SALA
ESTAR, COPNCOZINHA, DEPÓSITO, LAVAN·
DERIA E SACADA Área do terrenCl108.00jn2 ..

Área Benfeitorias 380.00 m2. Preço:
150,000.00.

i 5178 SOBRADO - CENTRO - R. GUILHERME
WEEGE,496 - PAVSUP.:02 SUITES,03 QUAR

. �TOS; 02 SAb\S,'DESPENSA, Ol"BWC, SACADA�
PAY.INF.:01 SUíTE, 03 SALAS; 01 SALA DE

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

PORIÃO"•.ELf'TRONICO, •...•TERRENO DE
ESQUINA. Área do terreno 300.00 m2 Área
Benfeitorias 314.00 m2. Preço: 180,000.00.

5198 SOBRADO - BAEPENDI - LATERAL DA
.

BERNARDO DORNBUSCH,§90 -, SLJPERIOR:03,.QLJAR
TOS, 01 BWC, AMPLA CHURRASQUEIRA. INFERIOR:

COPA/COZINHA, LAVANDERIA, 01 BWC, SALA,
..

'. GARAGEM P/ 2 CARROS, CONSTRUIDA EM TIJOLO
MAÇICO - AMPLO JARDIM - ESPAÇO PARA PISCINA.
TERRENO= 14,70M X 28,00M. Área do terreno 397.60·
m2 Área Benfeitori�';'":2 r4:00"'í:;';2':'P�eç;:"i20:00Ô�OÔ�"

CHave CHave

IMOBILIARIA

MENEGOTTI

CHave

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Tel. Plantão
9101-4656
9101-8855
9101-3265
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Bairro
Czern iewicz

- casa de
R$ 100.000,00

VENDAS

21.000,00.

Vila Baependi -

Residencial Bartel: 1
suíte + 2 quartos,

sala, cozinha

completa, lavanderia
+lBWC.

R$ 45.000,00

,EngeteeConstrutora e Imobiliária
;llftt'o

.

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

* 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

estrutura para dois pisos.
R$ 37.000,00.

Engetee.

.

CRECI934-J

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

qaraqern. 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 Rios do Norte - Casa

de alvenaria com 1 suíte + 2

quartos, sala, cozinha, la

vanderia e demais depen
dências. R$ 13.000,00

1

VENDE OU
«

ALUGA
* Centro - Centro"

Médico Lo/,
Odontolóqlco, sal

803, salas!
consultório cl 4

cômodos, + bwc�
Aluguel R$ 280,00

e Venda R$
35.000,00 em \

condições, aceita
. ,

f
se carr0'1;'

. ,.: �
\

r �,

"'i '

� "!.�·'C�rupã - Casa próx. à M�tr'is't(êg:rn
l68m2, alvenaria c/laje e terreno Clã::;=-Wf

450m2. R$ 32.200,00. «:;;�.
Parte Semi-acabada. �"'"

"

* Amizade - Terrenos no

Loteamento Versalies com
.
* Ilha da Figuei'i'a - Casa

área de 450 m2 nos valores
de R$ 20.500,00 e R$

mista + casa pequena em

alvenaria cl 515m2 de área
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
bom estado.

com 3 quartos + uma suíte,
2 BWC, 1 dispensa, sala de

TV. R$ 70.000,00
* Ilha da Figueira - Terreno

com área de 399m2 no valor

de R$10.600,00
*lIha da Figueira - Terreno
com área de 534m� próx
Cal. Homaga, R$ 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

Centro - Edf. Imperial. Rua Felipe Schmitz.

Aptos cl 250m2 ou 267m2. Financiamento
direto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: ah30 às 12h" 13h30 às lah30

$ Aos sábados: ah às 12h

3044 - VILA RAU
LTO.OTTOKAR,
Terreno 378m2 -

R$ 9.000,00 ou

entrada R$
2.000,00 +

R$ 200,00 mensols

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1039 - Centro - próx. Ed. Carvalho
- casa cl 132m2, cl 4 qtos.

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

parcelamento.

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

- Aceita apto. Central.
'

3001 - Ed.
Jacó
Emmendoerier
- Próx. Stúdio
FM - Suíte cl
hidro, 2 qtos.,
2 vagas de

garagem.
R$
92.000,00.

R. DOMINGOS DA NOVA, 449
-

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

Telefone de plantão: 9973-9093

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

garagem. R$ '72.000,00

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

Terreno cl 450,OOm2• R$ 59.000,00.
f'

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

1272 - Próx. Lonimar - Local alto -

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

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

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

casa em Jguá. ou carros.

3014 - Ed.
Novo Milênio -

próx. Cilo

Despachante -

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

acabamentos
finais.

1036 - Centro - defronte Cartório
Dna. Áurea - casa antiga cl 347,40m2.
Terreno cl 668,65m2, R$ 160.000,00.

1082 - Amizade - Res. Blumengartel
- 216m2, suíte, 2 qtos, bwc social, salas

conj., cozinha mobiliada, churrasqueira.
R$75.000,OO (Seminava)

1194 - Figueira - próx. Metalnox -

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

R$ 65.000,00 - Aceita casa central.

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

churrasqueira - R$ 40.000,00.

1024 - Centro - Próx. Escola Jaraguá -

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

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

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

1225 - InícioJguá. Esquerdo - R, NécoSpézia
- Mista cl 4 qtos. Terreno cl ,14 x 28,
Local alto. R$ 30.000,00 - Parcela.

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

R$ 55.000,00.

..
3050 - Cond.
I Royal Barg -

Defronte Posto
Marechal -

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

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

dorrn., e pomar
-,

1790 - ANA PAULA II -

R$ 15.000,00 + finane. -

R$ 357,00, cl 120m2 -

Terreno cl 350,QOm2 - 3

dorrn., 1bwe

�",'"

1899 - VENDE NO
AMIZADE -

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

chácara. (plano)

27 Íl0""�
""

'f.V '41

,�Disponibil idadew
i '
,"J de imóveis
<%

j
�
"
»r-e
""

Consulte-no��

Creci t749-J

novos.

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

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 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 ESOUERDO -

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

1904 - ILHA DA FIGUEIRA -

R$ 65.000,00 cl 140m2 - suíte
+ 3 dorrn, 2 bwe

1784 - VILA LENZI -

R$ 103.000,00, cl 192m2 - 4

dorm., 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$ 3�.000,OO - 3

dorrn., 1bwe, 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

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

2 darm. cl mobília nova

1871 - CZERNIEWICZ -

R$ 45.000,00, cl 127m2,
4 dorm., 2 bwe

1776 - AMIZADE - Bella Vista cl
219,44m2 - Nova - R$ 120.000,00, suíte
cl doset cl bwc, hidra + escritório, 2
dorm., 1 bwc, terreno cl 378,75m2

4

L,
1864 - CZERNIEWICZ - R$

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

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

Marina Frutuoso

_ Aptos C/, suíte + 2 quartos, c/
área de 140m2, sacada c/

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

previsto com acabamento
R$64.212,47.Entregaem24meses.

"ENDE - �LUGi� - �DIVIINISTR.A.

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM

ADMINISTRAÇÃO P R O M A

Condomínio
Residenci�1 Phoenix - Rua

Barão do Rio Branco

- Apto n? 302, c/155m2, (c/ 2
vagas de garagem) - Entrada de

R$ 42.000,00 e assumir

parcelas de condomínio de

construçã,o de R$ 1.386,86
(corrigidas pelo Cub)
até final de obra.

Condomínio' Residencial
Sunflower' - Rua José
Emmendoerfer (Próx.

Marechal)
- Aptos. n? 10,1 e 106 c/ suíte

+ 1 qto. e demais dep.
Entra'tla 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. n? 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.
Negociar formas de pagamento.

- Apto n? 204, c/ suíte + 1 quarto
e demais dep. - R$ 57.000,00'

NEGÓCIO DE OCASIÃO
Apartamento nó Vitória Régia,
R. Pedro A. Fagundes, 45,
na Vila Lalau, com 3 qtos,
R$ 48.000,00

rCASAS/APTOSE SALASA
-

-R$ 22.000,00-
- - -

-.,

I VENDA e Com 493m2, na Rua

I e Casa em alvenaria com Amábile T. Pradi, próx. ao

I
207m2, terreno com 590m2 - Cond. Azaléias - R$
R$ 130.000,00 no 17.000,00.

I renascença R. 755 nO 100. e Terrenos cl 400m2, próx.

I
e Casa cl 180m2, cl suíte + Colégio Julius Karsten, Vila
2 quartos e demais dep. - Rau - R$ 20.000,00 cada.

I Rua Frederico Curt Vasel, e Com 2.375m2 (com água

I 455
- R$ 100.000,00. corrente) em Schroeder, próxi-

e Casa em alvenaria cl mo à Marisol - R$ 20.000,00
140m2, 3 quartos, sala, e Com 118.000,00m2
cozinha, bwc, terreno cl localizado no Rio Manso - R$
600m2 - Rua Luiz Pícolli 20.000,00
R$ 50.000,00 - Acer-ta sítio e Terreno com 1500,00 m2 -

Jaraguá do Sul ou região. Rua Espírito Santo - R$
e Casa em alvenaria cl 2 65.000,00
quartos e demais dep. e Terreno cl 630,00m2 -

(Terreno cl área total de 342 Rua Joinville, em frente ao

rn-) Estrada Nova, Rua Líder Club. R$ 75.000,00 à
Urubici, 118 - R$ 39.000,00 vista, troca por outro imóvel
e Casa em alvenaria cl 2 ou área construída.
quartos e demais dep. e Terreno cl 1.018,00m2 -

(Terreno cl área total de 342 Condomínio das Azaléias,
m-) Estrada Nova, Rua Jaraguá Esquerdo - R$
Urubici, 100 - R$ 26.000,00 30.000,00.
e 1 Casa em madeira + 1 e Terreno cl área total de '

anexa de 65m alvenaria, na 400,00m2 - Nereu Ramos
Rua Américo Costa, 41, Valor total R$ 12.000,00.
entrada do Rodeio. R$ e 2 terrenos cl área total de

45.000,00. 6,707,00m2 - Rodóvia BR
e Casa em madeira cl 280, próx. ao Trevo de

aprox. 90m2, ;3 quartos e Guamiranga - R$ 60.000,00
demais dep. Terreno cl (cada).
480m2 - Rua Atanasio e Terreno com 43.689,00m2
Rosa, 376 - Centro - - Rua Joinville, próx. Persia-

Guaramirim.R$ 35.000,00. nas Engler.
e Casa em alvenaria cl suíte e Terreno com área de
cl closed + 2 quartos, sala, 102.752,00m2 - Rua Walter
cozinha semimobiliada, toda Marquardt, próx. ao Posto

murada, com portão eletrô- Cidade II - R$ 250.000,00.
nico - Rua Guilherme Bheling e Terreno cl 62.500,00m2 -

- R$ 120.000,00. Rua Luís Sarti, Nereu Ramos
e Casa em madeira com 3 - R$ 50.000,00
quartos, sala, cozinha, bwc, e Sítio com galpão de 600m2
área de serviço e garagem - e depósito de 50m2 + casa

Rua Carlos Meyer, 164 - R$ em alvenaria de 100m2 -

45.000,00 Próximo à Serra de
e Residencial Amaryllis, Pomerode - R$ 120.000,00

I Aptos 304 A, semi-

mobiliado, suíte + 2 quartos.
R$ 78.000,00
e Residencial Amaryllis,
Aptos 204 A, suíte + 2

quartos. R$ 68.000,00
e Apto. cl suíte + 2 quar
tos, dep. empregada e

demais dep., 2 sacadas e 1

vaga de garagem, (área
total de 185 m2 e área útil de

153m2) - Rua Bárão do Rio

Branco, Ed. Schiochet - R$
70.000,00.
e Sala nO 208 ou 408, área
de 38,45m2, com banheiro e

1 vaga de garagem - Rua
Reinoldo Rau, Ed. Market
Place - R$ 35.000,00

'

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS
e Apto novo com suíte + 2

quartos, dep. de empregada
completa, sacada com

churrasqueira (área total de
306m2), prédio com piscina,
sáuna, salão de festas - Rua
Adolfo Sacarri, 36, Ed.
Amaranthus R$ 1.000,00
e Ed. Erica - Apto 2 qtos, R.
Guilherme Hering, 70 - R$
300,00
e Ed. Anturio - Apto 204 - 2

qtos. Rua Eleonora S. Pradi,
397. R$ 350,00
e Ed. Magnólia - 2qtos - R.P.
Padre Franken, 74. R$ 350,00

I'e Salas comerciais em

I TERRENOS/SÍTIO lugares diversos, preços a I
I'
e Terreno no Lot. Versailhes, partir de R$ 200,00 Icom 300m:l" na Rua João

1 Batista Rodolfo. Valor R$ GALPÕES I
115.500,00 e R. João J. Ayroso, 2700, Ie Terreno ideal para uso 330m2. R$ 700,00
I industrial cl 20.000m2, na e R. Erwino Menegotti, 1
I Rua Francisco de Paula - R$ 500m2. R$ 1.000,00 I130.000,00. e R. Guilherme Danker, 33

I e Terreno em Guaramirim, (perto do Angeldni), 400m2. I
I local nobre para residência. R$ 700,00 I
L j

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

.

IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_BR
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GABRIELE c/90m2, I Suíte + 2

Quartos + Cozinha sob medida.

Preço R$ 45.000,00

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

,

liirassol
IMÓVEIS

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

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 1030 - VILA NOVA - Casa com

350 m2 (em construção). Terreno com

800 m2 (Próx. Gatos e Atos). .

Preço R$ 115.000,00

Cód 3042 - BARRA - Terreno Lot. PAPP

c/420m2 (14x30). Preço .R$ 27.000,00

Cód 1086 - FIGUEIRA - Casa Alv.

c/ 120 m2, 4 quartos e demais

dependências.
Preço $ 25.000,00

Cód 2036 - CENTRO - Apto no Ed.

Maguilú - com 80 m2, 3 quartos + 2

bwc + garagem. Preço R$ 40.000,00

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

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód. 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO _

Terreno cf302 m2 - Rua Matias José Martins

(Próx. juventus). R$ 13.000,00

• COMPRA
• VENDE
•. ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

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 21.590M2

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

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$ ICO.opa,CO +

SALDO COM CONDOMINIO

Cód 2038 - AMIZADE - APTO no Res.
AMIZADE c/ 93 m2, 3 quartos e demais

dependências. Entrada de R$ 16.500 +

Prestações p/CEF
com 520 m2. Rua Max Ziemann (Próx.
da Canarinho). Preço R$ 29.000,00

Cód. 1028 - AMIZADE - Casa IW. cf 127 m2
- 3 quartos + garagem. Rua Frederico Todt -

182. Preço R$ 45.000,00

Cód 10 I 3 - 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



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

Q CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC
� E.�_a �. ._

COD 108 - Sôo Luiz - Suite master, 3 quartos,
quarto de empregada, copa, cozinha, sala de som,
área de festas, 2 banheiros, dispensa, garagem
para dois veículos - Valor R$ 125.000,00

COD 112 - Vila Rau - 3 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, área de festas,
dispensa, dep. de empregada, garagem, terreno

com 2 faces - Valor R$ 55.000,00

COD 082 - Czerniewicz - 1 suite, 3 quartos,
banheiro, sala, copa, cozinha, dispensa,

lavanderia, área de festas com churrasqueira e

banheiro, garagem - Valor R$ 72.000,00

COlTlpra
Vende

Aluga MARIMAR
!MOVEIS

COD 113 - Vila Nova - residêncio de esquina
medindo 295,00m2 - 1 suite,2 banheiros, 3 salas,
escritório, 2 quartos, cozinha, lavanderia, área de
festas com churrasqueira e banheiro, dispensa,
garagen: para 2 veículos - Valor R$ 150.000,00

Casas

Terrenos

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

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

Negociáveis, aceita FGTS e/ou financiamento, troca por casa até R$
55.000,00 no Czerniewicz ou Amizade.
· Vila La/au - Excelente apto. com 02 dormitórios, sala jantar, sala estar

ampla, sacada, cozinha, bwc social, área de serviço, garagem privativa
para 02 carros, 3º andar do prédio que tem portão eletrônico, interfone,
gás central. R$ 18.000,00/Negociáveis + Saldo CEF com prestações de

. R$ 340,00/mês, aceita veiculo e/ou troca por apto. centro.
· Jaraguá Esquerdo.- Casa alv. com 54 m2, com 02 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço e garagem. Terreno com 514 m2. Localizado na Rua
João Januário Ayroso - Em frente móveis Pradi. R$ 37,000,00 - Aceita
veiculo.

Projetos

1f.Reformas HEXAGONAL
Construções .

ENGENHARIA LTDA.

Residencial

Comercial

IndUstrial

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

Rua Fritz Bartel,_77·51.03· Baependi • Próx. Javel Multimarcas
Fone/Fax: 275-005-1
IMOBILIÁRIA· ENGENHARIA· CONSTRUTORA· CONSÓRCIO DE IMÓVEIS

Laanl
ve i e

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 p/rnês
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 vt mês
Terreno cl 360m2 - Ilha da Figueira - Entr. R$ 5.000,00 + 5x R$ 3.400,00
Terreno cl 374m2 - Barra (a 8km do Centro) - R$ 7.000,00 (Parcelado).
Terreno cl 450m2 - Vila Nova - R$ 25.000,00

APARTAMENTOS
• EDIF. FLORENÇA - 2 dorms. r.1 110m2 - Centro - R$ 65.000,00
• EDIF. SCHIOCHET - 3 dorrns, cl 157m2 - Centro - R$ 75.000,00
• EDIF. SÃO RAF=HAEL - 3 dorrns, cl 80m2 - Centro - Rua João Planinschek
Entn R$ 15.000,00 + R$ 380,00 pI mês
• EDIF. SUELEN - 3 dorms, cl 110m2 - Czerniewicz - R$ 52.500,00

CASAS
• Alv. cl 320m2 - Loteam. Papp - Barra - R$ 1'15.000,00
• Alv. cl 120m2 - Loteam. Ana Paula - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
• Alv. cl 115m2 - Centro (Próx. Acaraí) - R$ 53.000,00
•

.

Alv. cl 160m2 (Sobrado) - Ilha da Figueira - R$105.000,00 (nova)

CC(9 melhor� é. CU1�
v0'V\hcv CO'Y\N0V}CVV co-nosco, ót"íAna;.y op

vta��fW�
d 00Wl;�fW preços",

if 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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CHävê

VOCÊ PODE TER UMA
BELA VISTA

��QUlm�
�H� �. P+ll1tR WOl+

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

cl elevador
Financiamento direto com eonstr.

ou finane. pelo Banco.
Const. e Incorporadora.

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

CHävê

Ret. 1055 - Casa
Amizade com I suíte,
2 qtos, demais dep.,
piscina, churrasq.,
160,OOm2•
R$ 65.000,00

Ret. 604 - Casa Rua Egídio
Vicente de Souza - Nova

Brasília - I suíte, 2 qtos,
demais dep. R$ 75.000,00

negociável
Procópio Gomes
de Oliveira -

suíte, 2 qtos,
garagem, piscina.
R$ 65.000,00

Ret. 2702 - Terreno
no Czerniewicz - com

6.000m2; frente para
asfalto. Valor

negociável

CHävê

IMOßlllARIA

MENEGOITI

'Y60550_J

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

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5215 APARTAMENTO - CENTRO - AVMAL

QEQ.QQRQ,RA .. P.QbL$ÉÇA,8,5,? 6ETQ..�03,
APAIÚAlv\ENTO C()M 3 ÖUARTOS, :2 SALAS,
COZINHA, 2 WC, LAVANDERIA, GA�GEM,
SACADA E DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, 2
° ANDAR. Área do terreno 0.00 m2 Ár�a
w'Erenfêito:;:ias"1·23�86'm2,-,·%%,g,_·_'%ii
Preço: 65,000.00

5181 CASA MISTA - SANTO ANTO

;loc:'"R�Ä"'TERowCORR�IA, LOTE 799
03 QUARTOS, SALA, C(!)PAICOZINHA,
GARAGEM EM ALVENARIA: BWC,
LAVANDERIA, CALÇADA'EM VOLTA DA
CASA. Área do terreno 399.00 m2 Área
Benfeitorias 66.50 m2 �
reç6:-i 5�000:'OO _ii

5192 CASA ALVENARIA -

VILA RAU - R. ANTON
FRI ERra:rS:8(r� RIs�HÊTENXTr:=

1 '

DEP.: 03 QUARTOS; 01 BWC ;

SAut COZINHA; LAVANDERIA;
CHURRASrJUEIRA; GARAGEM
I � ,

J:6R6�º,:,1=Ç�ßßQS",�.6['ê,ÇJ,&fg
terreno 300.00 m2 Area
Benfeitorias 173.00 m2

Preço: 37,500.00

5170 CASA SOBRADO - VILA
LENZI - RUA MARCELO BARBI, 555 -

SOBRADO, PISO SUPERIOR:1 SUITE, 2

UARTOS/_WG:i'�COPÂ/CpZINHA,
LAVANDERIA, SALA, SACf-DA
FRONTAL E LATERAL CI I
GRAD.ALUMINIO - PISO INFERIOR: 2
SALAS COMERCIAS C/DEWOSITO,3
"'W\42@GARAGENS7'ARtA�s'UPERIOR=
172 M2 - AREA INFERIOR= 152 M2.
Área do terreno 363.38 m2 Área
Benfeitorias 325.00 m2

Preço: 135,000.00

51 76 CASA - AGUA VERDE - R.

[ÊöpöLbö'1AÊYÉR;Sj\jö�"Ö3=
QUARTC)S, SALA, COZINHA, BWC,
LAVANDERIA, ÁREA DE SERViÇO E

GARAGEM. Área do terreno 408.00
m2 Área Benfeitoriàs'85.50'm2

Preço: 38,000.00

5206 CASA - NEREU RAMOS.
R.PAULO VOLTOLlNI,S/N°- RIB.
CAVALO. CASA DE ALVENARIA

:m«W;;x,,"_'M'�_}":_W"..YM-,,'_;;M�:;::"·':'�;-'·;;"0_""""'%�"'::·M..%>i
CI GALPAO PI COMERCIO'I\NEREU RAMOS, CASA CI 21
QUARTOS, SALA, COPAI I
COZINHA,WC,GARAGEM, MAIS
O GALPÃO SEMI- ACABADk- -

TERRENO= 40,00M X �

20 00M=800,OOM2. RIBEIRÃO
""\�"":' ,,:o:'_",�-_''''-,==4'.·=·=.><,,�_-_-_-_?P-»,·W.�''X,:.__ess

CAVALO. Area do terreno

800.00 m2 Área Benfeitorias
255.00 m2 Preço: 65,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CRÉDITO PESSOAL PESSOA FíSICA E JURíDICAATENÇÃO! LEIA ESTE ANÚNCIO!!!

CRÉDITO
R$ 15.000,00
R$ 20.000,00
R$ 25.000,00
R$ 30.000,00
R$ 35.000,00
R$ 40.000,00
R$ 45.000,00
RS 50.000,00
R$ 55.000,00
R$ 60.000,00

Você sabia? Que através das linhas
de créditos do consórcio você

compra suo casa ou apartamento
tão sonhado!? Ou você usa o

dinheiro paro reformes. construções
ou alienação do próprio bem. E
melhor pagamento em suaves

prestações sem juros. Somente o

consórcio lhe proporciona isso.
Trabalhamos com autorização do
Banco Central, sem taxa de adesão.

Grupo especial com 5
. contemplações' o cada 5 meses.

MENSALIDADE
R$ 167,00
R$ 222,00
R$ 277,00
R$ 333,00
R$ 388,00
R$ 443,00
R$ 499,00
R$ 554,00
R$ 609,00
R$ 665,00

Vogas limitadas

Ligue para 47 349-6115

SEU IMÓVEL PRÓPRIO
COMPRE - CONSTRUA OU REFORME SEU

IMÓVEL COMERCIAL - RURAL OU RESIDENCIAL De R$ 2.000,00 a R$ 40.000,00 juros bancários
de 1 % ao 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.

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

CORS�TOR I IVIÓVEIS

VI LA RAU - CASA
ALVENARIA· 02 QUARTOS·
TERRENO 518;00M2.
APENAS
R$ 19.000,00.

CENTRO - APARTAMENTO
LOCALIZADO NA AV.

MARECHAL DEODORO DA
FONSECA. EDIFíCIO
MENENGOFTI - 03

QUARTOS, 02 SALAS, .

COPA/COZINHA,
LAVANDERIA,

DEPENDÊNCIA DE
EMPREGADA 02 BWC
SACADA E GARAGEM.
VALOR NEGOCIÁVEL

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

8.500,00 - ACEITA CARRO

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

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

CONSULTE NOSSAS
OUTRAS OPÇÕES DE'

VENDA!

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

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

VI1.tSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

"+�""RIO "€ERRO,.",,-
3,00m2 " alve., 3 cldrmit.,
ala, cozinha, lavanderi
banheiro e garagem.
Terreno �9"J 00m2;, Ru

h \ c/1En: "'r $*:
'

,

Berl;}iª:,�e,<�gg, 1645:
R$ 37.000,00

106 TIFA MAKFINS"-,,,"

134eOrr;!,)'3 âormitõrios,
êb?:in}ía;'banl1eiro,

lavan ',w,; gar:agem. Te.r��t12
2.800,00m2• Rua Irmeu .

Franzner*�$-45 .ooo.oo-

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

I

�alte� MÓVEIS
(DIa! í Dparllm�rrll!l ! dI/imos í tliR1n�

Corretor de Imóveis

E-mail:

*CASA� venaria, 70m2, 3 quartos, sala, coz.,
bwc, cl laje, toda murada, faltando algum
acabamento, ótimo local, lot. Sto. Antonio cl
escritura. R$ 19.000,00
* CASA de Madeira no Lot. Sto Antonio cl 3 quartos
e demais dep., terreno cl 360m2 - todo murado.
Valor R$ 14.000,00. Aceita carro até

R$ 6.000,00

-*�TERRENO Lot. Divinópolis (Figueira), 397m2,
plano. R$ 14.000,00.
* TERRENO Lot. Casa Nova 2. (Barra).
R$ 8.000,00.

Tel: 372-3922

•• ,r.�=,=»��,::-_·I=='r. __ __ I CRECI 7402 �

corretor - creei 8054

Vende-se

apartamento de 1

quarto. Tratar:
370-1962 ou

'9975-7602.

Vende-se

apartamento no

Centro de Curitiba,
quitado, com quarto,
garagem, cozinha,
banheiro, lavanderia'
e garagem.
R$ 30,000,00. Aceita
se carro. Tratar:
41 9987-3840, com

Luis Henrique. II

TEODORO . , .

rmovers

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

124· Casa alvenaria e! 140m2• 1 suíte + 2 quartos.
Rua Hermann Purnhagen, Rau - próx. gráfica
22 R$ 64.000,00
126 . Casa alvenaria e! 130m2• 1 suíte + 2 quartos.
Rua Hermann Schultz, 184, Vila Lenzi. ....R$ 48.000,00
127 • Casa alvenaria e! 198m2• 3 dormitórios. Centro
• fundos farmácia do sindicato .........R$ 75,000,00
136 . Casa alvenaria cl 77m2 • 3 quartos. Rua Clara

S. Verbinen, 501, Estrada Nova R$ 13.QOO,OO
139· Sobrado e! 255m2• 1 suíte t 2 quartos, cl sala.
comI. Rua Marcelo Barbi, Vila Lenzi. ....R$ 110.000,00
138 . Sobrado fase acabamento e! 209m2• 1 suíte +

2 quartos. Rua Francisco Piermann, Jardim

Lenzi. R$ 65.000,00
132 . Sobrado cl 215m2 - 1 su íte t 2 quartos. Rua

Francisco Paulo, 945, Chico Paulo ..........R$ 88.000,00
144· Sobrado.e! 438m2• 1 suíte cl hidra t 4 quartos,
e! sala comI. (t· 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 t
2 salas e demais dependências, terreno cl 470m2:
Rua Francisco Paulo, Chico Paula., .....R$ -35.000,00
SALA COMERCIAL A VENDA

128· Sala Comercial e! 33m2• Rua Guilherme Hering,
centro - próx. Farmácia Barufi R$
18.000,00 ,

TERRENO A VENDA
117 . Terreno cl 450m2• Rua Marcelo Barbi, Jardim
Lenzi R$ 20.000,00
116· Terreno c/9.000m2• Estrada Jaraguá, Figueira

E-mail: teodoro@terra.com.br

- após Elite Móveis R$ 35.000,00
137 . Terreno'cl 466,20m2• Rua Ricardo Grimm, Chico

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

lado lnd, Tubos Mohor R$ 13.500,00
102 . Terreno e! 646m2• Rua Waldemar Rabello, Vila Nova

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

Brasilia - próx. Multiprint Etiquetas R$ 38,500,00
111 . Terreno cl 557,60m2• Rua João Batista Rudolf,
Amizade· Resid. Versalhes. (asfaltado) .......R$ 33.000,00
129 • Terreno e! 575m2. Rua Jorge Czerniewicz, Centro

-

próx. SCAR : R$ 45.000,00
110 • Terreno 17x38 cl 646m2• Rua Waldemar Rabello .

lat. Rua 25 de Julho· Vila Nova R$ 27.000,00
130· Terreno cl 5.000m2• BR. SC·416 • KM 09 - após
Nanete Malhas R$ 65,000,00
140· Terreno e! 750m2 t área de domínio. BR: SC·416-
antes Nanete Malhas R$ 17,000,00
141 . Terreno cl 728,75m2• Rua Roberto Ziermermann,
Amizade· Loteamento Behling R$ 29,000,00
142 . Terreno cl 1.750m2• Bairro João Pessoa - próx.
Ponte de Schroeder - ótimo terreno R$ 15.000,00
143 . Terreno ell250m2. R. Carlos Sçh'ultz . B.

Czerniewicz R$ 13.000,00
146· Terreno e! 480m2 (15x32). R. Esmeraldina Junkes,
Jardim Lenzi (rua com asfalto) R$ 15.000,00
143· Terreno cl 360m2 (17x21). R. Lateral, ao lado do

rodeio, Rau. (ótimo terteno) R$ 8.000,00
* CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 16 DE JUNHO DE 2001 ·€···,9·····.,·,R�RIjJ,I"Q··· B"9,'''''''P9''"'V'."em" CLASSIFICADOS - 13
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .., >'i :.( % �� � ':. \I � fY,l-

. -,.? ', ;', ,-'� r--o"
"., ': t_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

� . �.' _;
.

, '� _., .;, ,,' �. ,,-=_-'
.

_.'.-C< i,·',·,'�
..

�

I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�._·W

01) •
• Apartamento cl 02 quartos, garàgem •
e demais dependências, Rua Angelo •
Rubini, 880 - R$ 240,00 ( dispo 151 •
06/01) '" •
• Apartamento cl 03 quartos, garagem •
e demais dependências, Rua Ernrno S.

•Marquardt, na Barra - R$ 230,00
• Apartamento cl 03 quartos, garagem •
e demais dependências, Rua Bertha •
Weege, 594, na Barra - R$ 260,00 •
• Apartamento CI 02 quartos e demais •
dependências, Rua Pastor A.•
Schneider, 353, na Barra - R$ 250,00 •
• Casa de olvenorio cl 02 quartos, 02 •BWC,' garagem e demais

dependências, Rua Wolfgang Weege, I
1500, na Barra - R$ 400,00 •
• Casa de alvenaria cl 02 quartos,,,.
garagem, Rua Hercíeio Bertoldi, s/n o, •
na Barra - R$ 200,00 •

• Sala comercial cl aproximadamente +" Casa de alvenaria cl 02 quartos, •
70,00m2, Rua Padre A. R. Jaeobs, 625, garagem, Rua Hercíeio Bertoldi, s/n o,
Vila Lenzi - R$ 300,00 ( Primeiro mês na B.arra - R$ 200,00 •
de aluguel grátis) • Casa de alvenaria cl 02 quartos, •
• Sala cornerciol cl aproximadamente garagem, Rua Abrcrno Pradi, 212/ •
30,00m2, Rua Angelo Rubini, 418 - R$ casa 02 - R$ 180,00 •
180,00 • Casa de madeira cl 0'3 quartos, •
• Sala comercial cl 100,00m2, Rua Pas- garagem, Rua Abramo Pradi, 342/ •
tor A. Senheider, 4800 - R$ 280,00 casa 02 - R$ 180,00 •
• Sala comercial cl +\- 70,00m2, Rua • Casa mista cl 03 quartos, garagem,
Angelo Rubini, 980, na Barra - R$ 250,00 Rua Bertha Weege, si n", na Barra c •
• Sala comercial cl +\- 36,00m2, Rua R$ 225,00' •

1 ) Casa alv. e/150,00m2 mais galpão Angelo Rubini, 972, na Barra - R$ 250,00 • Terreno cl 4.690,00m2,ou área •
e/90,00m2, terreno cl 3.200,00m2 • Apartamento cl 03 quartos, garagem e menor, Rua Feliciano Bortolini esquina.
(74x43), Rua Bertha Weege esquina demais dependêneicís, Rua Amandus 'Angelo Bortolini, na Barra - R$ 200,00 •
Augusto Hanemann, BARRA - R$ Rengel, Rio Cerro - R$ 230,00 • Galpão em alvenaria com.
120.000,00 - aceita te rr e no tl ote] ,

• Apartamento cl 01 quarto, garagem e 350,00m2, escritório, banheiro, Rua.
caminhão pequeno ou grande como parte demais dependências, Rua Hercílio Tereza Hrusehka, n

° 65, São Luís -

•VILA NOVA: pagamento. Bertoldi, 66 - R$ 170,00 (disp. 25/051 R$ 750,00
• •

1••••••••••••••••••••••••••••• _••••••••••••••••••••••••• _

Barra
A imobiliária da Barra

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

TERRENOS • Terreno e/873,64m2 (26,41 x33), Rua

Brusque - R$ 60.000,00

• Sítio cl 11.265,00m2 edificado com um

galpão de madeira com 140,00m2,
localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio
Cerro II, distante do asfalto 1,5 km - R$
13.000,00
• Chácara cl 125.000,00m2, edificado

.

com uma mista com 150,00m2, ranchos,
galinheiros, estrebaria, chiqueiro de

porco, pastagem, bastante água, local
para fazer lagoas - Rio da Luz (Rio Vitória)
- R$ 40.000,00

BARRA DO RIO CERRO:
• Terreno cl 636,00m2 (26,50 x

24,00), Rua Angelo Rubini, 461 - R$
80.000,00
• Terreno e/1.214,50m2(20x60,50),
Rua Horácio Rubini,772 R$
22.000,00

SíTIOS

JARAGUÁ 99:
I. Terreno cl 325,00m2, lot. Miranda,
lotes n

° 6 e 7 - R$ 9.000,00 - parcela
cada 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.

CASAS

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

300,00

2) Casa alvenaria e/205,00m2, terreno
324,00m2 (13,50x24), 3 qtos, uma suite,
copa, duas selos, eoz .Iavand., garegem
dois carros, mesanino com sacada, todas
esquadrias em madeira de eaneJa,
murada, localizada na BARRA - R$
80.000,00 aceita carro como parte
pagamento.

LOCAÇÃO

Imobiliária Jardim

-Jaraquá Ltda. CRECIW57�-J

NOVA BRASÍLIA - Casa em

alvenaria (semi-acabada) cl
130m2• Suíte + 2 dorrn., 2 salas,
cozinha, bwc, área de serviço,
garagem. 'Terreno 370m2

(Próx. Arte Lage).
Valor Negociável

(aceita imóvel na Figueira)

VILA LENZI - ótimo sobrado cl
acabamento de primeira - cf 258m2 -

suíte cl hidromassagem + 3 dorm., sala
de jantarfTV/estar, eoz. cl armários sob
medida, escritório sob medida, 2 bwe,
área serviço, ehurr., dispensa, garag.
pI 2 carros, sacada na suíte, em um

quarto e na sala TV - Terreno
418m2.Valor R$ 160.000,00 (aceita
imóvel de menor valor no centro)

••••• • • • • 0

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO

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

em alvenaria - cl 252m2 -

suíte cl sacada + 2 qtos,
.

2 salas, cozinha, bwc-social,
áreade serviço com bwc,
garagem para 2 carros -

Terreno 383m2•

Valor R$ 195.000,00

'Ótimos imóveis para fim comercial ou residencial
��------------------�

VENHA
MORARNO
CENTRO
ED.
MENEGOm

Apartamento
cl 136m2 -

3 quartos,
sala cl
sacada,
cozinha,

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

EDIFÍCIO
Ed. stá. Teresinha
Res. Otto (Nova)
Ed Carvalho
Ed. Maguilú
Ed. Terezinha
Ed. San Gabriel
Ed. Tribess
Ed. Vaira
Ed. Savi
Ed. Florença

APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Centro: 02 dorm. + dep. empr. cl garagem
Czerniewicz: 2 dorm., cl garagem
Centro: suíte + 2 dorm., 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: 3 dorm. + 2 bwcs cl garagem
Centro: suíte + 1 dorm. cl garagem
Centro: 1 dorm. cl garagem

•

cy

VALOR It

R$ 300,00 :
R$ 370,00 1>

R$ 550,00 $

R$ 280,00 0

R$ 250,00 cy

R$ 250,00 $

R$ 330,00 <I;

R$ 350,00 cy

R$ 280,00 cy

R$ 230,00 <I;

CENTRO - casa em alvo
(ótima) pl 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.

AMIZADE - Ótima casa em alvenaria cl
169m2 - suíte cl doset + 2 dorm., sala, {

cozinha cl armários sob medida, área serviço;
bwc, garagem pI 2 carros, churrasq. -

Terreno: 450m2• Valor R$ 110.000,00
(Aceitaapto menor valor)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CRÉDITO PARCELA

R$ 135,25
R$ .178,87
R$ 270,45
R$ 405,74

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

nacional. AUTO n? 03/00/186/89.

CASA PRÓPRIA JÁ!
R$ 16.376,68,
R$ 21 .659,48
R$ 32.753,36
R$ 49.130,04

Possuímos outros valores, parcela reduzida.

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

�'l�ll m rITAf\\liJ I
Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA � Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� na 119 . Próximo a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO.
POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, Sm

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

ALUGA ADMINISTRACh iodini VENDE COMPRA
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV MAL. DEODORO DA FONSECA. 1438· SALA 04 FONE'. 275-0172CRECI 1439-J

. .

li

'f
!I

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

demais dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas
na garagem. Condições de pagamento a combinar. Aceita
automóvel - pode ser financiado.
208 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
- área de 119,63m2 - R$ 50.028,00. Forma de pagamento
a ser definida.
210 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José 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 325,00m2 - Terreno com 714,00m2
- Centro, 1 surte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, garagem
p/4 carros, ampla área de lazer. Acompanha móveis - Aceita
imóvel em Baln. Camboriú como parte do pagamento.
404 - Casa alvenaria com 120,00m2 - Rua Roberto Ziemann -

Três Rios do Norte. Possui anexo para comércio. R$
:,

....

I �8'OOO,00 (aceita automóvel de menor valor).
405 - Casa Madeira - Rua Adelina - Schroeder - área de
1 08,00m2 - Terreno com 450,00m2. Aceita automóvel como

parte de pagamento - R$ 15.000,00

Vl
o

Vl
lO
o

1+
Casa de alvenaria com 160,00m2, situado no Jguá

1Esquerdo, Loteamento Fredolino Martins, Próximo ao Colégio
Giardini Lenzi. Valor R$ 40.000,00
+ Casa de alvenario com 135,00m2, situado no Loteamento

Zcrrqhelini. Valor R$ 30.000,00
+ Casa de Alvenaria com 90,00m2, Rua Quilombo dos

Palmares, 58 (forro e eternit) Valor R$ 25.000,00
+ Casa de Mista de 80,00m2, terreno com 1.1 06,00m2,

11
situa na Rua Bahia. Valor R$ 35.000,00
+ Sobrado de alvenaria com nO,00m2(NOVA), situado no

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

la.ie),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$10.000,00 + 27 X

R$150,00

MÓVEIS
casas I apartamentos I chácaras I terrenos

TERRENOS

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

1Camposampiero. Valor R$ 18.000,00.
• Terreno com 600,00m2,(Asfaltado) situado na Rua Luis
Bortolini. Valor R$ 20.000.00
• Terreno com 313,00m2, situado no Ana Paula III. Valor
R$ 12,000,00.
• Terreno no loteamento São Cristovão (Bairro Amizade).
Valor R$ 11.500,00.

.

11
,. Terreno com 420m2 - Loteamento Piermann - 16.000,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

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

Vende-se casa em alvenaria, com

135m2, na Vila Rau, na Rua Emílio E.
Benkendorf, com 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, bwc, com laje.
Terreno com 600m2. R$ 14.000,00.
Tratar: 371-4446. Aceita-se carro.

Vende-se casa em alvenaria, com
135m2, na Vila Rau, com 1 suíte, 02
quartos, sala, cozinha, banheiro.
Terreno com 525m2• R$ 55.000,00.
Tratar: 371-2357.

Vende-se apartamento com 103m2, no

Baependi, na Rua Fritz Bortel. com 1

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

Vende-se Chácara, com 24.600rn2,
em Corupá , plana, possui casa mista,

. palmito, localizado BR-280, próximo à

Igreja Sto. Antônio. R$ 65.000,00.
Tratar: 371-2357.

1

Vende-se apartamento novo, 69m2,
térreo, 2 quartos, garagem coberta,
no Jardim das Mercedes, Vila Nova,
na Rua Osvaldo Glatz, 40. Entrda
R� 15.000,00 + 22 prestações de
R$ 1.000,00 ( aceito proposta), ou à

vista R$ 35.000,,00. Tratar: 9113-1643
ou 9973-8580.

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

CONDOMlíNIO FECHADO1 ·FLAMBOYANT
COM VISTA PANORÂMICA.

Precisa-se de casa para alugar, nos

Bairros Chico de Paulo, Água Verde ou

no Rau. Tratar: 9118-0395.

Vende-se propriedade, na Ilha da

Figueira, ótima localização, com 2

casas, próximo ao HOMAGO.
Tratar: 370 ..4448 ou 9997- 0039.

CREC11541·J VENDE:

Cód 0100-
Lote cl
360,00m2,
prontíssimo
para
construir, com

toda infra

estruutra,
próximo a creche, escola, mercado, ponto de ônibus.
Localizado a Rua Leopoldo Bleze, loteamento Jomar,
Bairro Estradá Nova. Valor R$ 13.000,00 (Aceita
se financiamento)

Cód 0120 - Casa
de alvenaria
inacabada c]
70,00m2 contendo
3 quartos, sala,
cozinha, bwc.
Terreno cl

523,50m2• Localizada no Loteamento Adelina,
proximidades da Marisol S/A, em Schroeder.
Valor R$ 12.000,00. (Aceita-se Kombi no
valor de R$ 6.000,00 como parte de

negociação ).

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



Forno à Lenha
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PIZZARIA RIO 8RAHCO

apre90s imbativeis

Confira
enas

R$ 6,90
• •

Plzzas,� � es

a partir de R$ 12,90
tes

a partir de R$ 15,90
Pizzas ::� @

R$ 17,00

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

Vende-se apartamento
mobiliado de um quarto,
'em Barra Velha, praia do

tabuleiro, avenida beira
mar asfaltada,
prédio de frente

para o mar.

Valor R$. 18.000,00
aceita-se automóvel como

parte do pagamento ou

estuda-se proposta.
Tratar fone 372-1610

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m2, térreo, 2
quartos, garagem coberta, no Jardim das

Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glatz,
40. Entrada RS 15.000,00 + 22

prestações de RS 1.000,00 (aceito
propostas).

À vista RS 35.000,00

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

""

Prazer em Entregamos em Guaramirim
atender bem.

'2:�
Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

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

Grupo especial
r • i

para outomóveis.
4 contemplações

·todo·mês.

Financiamento
porc toda a

linha Honda.
15% de entrada parcelada
em até 10x corn saldo

em 36x fixas.

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

Agora representando Pneus 1tII'6:HSL'N

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



ALUGUEL
DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

Vendo videocassete, quatro
cabeças, Philco, com
controle e manual.
R$ 200,00. Tratar: 372-0922.

Vendo magazine Pionner,
com 12 CDs. R$ 300,00.
Tratar: 276-3221 ou

372-0922.

Procura-se máscara do
personagem "fera" do filme
II
a Bela e a Fera". Tratar:

373-2989 ou 373-2833.

Vende-se fogão Dako. R$
120,00. Tratar: 9118-8644.

Vende-se escrivaninha, com
2 cadeiras. R$ 70,00.
Tratar: 9118-8644.

Vende-se esteira manual.
R$ 100,00. Tratar: 9118-8644.

Vende-se andador por
R$ 25,00. Tratar: 9118-8644.

Vende-se vaporizador de
ozônio(facial). R$ 250,00.
Tratar: 376-0890.

Vende-se maca de 3

posições. R$ 130,00.
Tratar: 376-0890.

Vende-se lupa de luz fria.
R$ 160,00. Tratar: 376-0890.

SENAI

FIEse

JARAGUÁ DO SUL
............

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

CURSOS NO SENAI

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

� h
...

te:
Assessoria em Recursos

é"'r crrcn HumanosLtda
. Rua Marechal Floriano Peixoto, 103 (Sobreloja) - Centro-

-VAGAS DISPONíVEIS PARA JARAGUA DO SUL E REGIÃO-

arbeiten.com.br CEP 89251-150 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Internet www.arbeiten.com.br E-Mail: arbeiten-jgs@netuno.com.br

AUX.TECNICO EM TELEFONES
MODELISTA
AUX. DE COZINHA
FRESADOR

AUX.PRODUÇÃO - Masculino
SOLDADOR
TECNICO QUíMICO
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO
PROGRAMADOR DE SISTEMAS
PROGRAMADOR CNC
ENCARREGADA DE PRODUÇÃO
COSTUREIRA
AUX.EXPEDiÇÃO
FERRAMENTEIRO
CONSULTOR CONTÁBIL - CUSTOS

OP. MAQ BORDADO

SUPERVISOR(A) PRODUÇÃO
PROGRAMADOR DE SISTEMAS
PROFESSOR DE INFORMÁTICA
SUPERVISOR COMERCIAL
MECANICO MANUTENÇÃO
TECNICO(A) EM NUTRiÇÃO
TORNEIRO MECANICO
AUX.FATURAMENTO
VENDEDOR/BALCONISTA
AUX.ELETRICISTA ou AUX.MEC.MANUTENÇÃO
ZELADOR - Masculino/Feminino
GERENTE COMERCIAL - Experiência Anterior
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO - Experiência Anterior
AUX.TECELÃO

"UM novo estilo de tr"abalhado, tr"'abalhando par"a voeê"

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada do
Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na formo
da Lei, etc.
faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste.
Tabelionato para protesto de Titulos contra:

ARLINDO ALVES DE LIMA ME - R PADRE ALBERTO ROMUALD
JAKOBS, SNR - VILA LENZI - NESTA;
B.G.RAÇÕES COM. E REPR. LTDA. - RUA WALTER MARQUARDT,
368 - NESTA;
BIER E SANTOS LTDA. - R EUZEBIO DEPOUY, 169 - NESTA;
CAROLINE PEREIRA DE ABREU - RUA REINOLDO RAU, 470,
SALA 04 - NESTA;
CLAUDIO ROBERTO SBARDELLATI - R JOAQUIM FRANCISCO
DE PAULA, S/- NESTA;
COM AUTO PCS E ASSIST TÉCNICA YOAL LT. - R REINOLDO
RAU, 167 - NESTA;
CONFECÇÕES FABELE LTDA. - RUA RIO MOLHA, S/NR - NESTA;
CONFECÇÕES MORLON LTDA. - RUA JARAGUÁ, 98 - NESTA;
CONTEUDO MALHAS LTDA. - NESTA;
DALILA MARTINI - R. JULIO PEDRI, 150- NESTA;
DANIEL DE SOUZA - RUA EXP ANTONIO C FERREIRA, 1752·
VILA LENZI - NESTA;
DESSEL DISTRIBUIDORA LTDA. - R. JOÃO RUDOLFO LOSS PT
01 - NESTA;
DIRCEU CESAR PACHER - RUA CAMPO ALEGRE, 30l. - NESTA;
FREEDON ESTOFADOS LTDA. - RUA FRANCISCO HRUSKA, 276
- NESTA;
GF IND E COM LTDA. - RUA 231, HERMILIO MAFRA CARDOSO
- NESTA;
IND E COM LTDA. - RUA 231, HERMILIO MAFRA CARDOSO
NESTA;
GF IND E COM LTDA. - RUA 231, HERMINIO MAFRA CARDOSO
NESTA;
HILÁRIO FUSSILE - RUA ROBERTO ZIEMANN, 3045 - NESTA;
IRMÃOS PINTO COM. DE MEDCS LTDA. - RUA GETÚLIO
VARGAS, 268 - NESTA;
IRMÃOS PINTO COM. DE MEDCS LTDA. - RUA GETÚLIO
VARGAS, 268 - NESTA;
IRMÃOS PINTO COM. DE MEDCS LTDA. - RUA GETÚLIO
VARGAS, 268 - NESTA;
J.G. COMÉRCIO DE VIDROS - RUA MARECHAL DEODORO,
401 - NESTA;
JAIR FIDÉLlS DUTRA - RuA MARECHAL DEODORO, 159 - NESTA;
JARAGUÁ IND. COM. DE MÁQUINAS LTDA. - BR-280, KM 80-
NESTA;
LEI LA REGINA GONCALVES - RUA HERMANN SCHULTZ, 169,
AP.302 - NESTA;
MAGRAO COM.E TRANSPORTES LTDA. - RUA VALDIR JOSE
MANFRINI, 220 - NESTA;
MARCIO MOISES PEREIRA - ERWINO MENEGOTII - NESTA;
MARCOS ANTONIO PRESTES SOUZA - RUA ESTERIA l

FRIEDRICH, 117 - NESTA;
MARIA S.FRONZA DE COSTA - RUA CANOINHAS, 44 - NESTA;
METALÚRGICA JR LTDA. - RUA RUDI VOIGT, 125 - NESTA;
MICH ELLE TATIANA GIANESINI - RUA BERNARDO
DORNBUSCH, 226 - NESTA;
OSNIR GONCALVES - RUA URBANO ROSA, 456 - NESTA;
PEDRO ARMANDO MARTINS GATI - FREDERICO BARTEL, 232-
NESTA;
PIZZARIA CANERI LTDA. - RUA CEL PROCOPIO GOMES, 616-
CENTRO - NESTA;
RAQUEL GROSSKLOGS - RUA JOÃO JANUARIO AYROSO, 900
- NESTA;
RECÃO BATISTA LTDA. - RUA ANGELO RUBINI, 18 - NESTA;
REFOARTE REF. MOV. E ART. EM MADEIRAS - RUA ANGEW
RUBINI, 15 - NESTA;

,

REMATEX IND. COM.MALHAS LTDA. - RUA ANGELO RUBINI,
1079 (FUNDOS) - NESTA;
ROLANDO LARSEN/GINA BARATO LARSEN - RUA LEOPOLDO
JANSEN, 304, NOVA BRASILlA - NESTA;
SILVIA GOMES ME. - RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA,
2.290 - NESTA;
SINVAL ALVES RODRIGUES - RUA JOSÉ NARLOCH, 2055-
NESTA;
SUPERMERCADOS VITÓRIA LTDA. - AV. MARCOS KONDER, 227,
CENT·RO - NESTA; ,

TKS MÓVEIS LTDA. - RUA ROBERTO SEIDEL, 1387 - CORUyA
TKS 'MÓVEIS LTDA. - RUA ROBERTO SEIDEL, '1387 - CORUPA
VANI VOGUEL - RUA 13 DE MAIO, 436 AP 101 - ED VENEZA.
CENTRO - CENTRO; .

VERA LUCIA FERREIRA - RUA JOSÉ EMENDORFER, 11 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusara'"
a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur
Muller, nO 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, oU

então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 13 de junho de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A supergatinha Manuela Póvoas, filha de Isa el
Marcos Póvoas, comr:!�ta hoje I aninho. Ela 1�.recebe seus amiguinhos e parentes na

Recreativa Armalwee=Parabénsl -_..= �J

AJofinha Ana
Luísa voltolini,

, filha d� Vera
Lúcia e Maltair
Voltolíni,
completou I

aninho no dia
14/6. j
Felicidades!

Esse é o esperto "Dudu", filho de
Irma e do nosso amigo Cesar Junkes,

,

fotógrafo aqui do CP

r Abªbçp O gatinho
Eduarâo dá Silva

Junior que
completou 2 meses

aia 12/6. Q papaí e
a mamãe' 4e�ejam

feliGidades!
S lado

s,ua irm aria
" I�apelhj,
que día 3/6

completou 2 anos e
,

6 meses. Parabéns!

A bela Camila Lais

Vori�g�i c-ompl�ta
amanhã 5 anos.

Al:n;aços e muitas

felid�ades é o que* .

,

deseJ?rh seus pais,
.

f Marli e Elmo
\{Qrpagel e seu
r irmão, Rafael

L. Felipe

CLÍNICÁo?� Wecdá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611Completa 9 anos hoje Felipe

Augusto da Silva. Parabéns

d!; seus pais, da ma4rinha e

da prima Milena .�_ä;dti' ti "

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

ROUPA DE CRIANÇAConfecções 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Em Foco
por Carolina Marques

Amor,
aventura e fé
Depois de mostrar os ideais de uma comunidade

hippie, o horário das 18 horas da Globo muda de
século e passa a retratar o modo de vida, valores e

costumes da sociedade brasileira em pleno Século
18. "A Padroeira" estréia nesta segunda-feira, dia
18, com a intenção de agregar um público mais
maduro e ligado emrornances de época à ótima
audiência jovem de "Estrela-Guia" - média de 34

pontos -, que deve ser mantida pela aventura no
estilo capa-e-espada. A história deWalcyr Carrasco,
sob a direção de Walter Avancini eMário Márcio

Bandarra, vaimostrar o amor proibido entre a

fidalga Cecília e o testernido Valentim, vividos por
Deborah Secco e Luigi Baricelli. t'

Os dois se apaixonam em meio a bandoleiros,
questões de honra e caça ao tesouro. Paralelamente,
pescadores lutam pelo reconhecimento do culto à
Nossa Senhora Aparecida e de seus milagres, depois
que a imagem da santa é encontrada no Rio Paraíba
do Sul. "A novela é didática. Além de tratar da
história da padroeira do Brasil, tem muita ação e

romance", adiantaWalcyr, que recorreu a dois
clássicos para seinspirar: "Romeu e Julieta", de
Wiliam Shakespeare, e em "As Minas de Prata", de
José de Alencar.
A história se passa em 1717, na vila de

Guaratinguetá, no interior de São Paulo, quando
Cecília volta depois de estudar naEuropa. Assim
que chega, sua caravana é assaltada porMolina, o
vilão vivido por LuisMelo, mas amocinha é salva

porValentim. A paixão avassaladora que nasce aí
seria perfeita se Valentim não fosse filho de um
homem considerado traidor da Coroa Portuguesa,
por se recusar a entregar o mapa das minas de ouro
da região. "Ele é otimista, mas é perseguido e sofre
com a impossibilidade de ficar com a amada", conta
Luigi. Valentim trava uma disputa com o mau

caráterDom Fernão, papel de Maurício Mattar,
pelo amor de Cecília, personagem que anima a atriz
Deborah Secco. "Fazer umamulher decidida, à
frente de seu tempo e romântica é maravilhoso",
aposta.
Viver um cavaleiro de capa-e-espada também era

um sonho antigo de Murilo Rosa. Na trama, Dom

Diogo sofre por amor a Izabel, personagem de
Mariana Ximenes. O fidalgo desconfia que há algo
estranho pela resistência da família da moça em
aceitar o romance. ':'É um amor impossível, já que
eles podem ser irmãos", adiantaMurilo. O casal
enfrenta as dificuldades impostas por Imaculada,
personagem de Elizabeth Savalla, mãe de Izabel,
que insiste emmandar a filha para um convento.

"Imaculada é uma beata repressora com a filha e

com os escravos. É amelhor representante da

época", acredita a atriz, longe das novelas desde

"Quatro por Quatro", em 1994.
Mas não é só a fé e amores impossíveis que serão

Jorge Rodrigues JorgelCZN Luigi Baricelli e Deborah Secco

retratados em "A Padroeira" . A ambição também
terá lugar de destaque na trama através da dupla
Molina, que se passa por um falso jesuíta, e Blanca
de Sevilla, uma espanhola de origem cigana, vivida
por Patrícia França. Os dois chegam ao Brasil a fim
de descobrir o mapa das minas de ouro. "Ela é uma

vilã impiedosa. O público vaime odiar", prevê
'

Patrícia.
A trama envolvente conta ainda com uma perfeita
reconstituição de época, que começa já na abertura.
Foi utilizada a técnica de animaçãoframe byframe, que
simula a pintura em azulejos que, segundo a

produtoraAída Queiróz, consumiu dois dias na
realização. "É um acabamento nunca visto antes", diz
Aída, que coordenou 15 desenhistas.
A produtora de arte Denise Garrido também teve
trabalho para ser fiel à época. Ela pesquisou por
cerca de cinco meses em bibliotecas, filmes e museus,

os detalhes na decoração. Sob a supervisão do diretor
WalterAvancini, que há tempos sonhava em contar a

história de Nossa Senhora Aparecida, apesar de não
ser devoto da santa, a novela bateu no custo
estimado de R$ 100mil por capítulo. Além disso, o
diretortambém aposta no sucesso do elenco.
"Escalar atores é sempre uma tarefa inglória, mas
acho que cheguei a um bom termo", valoriza
Avancini, que está em sua terceira novela comWalcyr
Carrasco - as outras foram "Xica da Silva", na extinta
Manchete, e "O Cravo e aRosa", naGlobo.

por Cintia Lopes

Destaques da programação na semana de 17 a 23/6/2001

Competição
(Record, dom, 11 :30 H)

Gilberto Barros, o Leão, comanda
a gincana do "Domingo Show".
No time feminino, Adenair, ex
mulher de Chitãozinho, amodelo
Renata Banhara e Andréa Baptista,
participante do programa "No Li
mite". As mulheres enfrentam no

timemasculino, o modelo Tadeu,
o apresentador Caetano Zonare e

o ator Lugui Palhares que dispu
tam as provas no palco do programa.

Sonhos

(Record, dorn, 13:30 H)
Netinho de Paula e sua equipe
realizammais um sonho. Desta vez,
o sorteado é um motorista que
realiza o desejo de participar da

dublagem de um filme. Ele ganhou
do programa um curso de teatro
onde poderá retirar o registro de
dublador após o término do curso.
Ainda no "Domingo da Gente",
uma esposa apaixonada presenteia
o marido com um passeio de heli-

I
!

coptero.

Merecido

(Globo, dom, 13: 50 H)
Raul Cortez é o convidado do qua
dro "Tá No Papo", do programa
"Gente Inocente". O ator será ho

menageado pelo elenco mirim do

programa que faz um esquete so

bre Rei Lear, personagem de Sha

kespeare que Raul interpreta atual
mente no teatro. Um vídeo tam

bém exibe um clipe de vários

personagens vividos pelo artista ao
longo da carreira.

Cachorrada

(Globo, dom, 22:40 H)
Beth Gofman é a convidada do
humorístico "Sai de Baixo". No

episódio "Minha Vida de Cachor
ra", a atriz é Gr�ça, uma beata e

moralista prima deMagda (Marisa
Orth). Como Magda tem feito
saídas misteriosas, Caco (Miguel

, Falabella) desconfia que a mulher

o está traindo. Para completar a

suposição de Caco, Magda COnta

que está fazendo um curso de strip
tease para esquentar o casamento

de ambos. Prima Graça tenta con

verter Magda a virar uma beata.

Amor enlatado

(SBT, seg a sex, 16 H)
Gabriela Spanic é Maria do Céu,
empresária de uma indústria de
camarão em "Por Teu Amor". A

moça recebe um pedido de casa

mento de Marco Duran, um su

jeito abominável. Maria do Céu
não suporta a idéia, já que é noiva
de Sérgio, o médico da cidade que
tem um caso com Bruna, irmã de
Maria: Quando a empresária des

cobre, obriga a irmã a casar com

o amado e fica sofrendo pelos cantos.

Amor e aventura

(Globo, seg a sab, 18 H)
"APadroeira" , deWalcyr Carrasco
e com direção deWalterAvancini,
aborda a história de amor im

possível entreValentim, conhecido
como o filho do traidor, perso
nagem de Luigi Barricelli e Cecília,
Deborah Secco, a fidalga prome
tida para D. Fernão, o vilão vivido
porMaurícioMattar. A trama tem

como pano de fundo os milagres
de Nossa Senhora Aparecida. No
elenco, Paulo Goulart,Murilo Ro

sa, Mariana Ximenes, Luis Melo,
entre outros.

lenda de pescador
(Globo, ter, 22:35 H)

"As Aventuras de Chico Norato
Contra oBotoVingativo", de Lúcio
Manfredi e com direção de Jayme
Monjardim e Teresa Lampreia, é
o episódio de "Brava Gente". A

_ história fala da bravura do pes
,

cador Chico Norato (Gero Ca

milo), que consegue domesticara
boiúna - uma serpente que de
vora pescadores. O episódio mis
tura cenas gravadas' e desenho
animado.
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--"AS'PAS'-'-�
"Estou louco para namorar, mas não consigo. Cansei de levar
foras. Choro, peço pelo amor de Deus e elas vão embora." Iran

Malfitano, O Gui de "Malhação". O ator é o galãzinho da nova fase
da novela adolescente e na trama é disputado por duas mulheres.

"Corno falam isso? Assim eu falto ao casamento." Hebe, ao ler
no seu programa no SBT uma reportagem que revela que a apre
sentadora está de casamento marcado com um empresário. Hebe
afirmou não saber de quem se trata.

"Achei que estavam ligando para chamar o Pedro." Lucélia
Santos, contando quemal acreditou quando o diretor Ricardo
Waddington ligou para a sua casa convidando-a para viver a
médicaJackie em "Malhação". Ela pensou que o diretor queria falar
com o seu filho de 18 anos, que também é ator.

"Viral' estrela me

enlouqueceu. "

ReynaldoGianecchini,
desabafando sobre o

período ernque se

tornou galã quando fez
"Laços de Família". O

.

"

ator - que estara em
daMãe",

ladassete

e o que interessava as

pessoas era o fato de ter

beijado VeraFischerese
amulher,Marília
Gabriela, havia ficado

"Beleza é fundamental. Afinal ninguém anda com as qualidades
penduradas no pescoço." Júnior, ator do seriado "Sandy eJúnior",
ao ser perguntado sobre suas preferências femininas.

"Posei nua para a Playboy não por vaidade ou por arte, mas
por dinheiro." Mônica Carvalho, a saliente Socorrinho de "Porto
dosMilagres", que será capa da revista no mês de julho.

"Isso é efeito da tevê ou o caso de se ir ao oftalmologista. Eu não

sou símbolo sexual coisanenhuma." José LuizDatena, apresentador
do"CidadeAlerta",daRecord,sobreascartaSquerecebedetelespectadoras
recheadas de adjetivos como"gatão" e "gostoso".

"Já fui muito gordo. Quando emagreci passei a fazer sucesso
eorn asmulheres." SérgioMarone, que fez o Santiago de "Estrela
Guia" e estará em "O Clone", próxima novela das oito da Globo.
Aos 13 anos, o ator chegou aos 109 kg. Hoje, aos 20, pesa 88 kg dis
tribuídos em 1,90m.

"A única diferença é que morava numa casa coberta de palha e

hoje vivo num apartamento de frente para o mar. Mas vou sair
de lá. Prefiro omato." MarleneMattos, diretora de núcleo daGlobo,
garantindo que é amesma pessoa que era quando chegoudoMaranhão
aos 15 anos de idade ..

"Estau chorando quase todo o dia. Mas é um choro bom, vai
Jicar uma saudade gostosa." Sandy, sobre sua sensação com o fim
danovela "Estrela-Guia", em que viveu a hippie Cristal.

Gente
por Sebastião Dourado

De pai para filha
Camila Pitanga, a espevitada
Esmeralda de "Porto dos

Milagres" vai trabalhar com o pai,
o atorAntônio Pitanga, mais uma
vez. Depois de atuarem como pai
e filha na novela"A Próxima
Vítima", os dois vão se encontrar

nos sets de cinema. Camila será

dirigida porAntônio no fIlme
"Massacre dos Malês", no qual
será Sabrina, a protagonista da
história. O longa será rodado no
segundo semestre e terá locações
na Bahia e no Senegal, naÁfrica.

Garota mudada
De patricinha a rebelde em dois

.tempos. JúliaAlmeida, que fez a

Estela de "Laços de Família", vai
volta ao ar em "Presença de
Anita" completamentemudada.
Com cabelos mais curtos e

invejável boa forma, ela irá
encarnar Luiza, uma adolescente
rebelde que vai infernizar a vida da
madrasta Lúcia Helena,
interpretada porHelena Ranaldi.
Para compor o visual da nova

personagem, a atriz teve de se

acostumar a usar esmalte laranja,
acessórios com cores berrantes,
calças de gari e um piercing no
nariz. "Mas é apenas um adesivo",
explicaJúlia. A atriz, filha de
Manoel Carlos, autor daminissérie,
também vem gastando sola de
sapato literalmente. Como a

personagem só usa botinas, Júlia
está sendo obrigada a descer e
subir as ladeiras de Vassouras,
interior do Estado do Rio de

Janeiro, onde aminissérie está
sendo gravada. "Me pediram para
usá-las bastante para ficarem bem

sujas", conta.

Mudança __

A atriz FernandaMontenegro
deixou para trás o visual de anos:
cabelos estilo chanel e castanhos.
Tudo para estar diferente na
novela"As F ilhas daMãe", que irá
substituir "UmAnjo Caiu do Céu!!'.
A atriz mudou o tom das madeixas
e fez um corte. Esta semana ela
estará em Los Angeles, nos
Estados Unidos, para as primeiras
gravações da novela.

Sem segredo
Acabaram as especulações. Nem
loura ela é, como andou circulando
por aí. A nova namorada de Caio

outros ator

presença de
foi "à tibeta
umalutaco

, entrevistas animadamente.

Blat, o anjo Rafael de "Um Anjo
Caiu do Céu", é cantora lírica,
morena, tem 19 anos e se chama
Ana ArieI. Caio e Ana estiveram
na festa de "A Padroeira" e

chamaram a atenção dos
convidados.Mesmo com o

tempo curto entre uma gravação
e outra, G ator decidiu ir a festa

para abraçar eautor da novela,
WalcyrCarrasco, também
responsável pelo texto da peça
"Êxtase", que ele próprio dirige.

Reforço
O ator e diretor Fábio Junqueira
é o mais novo.contratado da
Record. Fábio, que é pai do ator
CaioJunqueira, o Adolfinho de
"UmAnjo Caiudo Céu,j,da
Globo, vai estar atuando junto
dos diretores Del Rangel e
HenriqueMartins no comando
de "Roda da Vida". Com quase
30 anos de carreira, Fábio vai
dividir o trabalho na emissora
com a direção do longa
"Separações", de Domingos de
Oliveira.

Musa globalizada
TaísAraújo, aSelminha Aluada,
está com tudo. Depois de se

recusar a participar d� uma

novela colombiana, a atriz conti
nua colhendo os frutos da carreira
internacional iniciada com a ex

portação da novela "Xica da
Silva". Ela acaba de receber um
convite para atuar numa novela
argentina, na emissora Telefe.
Mas Taís ainda está pensando na
proposta. Como tem contrato

com a Globo até outubro, preten
de esperar para ver como as

negociações vão acontecer.
"Gostariamuito de fazer um
trabalho em espanhol, mas ainda
não sei muitos detalhes", diz.

Na casa do Mickey
CarolinaFerraz, que fez a
insuportávelVanessa de "Estrela
Guia" , não quer saber de trabalho
tão cedo. Depois de correr várias
capitais brasileiras divulgando o filme
"Amores Possíveis" , que fez ao lado
do namorado,MuriloBenício, e
gravar a novela,Carolinaparte em
férias napróxima semana em
companhia da filha,Valentina, de 6
anos. O destino é o reino mágico de
MickeyMouse. Valentinaaindanão
conhece aDisney e a atriz fez
questão de acompanhá-la. As duas
ficarão 15 dias fora do Brasil.
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Rapidinhas
# o programa "Pequenas Empresas Grandes Negócios" mostra uma nova proposta de

sinalizaçâo de ruas e avenidas, com placas verticais presas aos postes de luZ. A apresentação
é de Esther Jablonski. Globo, domingo, 7:30 h.

# O estilista Ocimar Versolato é o entrevistado de José Maurício Machiline no programa
"Por Acaso". Rede Brasi� domingo, 19 h.

# Denise Fraga revive a história de Alexandra, uma locutora de rádio dona de um tipo de

voz destruidora de corações no quadro "Retrato Falado", do programa "Fantástico". Ela

despertou uma paixão no administrador chamado Mister M. Ele passa a persegui-Ia mas,

como ele é casado, a locutora perde todo o interesse no moço. Globo, domingo, 20:30 h.

# ''A Lagoa Azul", de Randal Kleiser, é o filme do "Cinema em Casa". Brooke Shields e

Christopher Atkins são Emmy e Richard, que após um incêndio no navio vão parar em

uma ilha deserta e vivem uma história de amor. SBT, segunda, 14: 15 h.

# A cidade de Porto Seguro é o tema do programa "Expedições", com apresentação de

Paula Saldanha.· Rede Brasi� segunda, 22 h.

# O crítico, pesquisador e produtor musical Zuza Homem de Melo é convidado de Boris

Casoy no "Passando a Limpo". Também produziu, dirigiu CDs de NI!)' Matogrosso e ZiZi
Possi; Elis Ao Vivo e Leão do Norte, de Elba Ramalho. O crítico comentará o momento

atual da nossa música, analisando o que há de melhor e o pior na nova safra da MPB.

Record, domingo, 23:15 h.
.

# João Gordo recebe a dup]« de apresentadores Tatbiana Mancini e Jairo Bouer do

programa "Erótica" no "Gordo a Go Go". Jairo Bouer responde a um quiZ sobre perguntas
de sexo. Max Fivelinha faz uma pesquisa nas ruas sobre sexo. MTV, segunda, 23 h.

# "Piores Clipes do Mundo - Especial Festa Junina". Em clima de arraial, Marcos Mion

detona os clipes de algumas duplas sertanejas em homenagem a época de Festa Junina.
MTV, terça, 22 h.

r "

# Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, é o entrevistado de Tathi Mancini e

Jairo Bouer no programa "Erótica". MTV, quarta, 22 h.

# A apresentadora Marina Person comanda o bate-papo feminino com sete adolescentes

no "Meninas Veneno". O tema desta semana é "Não Consigo Me Livrar do Ex". MTV,
quinta, 22 h.
# "Nixon", de Oliver Stone, é o filme do "Cilte 'Belas Artes". O filme mostra a história

dramática de Richard Nixon, ex-presidente dos EUA. Nixon pediu demissão em 1974,
devido ao escândalo Watergate. SBT, sábado, 23:30 h.

Desfrute melhor
os seus

momentos Íntimos

Suítes a partir de R$23,OO

Rua Horácio Hubini, 1000 - Barra do Rio Cerro
Fone 376-01 05 e 376-0122 - Jaraguá do Sul

�Yau{o Coe{fio-
AUTOBIOGRAFIA

EM CINCO

PARÁGRAFOS

Adaptado de um texto de Portia Nelson

(em Stories for tbe Heart):

1

Eu caminho pela rua. Existe um buraco na

calçada. Eu estou distraído, pensando em mim,
e caio lá dentro. Me sinto perdido, infeliv
incapaz de pedir ajuda. Não foi minha" culpa,
mas de quem cavou aquele buraco ali. Eu me

revolto, fico desesperado, sou uma vítima da

irresponsabilidade dos outros, e passo muito

tempo lá dentro.

2

Eu caminho pela rua. Existe um buraco na calçada. Eu finjo que não vejo, aquilo não

é problema. Eu caio de novo lá dentro. Não posso acreditar que isto aconteceu mais

uma vev devia ter aprendido a lição, e mandado alguém fechar o buraco. Demoro

muito tempo para sair dali.

3

Eu caminho pela rua. Existe um buraco na calçada. Eu o vejo. Eu sei que ele está ali,

porque já caí duas vezes. Entretanto, sou uma pessoa acostumada a fazer o mesmo

trajeto. Por causa disso, caio uma terceira vev' é o hábito.

4

Eu caminho peja rua. Existe um buraco na calçada. Eu dou a volta em torno dele.

Logo depois de passar, escuto alguéffJ gritando - deve ter caído naquele buraco. A

rua fica interditada, e eu não posso seguir adiante.
S

Eu caminho pela rua. Existe um buraco na calçada. Eu coloco tábuas em ama. Posso

seguzr meu caminho, e ninguém mais tornará a cair ali.

DA ESS.ÊNCIA DO PERDÃO

Um dos soldados de Napoleão cometeu um crime - a história não conta qua! - e

foi condenado à morte.

Na véspera do fuzilamento, a mãe do soldado foi implorar para que a vida de seu

filho fosse poupada.
- Minha senhora, o que seu filho fez não merece clemência.
- Eu sei -, disse a mãe. - Se merecesse, não seria verdadeiramente um perdão.
Perdoar é a capacidade de ir além da vingança ou da Justiça.
Ao ouvir estas palavras, Napoleão comutou a pena de morte em exílio.

O DIREITO DE ESCOLHA

O dr. Victor FrankZ sobrevivente do campo de concentração de Auschiwitv escreve!1

no seu diário:
- Aqueles que viveram nestes lugares de morte conseguem, ainda se lembrar, que, durante a noite,

alguns dos que estavam ali iam de barraca em barraca, confortando os mais desesperados, e mtJitas

vezes oferecendo um pedaço de pão ou de batata que havia sobrado.

- Poucos eram capazes de agir assim, mas estes poucos davam a todos a maior das lições: pode
se tirar quase tudo de um homem, menos sua liberdade de escolher - não importam em qtJe
circunstâncias - a maneira como acham que devem agir.
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Caixa Econômica Federal

promove leilão de jóias dia 27
Jaraguá do Sul - A Caixa

Econômica Federal vai realizar

mais um leilão de jóias no dia 27
deste mês. De acordo com a ge
rente-geraI da CEFde Jaraguá do

Sul, Marisa Demarch, a previsão
é de que sejam colocados à dis

posição dos interessados 40 a 50

lotes com lance mínimo de R$
40,00 e máximo de até R$ 2 mil.
Praticamente todos os objetos que
irão a leilão são de ouro 18 quilates
e fazem parte dos lotes de contra
tos vencidos até o dia 21 de maio.
A gerente explica que os proprietá
rios das jóias penhoradas com

contrato vencido ainda podem pro
curar o setor de penhores daCaixa
para regularizar a documentação e·

preservar o patrimônio. Ele escla
rece que o prazo inicial pode ser

renovado até 99 vezes.

O setor de penhores daagência

Jaraguá do Sul - O novo

horário de funcionamento dos ban
cos não alterou a rotina das agên
cias de Jaraguá do Sul. Pelomenos
é essa a constatação da gerente

geral da agência central da CEF,
Marisa Demarch. Segundo ela,
apenas no primeiro dia houve um

pouco de "turbulência", creditada
ao fato do movimento natural re

gistrado nos primeiros 15 dias de
cada mês. Desde o diaI 1 deste
mês as agências estão atendendo
das 9 às 14 horas, em função da

da CEF de Jaraguá do Sul foi im

plantado em 4 de janeiro de 1990
e tem sido bastante procurado,
segundo a gerência. O sistema é
considerado com uma das melho
res formas de se obter um emprés
timo relativamente pequeno sem

grandes contratempos. De acordo
com a gerente, o sistema não exige
avalista e também não necessita de

pesquisa cadastral. A taxa de juros
também é tida como as melhores
do mercado financeiro, com co

brança de 3% ao ano para valores
até R$ 300,00 e de 3,5% para va

lores acima de R$ 300,00.
As jóias leiloadas correspon

dem a até 50% do seu valor de
mercado. Com o dinheiro arreca

dado no leilão aCEF cobre as des

pesas com o penhor e o que sobrar
é devolvida ao primeiro proprietário
da peça.

necessidade de economizar ener

gia. Mesmo assim, Marisa admite
que uma boa parte de clientes po
derá ser prejudicada, especifica
mente aqueles que trabalham no

primeiro turno das empresas. Para
esse pessoal o conselho é procu
rar as agências lotéricas, que estão
credenciadas para o recebimento
de diversos pagamentos e que es

tão operando em horário normal.
Em Jaraguá do Sul três lotéricas
estão credenciadas e em breve ha
verá mais uma, naßanadokiot.erro,

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

311-
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

��� ���u;��;�
urpreender. No

roma e, não pegue no pé
do seu par, pois isso

poder.á desgastar a relação.
Touro - Idéias para
� Ih

animadores. Na

."",."n...:.n<:.� O incentivo de

precisa virá dos
rá bom
a sua vida social

ou viajar. No amor, clima de

cumpllddode. Seja discreta.
CA Jogue as suas

rabalho-será
tir.no seu

p ua capacidade de
concentração estará altíssima.
Bom astral na paquera.
Leão - A sensação de

GERAL-5

Samuel (de costas), Marcos e Adilson: ajuda mútua na luta contra as drogas e pela reabilitação social

Instituto de reabilitação
, ,

luta por uma sede própria
Entidade já tem
um terreno ganho
da Prefeitura

deCorupá

Jaraguá do Sul- O desem

pregado Adilson José Ramaldes,
27 anos, está em busca de ajuda
para livrar-se da dependência quí
mica. Ele saiu da cadeia há 1 mês
- foi preso por furto - e agora
tenta a reabilitação através da

ajuda do Instituto de Reabilitação
Encontro com a Vida. Ele come

çou a usar cocaína aos 12 anos

de idade e só parou quando foi

preso. "A droga fez com que eu

perdesse tudo de bom na vida de

alguém. Perdi minha família, o

respeito dos amigos, o emprego
e, por fim, acabei roubando para
sustentar o vício", relata. EIe

procurou o Instituto de Reabili

tação Encontro com a Vida e es

pera superar a dependência com
o apoio do instituto, que atual-

Novo horário não altera
rotina dos bancos em JS

mente funciona na Barão do Rio
Branco e há três meses atende em
média 12 pessoas através de um

sistema ambulatorial terapêutioo.
"Não temos uma sede apropriada,
por enquanto, para oferecer uma

assistência mais completa", afir
ma o consultor em dependência
química Samuel Barreto.

Samuel Barreto é funcionário

público mas realiza trabalho vo

luntário em favor dos dependen
tes químicos. Ele estará no shop
ping até o dia 25 deste mês, na
sala 236 do segundo piso, fazendo
campanha para a construção de
uma sede para o instituto, que será
construída na localidade de Serra
do Boi, em Corupá. "Já conse

guimos uma área de 25 mil me
tros doada pela Prefeitura de

Corupá", afirma Barreto. Segun-.
do Barreto, que já tem até maque
te para a sede, o instituto terá ca

pacidade para abrigar 24 internos.
O atendimento será gratuito e

extensivo aos familiares através
de terapias de grupos.

O Instituto de Reabilitação
Encontro com a Vida conta com

o apoio da Comunidade Batista

Vida Nova e de uma equipemulti
disciplinar que envolve profis
sionais de várias áreas. O plano
de trabalho apresentado por Bar
reto, para quando a sede estiver

pronta, é promover a reabilitação
de dependentes químicos em ge
ral e sua reintegração na socie
dade. O tempo de permanência
do interno será de cerca de 9 me
ses. Nesse período', contará com
a ajuda dos profissionais habilita
dos para a reabilitação.

O ex-dependente químico
Marcos Lima, 22 anos, e que
agora faz parte do instituto como
colaborador, conta que a recupe
ração é muito difícil, especial
mente quando não se recebe aju
da espiritual. "Fui internado vá
rias vezes e somente encontrei a

solução para o meu problema de
pois que procurei ajuda espiri
tual", ressalta Lima.

A equipe de voluntários que
atua no instituto também está

lançando um carnê para sócios

mantenedores, no valor de R$
50,00 ao mês, durante o ano.

novidades e

ão faltará pique
ircom os

o seu amor.

Surpresa com pessoa de
Gêmeos.
(i

I eencontro com

���g1�ra promete
muitas alegrias, fique atenta!

Escorpião - Vitórias
nais e financeiras

vencervai

i r. Forte atração
pelo mistério. A dois, curta a

uniõo.

Sagitário - Espere um

is os resultados
ser nlmadores. Os agitos
estimularão a sua vida
amorosa. Novidades na

paquera.

�:PlP\- Seus projetos

a�t.n�a�::���� e

fazer o que gosta irá
movimentaro seu dia. Você
vai detonar na conquista.

"!

iança vai ajudá-Ia
rqualquer
relacionamento

a vez supere as suas

expectativas.
Virgém - Motivação

nquistaralgo que
cio impossível.
momento

o poro agir. Muita
lealdade no relacionamentó
amoroso.

Libra - Astral positivo

Poderá obter

mbiente doméstico
estará bastante movimenta
do. Bom astral para ficar
pertinho de quem ama.
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Edson JunkeslCP

Corpus Christi: tradição e fé
Jaraguá doSul- o feriado

de Corpus Christi, quando os ca

tólicos celebram a manifestação
da Eucaristia, reúne fé e tradição.
Comemorado anualmente sempre
na segunda quinta-feira de junho,
logo depois do domingo da San

tíssima Trindade, é marcado por
procissões do Santíssimo e mis-

sas, que costumam reunir mi

lhares de fiéis em todo o mundo.

Os tradicionais enfeites nas ruas

das cidades remontam ao século

13, durante o papado de Urbano
IV.

A procissão promovida pela
Igreja Matriz São Sebastião, na
manhã da última quinta-feira,
levou para as ruas mais de cinco
mil pessoas. Antes, o padre Sildo
César da Costa celebrou missa

campal. "A procissão de Corpus
Christi substitui a procissão da
Quinta-Feira-Santa. É uma reno

vação da fé, que faz o cristão re

pensar o compromisso com a

solidariedade com os irmãos
menos favorecidos", explicou o

padre, informando que Eucaristia
significa partilha.

As atividades ligadas às ce

lebrações cristãs são antecedidas

pela intensa movimentação dos
católicos, ainda de madrugada,
quando enfeitam as ruas para a

procissão. Os tradicionais tapetes
são confeccionados com ser

ragem, flores, pó de café e tam

pinhas de garrafa. Este ano, in

tegraram os enfeites alimentos e

roupas, que foram distribuídos às

pessoas carentes.

Odontopediatria: os participantes assistiram àpalestras sobre as novas tecnologias 110 tratamento dentário

Encontro de odontopediatria
reuniu cerca de 150 dentistas

INFORMATIVO PAROQUIAL -16 e 17/6/2001

Missas

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz

19hOO-Matriz
08h30 - São Cristóvão

Sábado

15hOO�Matriz

17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Perpétuo Socorro

19hOO - Matriz

Evento acontece
em Jaraguá
doSul a
cada dois ànos

CPL (Centro Integrado de Profis-
.

sionais Liberais), com o objetivo
de trazer informações e oportuni
zar a troca de experiências entre

os profissionais deste segmentai
O presidente da ABO, Amé

rica Coral, diz que o encontro

acontece em Jaraguá do Sul a ca
da dois anos e traz profissionais
"gabaritados", com referências

nacionais e internacionais, para
proferir palestras. "É importante
que os dentistas participem de en

contros como estes para ficarem

por dentro das inovações da espe
cialidade", destaca.

O coordenador do evento,
Fernando Medeiros, diz que é a

terceira vez que organiza o en

contro e afirma que os partici-

pantes recebem informações so

bre novas tecnologias e filosofia

de tratamento. "Todo evento que
possui caráter científico serve pa
ra agregar valores e melhorar a

qualidade do atendimento ao cli

ente", ressalta.
Os participantes assistiram à

palestras sobre laser no diagnós
tico de cárie em odontopediatria,
dieta e cárie na primeira infância,
saúde bucal no adolescente, trau
matismos, estudo das indicações
cirúrgicas no recém-nato e lac

tante, entre outros.

Paralelo com o evento Sul

brasileiro também aconteceu

reunião com integrantes da As

sociação Catarinense de Odon

topediatria, no mesmo local.

(

NOSSA MENSAGEM

Jaraguá doSul- O terceiro

Encontro Sul-brasileiro de Odon

topediatria, realizado na quinta e

sexta-feiras, reuniu aproximada
mente 150 pessoas, entre estu

dantes e profissionais, do Rio

Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo e Brasília.

Promovido pela regional da ABO
(Associação Brasileira de Odon

tologia), o evento aconteceu no

"Deus muito perdoa a quem
mostra muito amor".

.

o amor gratuito de Deus vence o pecado. O pecado é a

recusa da comunhão comDeus e nos desagrega como Povo
queDeus uniu. A auto-suficiênciamata a pessoa por dentro

e por fora, Porém, diante de nós, temos o amor de Deus, que
deseja unicamente nos amar.

Quem muito perdoa, mostra
muito amor. Quem ama,

perdoa sempre. Andando

por este caminho, encontra-
-

remos a vida e saberemos

respeitá-la. Celebramos,
pois, com toda a dignidade,
estaEucaristia e nela descu
bramos o jeito novo de viver:
Deus muito perdoa a quem
mostramuito amor!

Apoio:
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PAàx (47) 371-2552 Assessoria Comercial

DIA DOS NAMORADOS... PRESENTEIE QUEM VOC/ÊAMA

CAMISETAS E CARTÕES PERSONALIZADOS,
,

. PORTA RETRATO RELÓGIO.

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença -I" andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125
.
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Comprar máquinas e ferramentas
pela internet é hiper.
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NOTA DE AGRADECIMENTO

GERAL-7

A famílià enlutada de

(EC�LIA PLANINSCHECK MARQUARDT
• II

agradece'profundamente aos que auxiliaram, confortaram, enviaram
flores, coroas e de uma forma ou outra prestaram sua homenagem e

carinho à extinta.

Em especial agradece ao Padre Aloísio, às Irmãs da Fraternidade
Mariana do Coração de Jesus, às Irmãs da Divina Providência, aos
Médicos, e toda a comunidade de Nereu Ramos, e a todos os amigos
e parentes.

E convida para as Missas de sétimo die que realizar-se-ão:
Sébcdo.j 16/06, 19h, na Igreja Nossa Senhora do' Rosário,
oe Nere'L Ramos.

SábadoJ 23/06, 19h, na Matriz São José, de Corupá.

Publicação Semanal daAdministração
Munitipatde Guaramirim

Prefeito Mário Sérgio �eixer

Hoje quero informar a toda população guaramirense que o

asfaltamento e a implantação das calçadas padronizadas (que trazem a

figura da pequena garça chamada GuaráMirim, ave símbolo de nosso
município), estão começando neste mês de junho e fazem parte de um
projeto inédito e arrojado de urbanização de nossa cidade.
Paralelamente estamos implantando melhorias na coleta do lixo,
limpeza de ruas além doprojeto de arborização de nossas vias públicas.
Este é apenas o inicio de 9:lguns trabalhos para a modetni��ção de
Guaramirim. Mas entendemos que a tarefa de embelezar J,losso
município é de todos.

Tenho certeza que a iniciativa privada e os munícipes serão
nossos parceiros. Neste sentido comunico que desde aúltima semana a
prefeitura de Guaramirim, através da Secretaria de Planejamento, está
enviando correspondências para os proprietários de imóveis em todo o

município; para que providenciem uma limpeza geral em suas casas,
apartamentos ou salescomereiaís, O nesse CODIGODE POSTURAS
prevê quê é de competência do proprietário roçar margens das ruas e

estradas numa distância:rÍJ.ínima de 2metros.
. �

Seja pelo potencial industrial, agrícola, cometeia! ou

turístico, a cada dia Jlossomunicípio chama mais a atenção qet9do o

estado de Santa Cafarifia. Estamos sendo observados com interesse
especial pela classe empresarial da régião.Isto émuito importante para
o progresso de Guaramirim. Neste ano teremos à 6" Expofeira onde
vamos receber cerca de 100 mil visitantes. O ponto mais importante
deste evento é o incentivo às nossas empresas. Precisamos de empresas
fortes, produzindo riquezas e acima de tudo mantendo e gerando
empregos.

Por tudo isso, queremos e precisamos da ajuda de todos, pois
estamos trabalhando paraAcertarGuararnirim.

Um abraço a todos osmoradores deGuaramirim
-t w/;

Participe. tire suas dúvidas enviando perguntas ao pr eitÓ.
Assessoria de Imprensa: Rua 28 de agosto. 2042. Cgixa
Posta/43. Centro - CEP 89270000 - Guaramirim -'Sc.
E-mail: administracao@netuno.com.br

GUARAMIRIM
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAl. 2001/2004

Cooperjuriti tem expectativa
de receber 1 milhão de sacas

Safra de
arroz está
terminando
na região

Massaranduba - Pela pri
meira vez a Cooperjuriti está mui
to próxima de receber um 1 mi

lhão de sacas de arroz, da produ
ção recebida dos associados, o

que configurará uma marca his
tórica desde a fundação da coope
rativa, em 1969. A expectativa é
do presidente da cooperati và, Iri
neu Manke, que torce para que a

meta seja atingida, embora a co

lheita esteja nos últimos dias. Até
o final da semana passada, cerca
de 980 mil sacas de 50 quilos já
havia sido estocada, contra 840
mil no ano passado.

- Os produtores realmente

capricharam nesta safra-, avalia

Manke, que diz estar satisfeito
com os índices de produtividade
da colheita, favorecida pelas con
dições climáticas favoráveis du
rante a maior parte do ano, e o

desempenho dos agricultores, que
melhoraram os tratos culturais,
principalmente na adubação de la
vouras.

A safra, iniciada em janeiro,
confirmou as previsões da co

operativa, no início do ano, de que
não haveria capacidade de esto

cagem suficiente para receber a

produção. A cooperativa cons

truiu mais um silo com capacida-

de para cemmil sacas, concluído
em março, e, mesmo assim, teve

que guardar parte da colheita em

um armazém alugado, em Tiju
caso A estratégia para solucionar
a deficiência já está definida e

consistirá da construção de mais

dois silos, no Bairro Patrimônio,
com capacidade para cem mil sa

cas, cada um.

Os investimentos deverão

acontecer no segundo semestre,

quando a cooperati va também vai

ampliar a capacidade de recebi-

mento e secagem de grãos. Está
prevista também a transferência
de todo o complexo de escritórios
e dos sistemas de beneficiamen

to, seleção, empacotamento e

despacho, que hoje está localizado
na Rua 11 de Novembro, para
aquele bairro. A mudança vai fa
cilitar o gerenciamento e reduzir

os custos operacionais, segundo
o presidente. "Se não chegarmos
à marca de 1 milhão de sacas este

ano, chegaremos na próxima sa

fra", almeja. (MILTON RAASCH)

f � iióioga ti x e_s�
armazenamentooomqualidade
A bióloga Maria Cristina de

Paula, do setor de Ciências Bioló
gicas daUniversidade Federal do
Paranãçproferiu palestra, na ter
ça - feíra .º�1Sel1lana pas�ada, PU!i@
Um gJ;UPO de funcionários daCo

operjuriti, falando sobre o tema

"Manutenção da qualidade do
arroz armazenado". A finalidade
foi esclarecer o grupo sobre di
versos procedimentos impor
tantes para que o produto rece

bido tique guardado dentro de

b�as c�çõe�; Na explanação,
a bióloga enfatizou a necessidade
de rêcÍbZira infestação de insetos
(carunchos) nos silos, preferindo
não fazenuso de produtos quími
cos. Em, seguida, falou o enge
nheiro agrônomo Flávio Lázzari,

j

damesma universidade, que di�-l
c9.I:!eu sobre "Excelência na pro- Idução de alimentos".. ª

Outras'duas palestras já estão, J
amadas pelo Departam

.

co da cooperativif; ti
do semestre deste ano,

Rua 28 de Agosto. esq. Com a Ped�o Paulo Streit
Bairro Aval· Guaramlrlm • Fone: 373-0883

00< ,.»»>",»»»»>:«,,:::;::;:�,:i::"��v=_,* lli", ". �,:o$t.J.:.m ,��.::,,,* �,_--,:;:::;:""_",,,:;:�,;w �''''''''''''=_'''"

gU",n,
do informa a gerente de P�o-, !ii'dução, CristianeMara Fiedler. A

primeira vai acontecer no dia 12

de julho e será destinada aos pro- I
dutores associados, devendo traci+ I
tal\, sobre a produção de alTOZ em"

pr,gârücos. O objetivo é éU11w;
s coúhêcimentosdo

c , dres sobre o plantio do a,rt
em sôlos dê "terra preta", dimi-

.,

nüindo os problemas com pro
gução de grãos de baixa quali
dade. (MR)

YANG FASHION

Rua 'Max Wilhelm, 837
Jaraguá do 'Sul

Fone: 275-3290

'.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GL" (BALIZADO
��
-.

.

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Cassulí Advogados Associados SIC

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal- eEP 89251-:470 -Fone (47) 371-7511IFax: (47) 3'75''::1"820
Jaraguá do Sul- se - Horne Page: www.cassúlí.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.com.br·.
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Partidas das semifinais do

Integração iniciam amanhã
Valor da entrada
será para custear

tj:as despesas da�:2�
····sede da Liga

Jaraguá do Sul - Amanhã
acontecem os primeiros jogos da

semifinal do Campeonato Inte

gração. As partidas estavam pre
vistas para serem realizadas na

quinta-feira, mas, depois de reu

nião feita na sede da Liga Jara

guaense de Futebol com os re-

presentantes das equipes classi

ficadas para as 'semifinais (cerca
de 12 pessoas), definiu-se que os

jogos seriam transferidos para a

data de amanhã, devido ao fe
riado e disponibilidade de alguns
atletas.

Os jogos dos aspirantes estão
marcados para iniciar às 13h30

e, dos titulares, às 15h30. No
Estádio do Flamengo, enfrentam
se Guarani x Alvorada, nos as

pirantes, e, nos titulares, Flamen
go x Alvorada. No Estádio do

Cruz deMaltajogam Garibaldi e

Vitória, nos àspirantes, e Cruz de

Malta x Vitória, nos titulares.
Nó dia 24 acontecem as se

gundas partidas dá semifinal,
invertendo o mando de campo.
No Estádio do Alvorada, Alvorada
x Flamengo, e no Estádio do Vi

tória, Vitória xGaribaldi, eVitória
x Cruz de Malta. Os dois jogos
da final estão previstos para
acontecernos dias 1 e 15 de julho.

O presidente da Liga, Rogério
Tomazelli, informa que será co

brado R$ 1,00 de entrada dos tor
cedores. "O dinheiro será utiliza
do nas despesas da manutenção
da entidade", comunica.

InterescolardeNataçãovai reunircercade420 atletas
Jaraguá doSul-A primeira

etapa do segundo Circuito In

terescolar de Natação, 40 Troféu
Emani VolpiCoitinho, vaienvolver
aproximadamente 420 atletas com
idade entre 8 a 16 anos, repre
sentando 15 escolas das redes mu

nicipal, estadual e particular de
ensino. Promovido pela Secretaria

de Saúde, Esporte e LazerlFunda

ção Municipal de Esportes e pela
Ajinc, o evento será realizado a

partir das 15 horas do próximo dia
22, na piscina da Sociedade Des

portiva Acaraí.
A difetora de Eventos da Fun

dação, CleideMosca, informa que
as outras duas etapas estão previs-

tas para acontecer dias 4 de agosto
e 27 de outubro. Organizado em

forma de ranking, o circuito tem

como objetivo selecionar nada
dores para compor a equipe Ajincl
UrbanolFME e apontará os cam

peões somente na última fase,
quando os vencedores receberão
o Troféu Emani Volpi Coitinho.

FÓRMULA 1-�----------------------------------

Jaguar desiste de Adrian Newey e encerra caso
SãoPaulo - A Jaguardesistiu

de Adrian Newey. A equipe, que
já tinha entrado na Justiça inglesa
para assegurar o passe do proje
tistadaMcLaren, abriumão dadis
puta, entrou num acordo com o

time rival e encerrou o assunto. Foi
o anticlímax para o que já estava

sendo chamado de Neweygate, a
disputa pelo projetista mais bem
sucedido daF-I nos últimos 10 anos.

Newey vai permanecer na

McLaren até 2005. Ron Dennis,
mil dos donos da equipe, mandou
divulgar um comunicado pedindo
desculpas pelos mal-entendidos e

garantindo que as relações de seu

time com a Jaguar, que sempre fo
rammuito amigáveis, continuarão.

Com a maior cara-de-pau do

mundo, Niki Lauda, diretor da Jag
uar, disse que aceitava as desculpas
e elogiou Dennis e Newey por te
rem se desculpado. Dez dias atrás,
o ex-piloto estava soltando fogo
pelas ventas, garantindo que a Ja- .

guar tinha um compromisso assi

nado com Adrian e dizendo que

gostaria muito de saber como ele
iria fazerpara desenhar carros para
duas equipes ao mesmo tempo,

ONeweygateexplodiuem 1 de

junho, quando a Jaguar informou
que estava contratando Newey a

partir de 1 de agosto de 2002, após
o encerramento de seu contrato

com a McLaren. Poucas horas

depois, a equipe de Ron Dennis

desmentia a informação e ia além,
comunicando que tinha renovado
o contrato até 2005.

Na quinta-feira da semana pas
sada, a Jaguar conseguiu uma li

minarna Justiça inglesa que proibia
Newey de continuar na McLaren

depois de 31 de julho de 2002. An
teontem a McLaren seria ouvida
na Alta Corte da Inglaterra, mas
isso não foimais necessário diante
do acordo entre as duas equipes.

"Lamento que o problema te

nha ocorrido, mas estou feliz que
tudo tenha sido resolvido. Vamos
deixar isso para trás agora e nos

concentrar em nossa paixão, que
são as corridas", disse Newey.
Tudo acabou em chá das cinco.

•

Torneio Interno de Futebol Suíço
Com a fmalidade de promover o intercâmbio social e esportivo entre
os alunos, o Colégio Marista São Luís promove, no dia 23 de junho
(sábado), no Complexo Esportivo Marista, o Torneio Interno de

Futebol Suíço. Poderão participar deste torneio alunos de 5" a 8' série
e os alunos do ensino médio. As equipes deverão ser inscritas até o

dia 18 e devem ser formadas por, no máximo, nove jogadores.
O torneio será dividido entre as categorias Mirim, Infantil e Infanto.

Inscrições Futebol Sete
A FundaçãoMunicipal de
Esportes informa que as

. inscrições para o 10 Campeonato
de Futebol Sete Sênior devem
ser efetuadas até o próximo dia

22, de segunda a sexta-feira,
das 7h45 às llh45 e das 13 às
17 horas. O congresso técnico
está agendado para 26 de junho,
a partir das 19h30, no auditório
da Liga Jaraguaense de Futebol.
Destinada a atletas nascidos a

partir de 1963, a competição
será desenvolvida de 7 de julho
a 1 de setembro.

Cursos Regionais SIA
A primeira edição dos Cursos
Regionais SIA conta com as

instituições de ensino Unesc
(Universidade do Extremo Sul de

Santa Catarina), Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul)

e Unoesc (Universidade do Oeste
de Santa Catarina). O evento

iniciou na quinta-feira, no
Instituto Educacional Jangada,e

finaliza hoje, pouco antes do

meio-dia. O objetivo do encontro

é proporcionar cursos de

capacitação para os profissionais
de Educação Física.

Copa Malwee de Tênis
- A terceira CopaMalwee de Tênis profissional iniciou ontem e prossegue
até amanhã, no Clube Atlético Baependi. O evento vai reunir cerca de

30 atletas. Entre os dias 18 a 24 de junho será a vez das competições de

tênis na categoria citadino, também nas dependências do Clube Baependi.
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