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Um novo conceito
napré-impressão

CADERNO

Exposição no Sesc

reúne obras de

artistas da Ajap

Flávia Alessandra
está lançando
coleção de jóias

Mônica Carvalho

posa nua para a

Playboy de julho

EquipeMirim de

vôlei vai jogar na
Liga Norte Infantil

Cerca de 320 atletasparticiparam ontem do 2° Circuito Interescolar de Natação. Página 11 Página 12

Edson JunkeslCP População tem

acesso garantido a

medicamentos básicos

Farmácia do SUS

recompõe estoque
Fornecimento de remédios

começou anormalizar no Posto

de Saúde deGuatamirim, com
a aquisição dos primeiros lotes
demedicamentos efetuadapela
SecretariaMunicipal de Saúde.
Página9

Cohab do Amizade
fica pronta dentro

de dois meses
Página6

Fórum permanente
organiza atopúblico
contra a corrupção
Página 7

Bombeiros são

acionados para
'" .

casos sem urgencia
Página 10
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Edson Junkes/CP Jaraguá do Sul cadastrou famüias interessadas em receber auxílio do Bolsa-escola. Página 7

Chineses negociam acordos de

cooperação com cidades de SC
Uma comitiva de chineses, chefiada pelo

vice-secretário de Comércio Exterior da

Província de Heilong-Jiang, Kang Hanqing,
esteve em Jaraguá do Sul esta semana para

negociar possíveis acordos de cooperação tec
nológica e de investimentos com oMunicípio.

A missão faz parte do programa assinado

entre os governos dos dois Estados de intercâm

bio nas áreas de educação, cultura, economia e

comércio exterior. Entre as propostas, está a

instalação da fábrica de automóveis da SonRua
Jiang, em Joinville. Página 5
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" JOg0 duplo
Se restava alguma dúvida de que as recentes desavenças entre

partidos e asmanobras políticas tinham relações com as eleições
do próximo ano, foi dirimidanas últimas semanas. De um lado o

governo, promovendo o confronto
comoPT, elegendo como alvos pre
ferenciais o vereadorMarcos Scar

pato e o coordenadormicrorregional
da legenda;Dionei da Silva. Do

outro, O PT insistindo nas articula
ções para atingir a administração
pública. Os números das pesquisas
de intenção de votos incentivam o

embate.
A polarização se dápor absoluta

falta de percepção política dos per
sonagens principais do enredo'
kafkiano. Digladiam apenas para
manter o inusitado espetáculo do
diz-que-diz, tentando obterdividen
dos eleitorais,mas que, na verdade,
só conseguem confundir apopula

ção; ávidapor compreender as artimanhas da. complicado xadrez,
o que poderia demovê-la da apatia genetayzada. Ao apelar para
adjetivos grosseiros quando se refere aos petistas, oprefeito Irineu
Pasold demonstra desprezo pela democracia.
A via escolhidapelo PTpara ampliar o potencial eleitoralnão

é a ideal, haja vista que o adversário não se encontrano PSDB.

Apesar de po(u)sarem de social-democratas, os tucanostêm
seguido arisca as orientações neoliberais e apopulação percebeu,
tanto assim que não mais os distingue dos demais partidos da
base aliada. Numa eleiçãomais ampla, como ado próximo ano,
esse detalhe não pode passar despercebido. "Bater" no governo
pouco ou nada acrescenta na defmição do eleitorado.

O que os partidos pretendem são jogadas de alto risco, cujos
resultados não estão sendo devidamente calculados. Apersistirem
os ataques gratuitos e a distância dos princípios elementares que
norteiam a democracia, colecionarãomuitomais do que antipatia.
Mesmo porque, até outubro de 2002, águas e outras substâncias
passarão por baixo dessa ponte, fruto das mais diferentes e

diversas circunstâncias. Épreciso se ater àpauta de reivindicação
popular e não perder de vista� necessidades e os caminhos.
A troca de desaforos e as manobras de bastidores têm como

missão cacifar os partidos no jogo sucessório. Entretanto, a
estratégia é autofágica. Antes do embate suprapartidário,
precisamresolver as questões internas.Ajulgarpelas declarações
dos presidentes dos partidos que integram a coligação Mais
Jaraguá do Sul, a disputa maior será entre os aliados: Se

dividirem, as chances de eleger algum candidato da aliança são
bastante reduzidas. Por outro lado, o PT tem duas pré-can
didaturas que sofrem domesmomal.

Gostem ou não, o'PT é, atualmente, a segundaprincipal força
política doMunicípio, atrás doPMDB.Os dados são da eleição

.

do ano passado, quando obteve 10.784 votos. A coligaçãoMiais
Jaraguá do Sul, composta por seis partidos, conquistou 28.928,'
'subtraindo os 4.342 daAliançaTrabalhista, sobram 24.586, uma
média de 8.195 votos paraPSDB, PPB ePFL, insuficientes para
elegerum candidato daregião. Alémdo que disputam eleitorados
distintos. Passou da horadas lideranças se atentarem para o

essencial,

Para não dizer que não falei de flores

Parafraseando o cantor e

compositorGeraldo Vandré, ca
da cidadão deste País poderia
elencar uma série de contradi
ções e desmandos assistidos, ou
vidos e até vistos no dia-a-dia
dos brasileiros. Melhor não fa
larmos de todas, precisaríamos
de muito espaço para tal. .

Porém, quero reportar-me a

algumas contradições mais fre
qüentes aos nossos olhos e ouvi-

.

dos: como falar da ética e demo
cracia tucana, por exemplo
freqüentemente temos lido

declarações hilariantes sobre
esse tema. A começar pelo "ca
cique"maior do partido e fanto
che dos banqueiros, do Fundo
Monetário Internacional e das
multinacionais que, com des

caramento, se utiliza do discurso

ingênuo, apelativo e choroso para
pedir "à nossa gente"mais uma
vez a colaboração.

Para quem o vê pedir, parece
um simples apoio concedido

pelo povobrasileiro. Porém, para
quem se propõe a executá-lo,
significa abrirmão de direitos e

* Ambrósio Lino Becker

garantias constitucionais. Quan
do cada um dosmais de 150 mi
lhões de brasileiros tiver econo
mizado individualmente alguns
reais que deixarão de se trans

formar em alimento, iluminação
.

ou vestuário, por exemplo.
Certamente assistiremos a

novas declarações de corrupto
acusando ladrão, de que os nos

sos reais que se nos caíram por
entre os dedos calejados aninha
ram-se na palma da mão dos

larápios, nos quais votamos. Que
irão renunciar para continuarem

tendo acesso ao que ainda será

juntado.
Senhores tucanos, senhores

defensores da impunidade: não
� com algumas matérias publi
cadas em jornais que se com

prova ética e democracia. Mas

permitindo,motivando e assinan
do com hombridade as inves

tigações que possam limpar a
mancha negra quemacula nossa

nação.
A coerência é medida pela

distância entre o que se prega e

o que se pratica. Inócuos são os

discursos de democracia, quan
do sempre se está e se vota

contra os interesses da popula
ção. Economizar energia com

redução da Previdência, cujos
atendimentos e condições estão

extremamente precarizados, é,
sem dúvida alguma, o mais re

cente abuso e desrespeito àque
les que já não têmmaisa quem
recorrer.

E as flores, que fim levaram?
Bem, as flores estão bem dis
tribuídas por este imenso conti
nente, regadas pela Sudam, Su
dene etc. Porém" com os direitos
de posse bem divididos: ondeo

pavão dos pavões, seus patroci
nadores, e o malfadado Can-

o gresso vergonhoso, sem core

semmoral ficam com as pétalas
e o aroma. Nosotros, todavia,
ficamos com as hastes, os ra

mos e com os espinhos, além de

varrer a sujeira provocada pelas
folhas já apodrecidas .:

* Vice-presidente do
Sindicato doVestuário
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Dois empresários americanos estarão reunidos segunda-feira (25)
com o prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL), sondando as

possibilidades de instalar um empreendimento
industrial em Guaramirim. Os empresários são da Carolina do

Norte, nos Estados Unidos, e atuam no ramo moveleiro. Eles
virão dispostos a verificar, já de imediato, algumas

áreas para instalação dessa unidade industrial, que terá 50 mil
metros quadrados de área construída e uso de muita tecnologia e

deverá gerar entre 400 a 500 empregos. O investimento estimado
deve ficar entre US$ 12 milhões e US$ 14 milhões.

O secretário municipal do Desenvolvimento Econômico,
Blasio Mannes, e o presidente da Aciag, Maurici

Zanghelini, participarão da recepção aos

visitantes.

Rádio Comunitária
O vereador Horst Reck (PPB)
está convencido de

que o projeto pela instalação de

uma rádio comunitária em

Massaranduba hoje
já conta com maior apoio e

simpatia da comunidade, após a

divulgaçãomais detalhada da
proposta entre a

população. Ele está empenhado,
agora, em conseguir que o

processo de liberação
da rádio termine de tramitar no
setor competente do Ministério
das Comunicações,
para poder estender a
nova opção para a população.
Trata-se de uma

emissora FM.

Dobradinha
A dobradinha Odenir
Deretti (PPB) e Alvair

Ricardo Pedrini (PMDB) veio
para ficar. Depois de
concorrer às eleições

municipais em Massaranduba,
no ano passado,

quando foram derrotados por
margem mínima de votos pelo

prefeito Dávio Leu (PFL),
Deretti e Pedrini continuam
convivendo e atuando como

se ainda estivessem em

campanha. Tanto em reuniões

políticas quanto nos contatos

na comunidade e nas críticas
ao novo governo municipal

eles mantêm a mesma

afinidade.

Prioridade?
Morador do Bairro Avaí, em Guaramirim, reclama

do serviço médico prestado na localidade. Ele teve a consulta

médica para avaliação de exames suspensa duas vezes e, na

segunda oportunidade, ontem, aguardou até perto das 15 horas,
sem que o profissional comparecesse ao local ou que ao menos

os atendentes prestassem uma justificativa.
O cidadão decidiu que irá procurar o prefeito Mário Sérgio Peixer

para reclamar do atendimento. Afinal,
na campanha eleitoral, a saúde constou como

prioritária.

ASPAS
-------------------------------------------

"Eujamais vou subir num palanque do PMDB, sendo.
do PPB." (Vereador Horst Reck, de Massaranduba, desfazendo

qualquer dúvida em relação ao apoio à candidatura do prefeito de

Joinville, Luiz Henrique da Silveira, ao governo do Estado, já as

sUmido por outros pepebistas locais)

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

371-7801
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

do o chefe do Executivo "apres
sar-se em substituir o projeto que
havia sido apresentado pelos
vereadores governistas (PFL/
PSDB), propondo reajustes sala
riais só para o primeiro escalão,
pelo projeto em questão, que me
xe em todos os níveis de salá
rios". Já o ex-prefeito também

tem expectativa e desde já ques
tiona a legalidade da diferen

ciação de reajuste entre os funcio
nários estatutários aposentados
(10%), em comparação com os

servidores ativos. "Nunca vi dis

so". Deretti ressalvou que é to

talmente a favor da melhoria sala

rial dos servidores, "mas precisa
ter critérios para não cometer in

justiças", conclui. (MILTON RAASCH)

Adversários esperam por mais

detalhes do ajuste de salários
Para Deretti é
Pedrini projeto

.', precisa ser
melhoresclarecido

Massaranduba -- Os adver

sários do prefeito Dávio Leu

(PFL) nas eleições do ano passa

do, Odenir Deretti e Alvair Ricar
do Pedrini, que concorreram a

prefeito e vice, respectivamente,
pela coligação do PMDB e PPB,
estão aguardando pela tramitação
do Projeto de Lei n° 01612001 na

Câmara de Vereadores, que dis

põe sobre o ajuste de vencimentos
dos servidores municipais, em

vários níveis, para esclarecer
vários pontos da matéria.

O principal questionamento
dos ex-candidatos é em relação
aos critérios que estão sendo ado

tados pelo Executivo, para fixar

os níveis de remuneração, que
deverão variar de 8 a 18%. "O

que o servidor precisa saber é

quem ganhará 8% de aumento e

quem receberá 18%", diz Pedrini,
que era vereador até a legislatura
passada, defendendo que a revi

são contemple com percentuais
maiores os trabalhadores que ga
nham menos, e evite privilégios
para os funcionários do primeiro
escalão do governo.

Segundo o ex-vereador, agora
é a vez de garantir melhor re
muneração para os servidores

que atuam em serviços braçais e

outras funções humildes, que
tiveram o último reajuste em

Corupá -- O presidente do

PMDB local, Celso Garcia, con
firmou ontem a visita do prefeito
de Joinville e virtual candidato do

partido às eleições para o governo

estadual, LuizHenrique da Silveira,
para terça-feira, às 20 horas, na
Sociedade Hansa-Humboldt, Gar

cia telefonou ontem para os asses-

o que LHS tem a dizer aos pe
emedebistas corupaenses". Desde
que a candidatura de LHS co

meçou a sedimentar, o PMDB de

Corupá passou a dedicar apoio
irrestrito à candidatura do jo
invilense. E esta posição não deve

rá sofrer nenhuma alteração, prevê
Garcia. (MR)
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PMDB confirma reunião com LHS

AQUI TEM...

CARIMBOS MANUAL, AUTOMÁTICO,
CANETA CARIMBO, E OUTROS MODELOS.
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1998, enquanto os diretores e as

sessores tiveram os salários au

mentados ainda no ano passado,
quando passaram de R$ 1,3 mil

para R$ 1,5 mil mensais. Pedrini

quer saber também quais os

critérios de diferenciação salarial

para professores e diretores de

escolas, servidores da saúde e

outras categorias, e se o projeto
inclui aumentos sobre os salários
dos atuais vereadores, prefeito e

vice.

PROJETO SUBSTITUÍDO
-- Pedrini suspeita que a pro

posta também fere o princípio da

isonomia previsto na Consti

tuição Federal. E diz que as críti

cas feitas na localidade de Ribei

rãoWilde "tiveram efeito", fazen-

sores de LHS e disse que "em prin
cípio a programação está sendo

mantida, sem nenhuma alteração".
Conforme Garcia, todo o

diretório, juntamente com verea

dores e outros simpatizantes e

aliados do partido em Corupá, está
sendo mobilizado para a reunião.

A intenção, segundo ele, "é ouvir
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PFL de Jaraguá do Sul cobra ti\�@IJ#.\cç:@��
presença de líderes estaduais
Pavanelloacredita
que região está
sendo relegada
equerapoio

Jaraguá do Sul - Lide

ranças pefelistas daAmvali (As
sociação dos Municípios do Vale
do Itapocu), em especial o pre
sidente do Diretório local, Alcides
Pavanello, também coordenador

regional da legenda, reclamaram
da falta de apoio da direção
estadual e da ausência dos líderes
estaduais à região. O apelo foi
feito diretamente ao presidente do
Diretório estadual do PFL, de
putado estadual Paulo Bor

nhausen, e ao vice-governador
Paulo Bauer, durante encontro

realizado na tarde da última quin
ta-feira, na sede do partido, em
Joinville, que contou com a pre
sença do deputado federal Pedro
Bittencourt.

O encontro, que reuniu pre
sidentes dos diretórios municipais
e lideranças da Amvali e da
Amunesc (Associação dos Muni
cípios do Nordeste de Santa Ca

tarina), teve como objetivo avaliar
as condições eleitorais das cida

des, além de levantar as ne

cessidades dos diretórios para
estruturar o partido. Bornhausen,
no entanto, disse que a reunião

serviu para "ouvir as bases e

iniciar a formulação das metas e

da programação de atividades dos

próximos meses".
Os reclames das lideranças

regionais surtiram efeito. Na

segunda quinzena de julho, em dia
e local a serem definidos, a

Garantia: Pavanello disse que candidato do PFL será de consenso

Executi va estadual do PFL se SchroederHilrnarHertel.
"

reúne com dirigentes regionais
para discutirem os projetos para
as eleições de 2002 e as estra

tégias de campanha. "O partido
precisa estar presente na região
e dar apoio aos diretórios daqui.
Estamos sendo relegados",
lamentou Pavanello, cobrando a

presença do vice-governador à

região e obras do governo do
Estado.

CANDIDATO - Pavanello
voltou a reafirmar que o PFL terá
um candidato a deputado estadual
no próximo ano, "independente
do número de postulantes", Con
firmou as pré-candidaturas dele
e do prefeito de Massaran-duba,
Dávio Leu. "O Salim (Salim José

Dequêch, vereador em Guara

mirim) disse que não quer mais
ser candidato", informou, ne

gando a saída do ex-prefeito de

- Em julho, o Diretório de
Schroeder faz convenção para
renovar a direção municipal, e ele
(Hertel) fará parte da Executiva,
garantiu, informando que o pro
vável presidente será o vereador
José Campestini.

REUNIÕESREGIONAIS-
Ontem, a Executiva estadual se

reuniu, em Canoinhas às 14

horas, no Hotel Planalto, com
lideranças pefelistas de Bela Vista
do Toldo, Canoinhas, lrineópolis,
Major Vieira, Monte Castelo,
Papanduva, Porto União e Três
Barras. Logo depois; em Mafra,
às 18 horas, no Hotel Suzin, foi a
vez dos presidentes dos diretórios
de Campo Alegre, Itaiópolis,
Mafra, Rio Negrinho e São Bento
do Sul se encontrarem com os

dirigentes estaduais da legenda.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

PSDB se prepara para o 4° Congresso Estadual
Florianópolis - A Executiva

estadual do PSDB e o Instituto
Teotônio Vilela realizam hoje, na
Câmara de Joinville, entre 8h30 e

13h30, e no Hotel Himmelblau, de
Blumenau, das 13h30 às 19h30,
reuniões preparatórias para o 4°

Congresso Estadual, que acontece
no dia 14 de julho, no Centrosul,
em Florianópolis. Os seminários

regionais estão sendo realizados
desde abril em todo o Estado, cujo
objetivo é levantar as principais
reivindicações e recolher subsídios
para o futuro plano de governo
tucano.

Além das presenças das lide

ranças estaduais da legenda, como
o deputado federal Vicente Caro

preso, presidente doDiretório esta

dual, e o presidente da Celesc

(Centrais Elétricas de Santa Catari
na), Francisco Küster, já confir
mou presença nas reuniões o de

putado federalAlbertoGoldman (SP),
vice-presidente nacional do PSDB.

Segundo a assessora de Im

prensa do PSDB de Santa Cata

rina, Beatriz Porto, o Congresso
Estadual vai reunir lideranças de
todas as regiões do Estado para
debater os resultados obtidos nas

reuniões preparatórias. "Será a

oportunidade de discutir as reivin
dicações e copilar os dados para o

plano de governo", revelou, acres
centando que o objetivo é traçar
um panorama mais estadual e me-

. nos regional dos futuros desafios.

Os tucanos não escondem o

desejo em disputar as eleições ao

governo do Estado, no próximo
ano, com candidato próprio. So
.bre a elaboração de um programa
de governo, o secretário estadual
Jacó Anderle disse que "quem não

tem um, trabalha com dos ad
versários". (MC)

Prefeitos das cidades que integram a Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu) estiveram reunidos na tarde da
última quinta-feira, no auditório do Sesi (Serviço Social da

Indústria), para discutir um dos projetos sobre ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Ecológico, que

tramita na Assembléia Legislativa.
A proposta, que altera o Artigo 40 da Constituição Estadual,

distribui os 25% dos recursos do ICMS para os municípios do
Estado da seguinte forma: 6% de acordo com a receita própria de
cada cidade, 2% segundo a população, 1% referente à área, 2%

para o ICMS Ecológico, repassado aos municípios que investem
em projetos ambientais, e 5% para os que têm

unidades indígenas, além dos 9% distribuídos a todos os

municípios.

Mais
Os prefeitos debateram ainda

questões relativas ao Fundef

(Fundo de Manutenção é
Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Valorização do

Magistério) e o consórcio
entre os municípios para
atender os que não possuem
nutricionista para as escolas

municipais. Segundo a

secretária-executiva da

Amvali, Maria Tereza Nora, os

prefei tos voltam a se reunir

para discutir as outras

propostas do ICMS

Ecológico.

Mistério
O vereador Roque Bachmann

(PSDB) e a secretária de

Educação e Cultura, Íris Barg
Piazera, se desentenderam na

tarde de ontem. Bachmann
deixou a secretaria

transtornado, sem conseguir
relatar o acontecido.

"Pergunte para a Íris
porquê o Roque saiu

chorando", sugeriu.
Logo em seguida, Íris deixou a

secretaria sorridente,
negando qualquer desavença

"Nada! Não sei de nada",
respondeu.

Dúvida
Apesar do TCE (Tribunal de Contas do Estado) não ter

considerado irregulares as 68 contratações feitas pela FME
(Fundação Municipal de Esportes), fica a pergunta: por que então

o tribunal recomendou a extinção de 32 cargos?
Entretarito, o mais estranho foi o governo ter criado 68 em abril e,
sete meses depois, já em dezembro, na reforma administrativa,

extinguir 21 e, agora, assegurar que outros 11 serão extintos até o

final do ano. Se não tinha necessidade das vagas, por que as

criou?

Corrupção
Pesquisa de opinião pública,
encomendada pelo PSDB,
constatou que a população
mais carente não percebe as

melhorias propaladas em
função do real. O que é

percebido é o aúmento da

corrupção, "grande empecilho
para que haja realização/
soluções concretas".

Posição
Tem repórter que quer

informação, e tem repórter que
gosta de dinheiro: As fontes, em

especial os políticos, precisam
saber identificá-los para não

oferecer a um o que o outro

pretende obter,' sob
o risco de ser confundido

também com a banda podre da

respectiva área.

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

[ADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

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

Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�0\10 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

E�f,RßÇ Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Dimenstein alerta para a

responsabilidade individual
Jaraguá do Sul- Em pales

tra proferida durante o 410 Encon

tro deEmpresários, na noite da últi
ma quinta-feira, no Clube Atlético
Baependi, o jomalista e escritor

Gilberto Dimenstein alertou para a

responsabilidade social de cada um.
Na opinião dele, os investimentos
em educação e em ações sociais

são revertidos diretamente aos

investidores. "Não podemos deixar
tudo para o governo, precisamos
assumir nossa parcela de partici
pação lia busca de uma sociedade
mais justa e igualitária", 'pregou:

. Ele lembrou que as sociedades
mais avançadas são as que mais

investem em educação e, onde as

ações comunitárias são mais

abrangentes e participativas. "Nos
Estados Unidos há um lema: 'Não

pergunte o que o País pode fazer

por você, mas o que você pode
fazer pelo seu País'", comparou,
lamentando que a educação não é

parte da formação cultural brasi

leira. "Educação gera vida e não é

questão de ética, mas sim de

sobrevivência", completou.
Na avaliação dele, o Brasil

avançou em relação à educação,
apesar dos números ainda estarem'
muito aquém do ideal. "O País

melhorou porquê tem mais gente
nas escolas. Quanto à qualidade do
ensino, é um passo posterior,
porque nada muda bruscamente",
ensinou, fazendo questão de frisar

que a culpa de todos os males não
é exclusiva do governo, mas de

toda a sociedade.
- O problema do País é go

vemos corruptos e incompetentes,
eleitos por pessoas mal-infor
madas. E de quem é a culpa pela
desinformação? De toda a so

ciedade, inclusive dos meios de co
municação. Será que a imprensa
está cumprindo seu papel? A pauta
da imprensa tem de ser adequada
às necessidades da população,
evitando transformar qualquer
declaração de algum político em

manchete", criticou,
POLÍTICA - Em relação ao

posicionamento "light" na ava

liação do govemo Fernando Hen

rique Cardoso, Dimenstein disse

que não se pode compará-lo com

os anteriores, "Hoje, não faço mais
coberturas de ações governamen
tais, estou voltado à cobertura da

sociedade" ,justificou, apostando que
o ponto central é que houve avanços
na transparência administrativa.

Segundo ele, a população tem

mui ta dificuldade em perceber que
está sendo constantemente mani-

.

pulada. "Isso é resultado da falta
de educação", reforçou. Ele apre
sentou três vídeos, onde são reve

ladas as formas para se "fabricar"
políticos, dos filtros ideológicos
mantidos pelos meios de comuni

cação e da falta de respeito do

brasileiro às leis. (MC)

Palestra: Dimenstein criticou aja/ta de educação dopovo brasileiro

Fotos: Cesar Junkes/CP

/

Joínvílle pode abrigar fábrica
de carros da Soo Hua Jiang

Missão chinesa
fechou acordo de

cooperaçãoem
todo o Estado

Jaraguá do Sul- Entre os

vários acordos firmados pelos
governos de Santa Catarina e da
Província de Heilong-Jiang, na

China, está a possível instalação
da fábrica de automóveis da San

Hua' Jiang, em Joinville. A in

formação, exclusiva ao Jornal
CORREIO DO POVO, foi dada na

. noite da última quinta-feira pelo
chefe da comitiva chinesa, Kang
Hanqing, durante o 410 Encontro
de Empresários, que aconteceu

no Clube Atlético Baependi. Na
tarde de ontem, os chineses se

reuniram com o prefeito Irineu
Pasold para discutir os prováveis
intercâmbios com o Município.

De acordo com o intérprete

Leonardo Chen, amissãochinesa
está no Estado para "executar"
os acordos firmados entre os go
vernadores. No início do ano, o

vice-governador Paulo Bauer

chefiou missão em visita à Chi
na. "Foram fechados acordos
nas áreas de educação, cultura,
economia e indústria", informou
Chen, acrescentando que o go
verno chinês assinou parceria
com a Secretaria Estadual de

Educação, para intercâmbio de

alunos, e com aUnisul (Universi
dade 'do Sul do Estado), para a

transferência de conhecimento
de técnicas da medicina chinesa .

Sobre a possível instalação
da unidade da San Hua Jiang em
Joinville, Hanqing preferiu não

antecipar detalhes da transação
"antes do encontro com lideran

ças políticas e empresariais da

quele município". "Por enquan
to, não há nada de concreto, a

não ser a intenção e a boa von-

tade dos dois lados", resumiu,
lembrando, no entanto, que foram
firmados convênios de cooperação
tecnológica e de investimentos.

BALANÇA COMERCIAL
- Todos os acordos são os pri
meiros passos para ampliar as

relações comerciais entre Brasil e
China. Segundo Hanqing, os chi
neses têm interesse em buscar

parcerias com outros estados bra

sileiros, para expandir os negó
cios. Atualmente, o volume nego
ciado entre os dois países atinge
US$ 2,5 bilhões anuais. A intenção
é elevar para R$ 4 bilhões.

- A China quer ainda equi
librar a balança comercial, hoje
muito favorável ao Brasil -, re

velou Hanqing,. também vi ce

secretário de Comércio Exterior
da Província de Heilong-Jiang. Ele
lembrou ainda que um dos con

vênios na área de comércio exte

rior é de intercâmbios de empre
sários. (MAURíLIO DE CARVALHO)

r-� O��@��� �[? --�--------------------,

I O Os advogados Célio Dalcanale e Irineu Bianchi fazem palestra na próxima quinta-feira, no auditório do I
I CPL (Centro Integrado de Profissionais Liberais), a partir das 19h30, abordando a quebra do sigilo bancário. I
I O assunto entrou na ordem do dia depois que o Congresso Nacional aprovou a permissão para que a I
I Receita Federal verifique a conta bancária de qualquer cidadão. As inscrições podem ser feitas na Apevi I
I (Associação

das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) e na Acijs (Associação Comercial e Industrial de I
LJaraguá do Sul) ao custo de R$ 2,00 para não associados. Mais informações pelo telefone 371-1044.
------------�-------------------�

AQUI TEM...
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��©)IJ�� .Apartamentos populares
ficam prontos em dois meses Arte gráfica

O Núcleo de Comunicação Social da Acijs, em parceria com a

Posigraf, promove no dia 26 de junho, das. 19 às 21h30, no Centro
Cultural de Jaraguá do Sul, workshop sobre Criatividade e Custo Gráfico,
com o objetivo de conhecer novas técnicas e tendências do setor. No
ano 2000, mais de dois mil profissionais de artes gráficas participaram
dos workshops daPosigraf, e de forma inédita será apresentada o primeiro
na cidade de Jaraguá do Sul.

Obra começou
em 1995 e
somente agora
será concluída

Declamação
O Colégio Divina Providência promove, nos dias 25 e 26 de junho,

o 3° Declama Divina. O evento vai acontecer no ginásio de esportes do

colégio, no período matutino. O concurso de declamação tem por obje
tivo desenvolver o gosto pela leitura e declamação de poesias e também

escolher os alunos que irão participar do concurso de declamação
promovido anualmente pela Prefeitura, que acontece em agosto.

Jaraguá do Sul- Dentro de
dois meses estarão totalmente

prontos os apartamentos cons

truídos pela Cohab no Bairro

Amizade. A previsão é do se

cretário de DesenvolvimentoMu

nicipal, Ademir Izidoro. Ele cal

cula que nesse período de tempo
a empreiteiraAlmeidaAmaral, de
Tubarão, finalize os serviços que
faltam, como pintura interna e

externa, calçadas externas, mu

ros, garagens e urbanização.
Esta obra começou a ser

construída em 1995, época em

que Izidoro ocupava o cargo de
secretáriomunicipal deHabitação,
mas acabou sendo interrompida
durante o governo de Paulo

Afonso, por falta de verbas. "Na

época, a Prefeitura doou o terreno

para a Cohab e o governo do Es
tado começou a construção com

o dinheiro das Letras. Faltou
dinheiro e a obra parou em 1996",
relata o secretário, para ser reto

mada somente ano passado. "Lu
tei muito pela continuidade dessa

obra", afirma Izidoro.

Segundo ele, depois que os

trabalhos recomeçaram o projeto
foi reformulado e passou a ser

financiado pela Caixa Econômica
Federal. Assim que tudo estiver

pronto a Secretaria de Desenvol
vimento Social vai chamar todas
as pessoas que se inscreveram na

época para um complemento do
cadastro. Izidoro informa que
280 pessoas estão inscritas mas

não garante que todas elas terão

.

seu cadastro .aceito. Ele explica

Telefonistas

No dia 29 deste mês acontece o já tradicional encontro das tele

fonistas. O encontro marca o Dia da Telefonista e será comemorado

com umjantar de confraternização, às 20 horas, na Pizzaria Bom Gosto.

A expectativa da comissão organizadora é de que aproximadamente
cem telefonistas, que atuam em Jaraguá do Sul, participem do evento.

Festival da Canção
A estudante Franciele Ewald, representante do Colégio Divina

Providência, conquistou o primeiro lugar no Festival Estudantil da

Canção, realizado na tarde de quinta-feira última, no Parque Municipal
de Eventos. Ela interpretou a música "Bem que se quis". Participaram
do Festival representantes de 13 instituições de ensino da cidade. O

segundo lugar ficou com Danielle Rocha, do Colégio São Luís; a terceira
colocação foi para Wérica da Silva, da EscolaMunicipal Albano Kanzler;
o quarto lugar foi para Samara Gervin, da Escola Municipal Alberto
Bauer, e a quinta colocação foi para a estudante Bruna Martins, da

Escola Lilia Ayroso Oeschler. A melhor torcida foi para a Escola Roland
Dornbusch.

Dia da Saúde
O Sesc, em parceria com' o Shopping Breithaupt, realiza toda a

segunda quarta-feira do mês o Dia da Saúde, quando os clientes podem
fazer gratuitamente exames de glicemia, verificar o peso e a pressão
arterial, O próximo Dia da Saúde acontece na data de 11 de julho, das
10 às 19 horas, na sala 119 do primeiro piso. Na mesma data haverá

palestras sobre a postura e artrose, com a terapeuta ocupacional Matina
Mahnke Henschel e a fisioterapeuta Liliane Silva de Bittencourt.

Espera: até agora, 280pessoas se cadastraram para a compra do imóvel

que na época o financiamento era

da Cohab, e que agora passou
para a CEF. "Os candidatos vão

ter que passar pela avaliação da

CEF, que vai fornecer uma carta

de crédito aos possíveis com

pradores", avisa ele.
O edifício tem 64 apartamen

tos, sendo 16 de três quartos e o

restante de dois quartos. Os

apartamentos maiores foram ava

liados pela Caixa Federal em R$

27 mil, e os de dois quartos em

R$ 24 mil. O prazo de pa
gamento é de até 25 anos. Izidoro
cita algumas melhorias implan
tadas com o novo projeto, como
a colocação de azulejos na co

zinha e banheiro, massa-corrida
nas paredes e um melhor aca

bamento em toda a obra. Na

época em que teve início, a

construção foi orçada em R$ 1

milhão.

Reabilitação
O Instituto de Reabilitação Encontro com a Vida realiza exposição

na sala 235 do Shopping Breithaupt apresentando o trabalho que a

entidade realiza em prol dos dependentes químicos. A entidade também
está fazendo umacampanha de arrecadação de fundos para a construção
de sede para abrigardependentes em busca de recuperação. A sede
deverá ser construída em Corupá, em terreno doado pela Prefeitura .
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cultura - lazer - entretenimento

1

sensação de renovação que esta

época do ano imprime na natureza.

A poesia é do poeta alemão Georg
Trackel (expressionista), que viveu
na década de 40. Reinhard está no

Brasil hálü anos e confessa sua

saudade pelo outono alemão. "As
folhas trocam de cor. Toda a

paisagem muda", recorda.
Na avaliação de Maria Helena
Feldens, o Município de Jaraguá do
Sul é um verdadeiro celeiro de

artistas, de todas as áreas.
Considerada uma pioneira na

cidade quando se fala em resistência
ao fazer.o que se gosta, Maria
Helena conta que desde a infância é

ligada à pintura. "Fiz da minha arte
a minha profissão", resume. A
artista mantém um ateliê em sua

casa onde dá aulas de pintura.
Maria Helena classifica seu trabalho
como

Ieclético' e confessa gostar de
'

todos os estilos, mas ressalta uma

tendência em pintar flores. O
trabalho exposto no Sesc é uma

paisagem em técnica mista com

tendência figurativa. "Gosto de
todos os estilos, desde a

luminosidade da aquarela aos

acrílicos", finaliza. Também estão

expondo as .artistas Denise Silva,
Marina Lueders, Rosemarie Secco,
Valdete Hinning, Marli Longo
Peixoto e Marlene Elisabeth Mann.

Até o dia 30 deste mês, o Sesc de

Jaraguá do Sul estará expondo
obras inéditas de nove artistas

plásticos filiados à Ajap (Associação
Jaraguaense de Artes Plásticas). A
mostra faz parte do Projeto Arte
Sesc e tem a missão de apresentar
ao público uma parcela da produção
artística local no que se refere às
artes plásticas. Ao todo, são dez
obras que representam a

diversidade de estilos e técnicas
trabalhadas e pesquisadas pelos
artistas da região que fazem parte
da Ajap. De acordo com a

presidenta da Associação, Maria
Helena Feldens, 'Outros filiados irão

completar o panorama local na

segunda etapa desta exposição,
programada para o mês que vem.

A maioria das obras é de artistas
considerados novos e

contemporâneos, como Adolfo
Zimmermann, que está

apresentando dois trabalhos cujo
tema é o meio ambiente. Em um

deles, batizado de "Pobre água
Pobre", ele caracteriza a poluição da

água através de elementos do

cotidiano, como tubos de PVc,
plásticos e até areia. A crucificação
do planeta, enfocada no quadro
"Novo Gênesis", demonstra a

preocupação do artista com os

problemas atuais da humanidade.

Exposição rio Sesc resume

esfi/os e fécn/cas variadas
parte da obra, que é repleta de
cores fortes e agradáveis e linhas
suaves. Reinhard explica que este

trabalho foi feito em 1984, época em

que ainda vivia na Alemanha, seu
país natal, e reflete o outono e a

Outro representante da nova

geração é Reinhard Conrads, que
utilizou guache sobre cartolina. O
resultado desperta a curiosidade,
até porque o autor utiliza uma

poesia, escrita em alemão, como

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O tnaior e tnelhor Parque Aqudtíc.c de Jaraguá do .sul.
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III
(I)
::::I

�
o

� Piscinas adulto e infantil, 2 Toboáquae, Bar e Rest�urante, Churrasqueiras,
Estacionamento Seguro e Grande Area Verde

::::I
CI
CC
III
::::I
CI
II:

�
III
(I)
,::::I

�
li!:
O
u
i=
�
CI
CC

� Mergu\he no natureza.
CI
II:

�

r
t

J
-

-

lli!illll� Estofados

ti �� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Venha conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móveis
de ferro em exposição como: mesa de centro, lateral, aparador, .

estantes, colunas, cadeiras, mesas de jantar, banquetas... que
poderão completar sua decoração. Consulte-nos!

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - 'Centro - Jaraguá do Sul- SC
Home page: www.estofadoskrause.com.br

Rua Águas Claras - Itha da Figueira

Jaraguá do Sul - SC

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

PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE
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REFLEXAOOrigem do FandangoTroféu João Cerly Antes de dizer eu perdi, di
ga, eu lutei, porque se o ho
mem perder a capacidade
de ter esperança, então,
pode apagar o arco-íris.
Mário Lago, ator, escritor e

poeta ( Raquel Reiner,
modelo, respectivamente.

Os fandangos começaram em

salões fechados, somente para con

vidados, muitas vezes na própria
casa do fazendeiro, às vezes, reti
ravam-se as divisórias para aumentar
o espaço. As danças eram com pares
de braços soltos ou erguidos, ao

som de instrumentos de cordas,
unindo várias correntes étnicas,
agregando as características de bate

pé ou sapateios. Nos fandangos
nasceram as danças do balaio, Anu,
Quero-Mana, Tirana, Chula, Saraba
lho, Dança do Facão, Chimarrita,
Maçanico, Pezinho etc.

As danças folclóricas gaúchas
chegaram ao Rio Grande do Sul
trazidas dos mais diversos países.
Poucas são originárias do Estado ou

País, e, geralmente, antes de chega-

nações, que por influências étnicas,
sofreram e sofrem alterações em suas

coreografias.
Foram nas estâncias que as dan

ças desempenharam um papel de
convivência social importante. Car
neavam-se animais, muitas bebidas
e doces, sob os compassos musicais
e enfeitiçados bailados com danças
e contradanças, festejavam-se ani

versários, casamentos, competições,
noivados etc.

Nos primitivos fandangos, as

danças eram de pares soltos, exe
cutadas somente por homens, como
a chula, dança preferida dos tro

peiros. Muito tempo depois é que
surgiram as danças de, pares enlaça
dos. Na fase seguinte surgiram o

Chote, Valsa, Milonga, Vanera, Bugio

No dia 14, quinta-feira, o CTG Laço Jaraguaense cedeu as instalações
para realizarmos a promoção beneficente em prol do tratamento de saúde de
João Cerly Pereira. Financeiramente, apenas, vou dizer que foi muito além do

que esperávamos e ajudará muito nos custos do tratamento, mas dinheiro

pode até ser necessário, mas jamais suficiente neste momento.

O coração bateu forte, os olhares buscavam definição, mas a tarde mal

começava e o sucesso já fazia seus contornos. Tata gaguejou, MiguelMafra
chorou e todos nós vibramos em harmonia, amor e fidelidade com o gaúcho
amigo Cerly. Fidelidade, esta é a palavra certa, pois nesta hora de dor, incerteza
e angústia, não existe dinheiro que supere a presença dos amigos, o calor de
um abraço, a satisfação em saber que se é querido por muitas pessoas. Os

gaúchos da nona região tradicionalista gaúcha estão de parabéns e a família
João Cerly está feliz e orgulhosa. O patrão do CTG Laço Jaraguaense, Giovane
Demarchi, emmeio 'aforres emoções e atento para a necessidade comunitária,
colocou à disposição da comunidade nossas instalações para realizar
eventos desta natureza. Deus sabe o que e porque está fazendo, nós devemos
ajudar e orar, procurando entender qual é a mensagem.

Gaúcho(a) deidade Nova
Vanessa Raquel P. Spézia (25). Aline

Franzner (26), Amanda Gonçalves Cunha
(30). Leila Modro Krüger (30), Salete

Mesch (2), Fernanda Raulino (7). Marlon
'schawbsr (9). Anezia M. Ropelato (10).

II Agenda Gaúcha
CTG Laço Jaraguaense:

www.ctglj.com.br
II

Juliano
Batista,
Marcon e

Netinho,
juntos com o

homenageado,
foramos
vencedores

, do laço João
Cerly Pereira,
entre 233

laçadores,
após nove

rodadas, deram por encerrada e empatada a prova pre-senteando o

próprio Cerly com o lindo e grande troféu. Este título terá um lugar
especial em minha casá, obrigado meu Deus por esta alegria e

realização '1\

�,;II'I"!'/l�j

rem aqui, passaram por outras e outras mais. eTG Laço Jaraguaense: este final de
semanaestaremos emGuaramirim, na festa
campeira do Piquete EstampaGaúcha.
24 de junho - Festa Campeira - Piquete
Estampa Gaúcha - Guaramirim.
23 e 24 de junho - Rodeio Vaca Motorizada
- Piquete Amore Tradição -Jaraguá do Sul.
22 de junho - Baile Gaúcho com Bando

Gaúcho, durante o rodeio do Piquete Amore
Tradição - Jaraguá do Sul.
23 de junho - Baile Gaúcho com Os

Serranos, duranteo rodeio do Piquete Amor
e Tradição - Jaraguá do Sul.
13 a 15 de julho - Rodeio CTG Laço Lui·
salvense - Luís Alves, junto com a festa da

Cachaça.
21 de julho - Baile com Os Mateadores
CTG Laço Jaraguaense.

Piquete Criado em Galpão,
filiado ao CTG Laço Iara
guaense, p i N

nes, foi a
torneio de
TroteaoG

laçodepa
VacaPar.

portamento,
rde e assinar

.Eporfalar
n o grande eem comp

sagradopresente que recebidafamíliaRau

:3a'FESTA CAMPEIRA

CASA CAMPEIRA
TRAJESGAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGÖS DECOURO

E LÃ EM GERAL,

Festa Campeira
Piquete Estampa Gaúcha

24 de junho - Guaramirim
Sábado: 15 horas - Vaca Gorda - Domingo: Laço Piá e Guri,

Patrão e Equipe. Completo serviço de bar e cozinha

Informações: 373-8080, com Valmir.

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

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

DEMARCHICARNES&V
CARNES

...
FONE: (47) 371�4547 FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 23 de junho de 2001

CONFRATERNIZAÇÃO
O prefeito de Guaramirim,Mário Sérgio
Peixer, o Dêgo, recebeu a imprensa de

Jaraguá do Sul na última quinta-feira à

noite, na recreativa da empresa Mannes,
numa grande confraternização.A equipe
da imprensa venceu o jogo por 2 a l.

Destaques da partida: o goleiro da

imprensa, Agostinho de Oliveira, que
pegou até um pênalti, e Peterson Izidoro,
que marcou os dois gols. O destaque da

equipe da Prefeitura foi Luis Antônio

Chiodini, aniversariante do dia.

FFSTIVAL

A representante do Colégio Divina Pro

vidência, Franciele Ewald, foi a vencedora
da 2" edição do Festival Infantil da Canção,
realizado na última quinta-feira, no Pa
vilhãoA do Parque deEventos. Elafezuma
interpretação impecável da música "Bem
que se quis", deMarizaMonte.

FESTA DA INTEGRAÇÃO
A Sociedade Vieirense promove neste

domingo a 4a Feinso (Festa da Integração
das Sociedades).A programação inicia às
10 horas, com desfile das sociedades.
Haverá completo serviço de bar e cozinha'
e tarde dançante com Os Verticais. En
trada franca.

ETIQUETA
AJHBDesenvolvimento doPotencialpro
move o curso "Etiqueta profissional e so
cial para profissionais liberais", com Ja
nice Breithaupt, de 26 a 29 de junho, das
19 às 22 horas. Na programação está

incluído coffee break e jantar de encer

ramento, onde os alunos terão a oportu
nidade de praticar as regras de etiqueta
aprendidas.

ENCONTRO DE FUSCAS I

Acontece neste domingo, dia 24 de junho,
a partir das 9 horas, no pátio do Ginásio
deEsportesRodolfo [ahn, emGuaramirim,
o 10Encontro de Fuscas da região. Haverá
exposição de peças e acessórios, Fuscas e
shows com as bandas Alta Rotação, de
Guaramirim, e Fletz, deJoinville.

SHOW
A banda paulista Ira! apresenta-se
amanhã no palco da Praça Ângelo Pia

zera, a partir das 20 horas, dentro da

programação do Projeto Show 125, que
integra as atividades de aniversário de

Jaraguá do Sul.

i\ i

Q,s parabéns 'da
Ca raguá,

7

ADD Makler e

Valle Despachantes"
vão para a

Margareth Colle
(23 (6) e Giseie M::"
Aldro>/andi (25'(6�.i' sÓ>

� " :%,
Fe licldàdês! '

Fotos: Divulgação

Noivaram no dia 16 de junho Juliana Botelho
e Luís Augusto Bettini, na cidade deMarília,
São Paulo, terra natal do noivo. O casamento

está marcado para o dia 3 de novembro deste
ano

Equipe da Aciag (Associação Comercial,
Industrial eAgrícola de Guaramirim)
comemorando o aniversário dàDaniela. Da

esq. pl dir.: Anamaria, Alessandra, Caroline,
Juliana e a aniversariante Daniela

� floricultura
II

Florísa

� (047) 371-8146
� (047) 371-0515

Rua Bornardo Dornbusch. 2433
Vila Lalau - Jaraquá do Sul - S(�

CORREIO DOPOVO· 3

Vereador Orlando Gilberto Gonçalves com a filha,
Cassiana Gonçalves. Ela que faz intercâmbio e

aperfeiçoamento em inglês em San Diego, Califórnia
(EUA), desde fevereiro deste ano, com retorno

previsto para setembro

Equipe Studio FM recebeu a visita dos integrantes do

Grupo "Os Demônios da Garoa", no dia 8 de junho

Aniversaria hoje Nair Quadros.
Parabéns!

f!D) 9J)v�8. Jlennw\.._/ CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista

CENTERSOM

II
CD's - DISCOS - FITASEspecialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

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

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CLíNICA� Weodá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

®

ZoomC�

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

ROUPA DE CRIANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MÓVEIS
'U$lIS ! opurllmenros! ,hararas I f!mllOI

Procura-se lugar para
morar e para dividir

aluguel. Tratar:
370-4562.

Vendo casa com

138m2, construção
nova na Vila Lalau no

Rua Alberto Santos

Dumont, com 3

quartos, suíte e

derncis dependências.
Terreno com 440m2,
todo gramado,
garagem para 2

carros. R$ 79.000,00.
Tratar: 371-8116 ou

9975-4135.

Vende-se ou troca-se

apartamento em

Blurnenau, p�r casa
ou apartamento em

Jaraguá do Sul.
Tratar: 47 338-2070.

Compra-se casa de

madeira, para ser

retirada do local.
Tratar: 371-6428,
com Nézia.

Vendo casa com
138m2, construção
nova, no Vila Lalau,
Rua Alberto .Sontos

ClASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Sábado, 23 de junho de 2001

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

Vende-se terreno no

Bairro Amizade, perto
do Salão Amizade.
R$ 8.500,00.

Tratar: 371-2829.

Vende-se terreno com

350m2, no Jardim São

Francisco, na rua

principal do
loteamento. Tratar:
371-8116 ou 9975-
4135, com Marlen� ..

Vendo terreno com

1350m de fundo por
110 de frente, com.
casa, rancho e arrozei
ra. Localizada no

Ribeirão Grande.
R$ 70.000,00.
Aceita-se carro.

Tratar: 371-7341.

Vende-se terreno com

53.000m2 na Rua

Enrique Mdrquardt,
antiga Tifo dos
Pereira. R$ 35.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se terreno, com
53.000m2, na antiga
Tifo dos Pereiras.
R$ 35.000,00
(negociável) .

Tratar: 371-7341.

Vendo. terreno, no

Ribeirão Grande, com
1.350m de fundo por
110m de frente, com
casa, rancho e área
com crrorzerc.

R$ 70.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se terreno, com

350m2, no Jardim São
Francisco, na rua

principal do lotea
mento .. Tratar:
371-8116 ou

9975-4135.

Vende-se terreno no

Bairro Amizade,
próximo ao Salão
Amizade.
R$ 8.500,00. Tratar:

, 371-2829.

Vende-se terreno com

1 01.000m2, e 3
chácaras com

4.350m2 cada,
localizada em

Schroeder, próximo à
Usina do Bracinho,
com nascente de

água, água do Samae
e luz. Própria para

plantação e lagoa,
lugar sossegado.
Tratar: 47 453-1023
ou 47 453- 0964.

Vende-se

apartamento, no

Edifício Menegotti, no

Centro, com 3

quertos. sala para 2

ambientes, com

sacada, 2 banheiros,
cozinha dependência
de empregada,
garagem e portão
eletrônico.
Valor a negociar.
Tratar: 371-6687.

VERSOS

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

Dumont, com suíte, 3
quartos e demais

dependêncics. Terreno
com 440m2, todo
gramado, garagem

para 2 carros.

R$ 79.000,00.
Tratar: 371-8116 ou

9975-4135, com

Marlene.

Vende-se casa com

120m2, em

Guaramirim, na Rua
Catarina Kreis, n? 46,
no Vila Nova.
R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-2889.

Aluga-se casa em

Guaramirim,
. mobiliada, com 2

dormitórios, garagem
com churrasqueira,
antena parabólica, na

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

0354, com Márcia ou

Nelson.

Vende-se casa na Vilo
Lalau, com 156m2,
terreno com 450 m2.

R$ 38.000,00 +

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

Vende-se cavalo

Mangalargo,
marchador, manso.

Tratar: 274-8077.

Vendo 80m de

carpete. R$ 50,00.
Tratar: 370-2146,

Vendo Celular Nokia,
com plano Tim 100.
Aceita-se celular Tim
na compra (usado).
Tratar: 9973-3915.

Vendo cachorros:
Cocker Spainel Inglês,
Cocker Spainel
Americano, Lhasa

Apso Boxer. Tratar:
376-1951.

Vende-se saldo de

confecção, seios de

Oxford, todos os

tamanhos, longas e

secretária. R$ 11,00,
Blusas de seda,
manga curta e longa.
R$ 12,00. Motivo: .

fechamento de loja.
Tratar: 371-8116 ou

9975-4135.

Vendo máquina
fotocopiadora Iv\ita,
modelo .1455, amplia
e reduz cópias,
perfeito estado.

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

CLASSIAUTO:
Ter a-feira às 12h

Quatro anos de uso.

Tratar: 9973-
3685.Vende-se
mercado com estoque
e equipamentos, em

funcionamento, com

clientela. Aceita-se
casa em construção
ou carro. Valor a
combinar. Tratar: 371-
2599 ou .276-0396.

Vendo videocassete,
quatro cabeças,
Philee. com controle e

manual. R$ 4.000,00.
R$ 200,00. Tratar:
372-0922.

Vendo magazine
Pionner, com 12 CDs.
R$ 300,00 .

Tratar: 276-3221 ou

9992-4712.

Vende-se saldo de

confecções, saias

Oxford, todos os

tamanhos, longas e

secretárias. R$ 11,00.
Blusas de seda,
manga curta e

comprida. R$ 12,00.
Motivo: fechamento
de loja. Tratar: 371-
8116 ou 9975-4135.

Vendo loja de
material de

construção, ótima

clientela, em Joinville.
Motivo: problema de
saúde. Tratar:
47 9994-1387.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária

VENDE - Casa em alvenaria
contendo 04 dormitórios. (sem
acabamento). Lot. HenriqueBehling

_ (Amizade). Preço: R$ 37.000,00

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

VENDE - Madeira, contendo 3

quartos, em terreno cl660 m2.
Rua Onelia Horst, 380
Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Casa em alvenaria (antiga)
cl200 m2, em terreno cl 2.997 m2.
Rua AdolfPuttjer, 112 (Próx.
Prefeitura). Preço: 130.000,00

VENDE - Terreno clárea 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 (laraguá
Esquerdo) Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Sala comercial c,1aprox.
.' 85 m2. Ed. Chiodini - Sala 403.

Preço: 45.000,00. Aceita trocapl
imôvel na praia

ALUGA

Apto.
novo,
contendo
1 suíte + 2

dormitórios.
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: VENDE:

Terreno com área Terreno com área

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

24.945,00 m2.

Rua FranciscoMees
- Corupá

Preço: R$65.000,OO

Casa em alvenaria com área

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

NEGOCIÁVEIS

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.br·CRECI0914-J.iIi" 371 -211 7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Rua tuüntino Bocaiúva, 64 - Tel.: 372-0657/9973-5304 - Jaraguá do Sul, SC ... CRECI:D,"I,�U:'ll!'
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Líder de mercado em edifícios com 7 andares
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,EngeteeConstrutora e Imobiliária
.,:!f!

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

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

Endetee
ö CRECI934-J

CENTRO - Apartamento com 1 suíte mais dois

quartos.z salas, dependência de empregada
completa, lavanderia, bwc social no valor de

R$ 6.5000,00

Bairro
Czerniewicz
- casa de

R$ 100.000,00

VENDAS
* Amizade - Terrenos no

Loteamento Versalies

com área de 450 m2 nos

valores de R$ 20.500,00
e R$ 21.000,00.
* Ilha da Figueira - Rua

Exp. José Ribeiro. Casa

com 3 quartos, 1 BWC,
sala, cozi-nha, lavanderia,
garagem e estrutura para
dois pisos. R$ 37.000,00.
* Ilha da Figueira - Casa

mista + casa pequena em

alvenaria cl 515m2 de área

total e 190m2 de área

construída. R$ 58.000,00.
* Ilha da Figueira - Casa

Herbert Sasse nº 141.

Casa com 3 quartos + urna

Centro - Edf, Arqos
Rua Jorge Lacerda,
2° andar, com 1
suíte + 2 quartos.
R$ 65.000,00.

suíte,2 BWC, 1 dispensa,
sala de TV. R$ 80.000,00
* Ilha da Figu,�ira.
Terreno com área de
399m2 no valor de

R$10.600,00
*lIha da Figueira - Terreno

com área de 534m2 próx
Coi. Homago, R$
27.000,00
*lIha da Figueira - Terreno

no Divinópolis no valor de

R$ 35.000,00.
* Vila Lalau > Ed. Vitória

Régia - apto cl 1 suíte + 3

quartos. R$ 53.000,00.
*Centro - Rua Amazonas

com área de 600 m2próx. Edf.
Amarantus R$ 60.000,00.
* Ana Paula III - Casa em

alvenaria com área total

de 325m2 e, área
construída 156m2• Contém

3 quartos. R$ 30.000,00.
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 c/500m2•
Rua Roberto Ziemann, nO

19. R$ 90.000,00
* Vila Lenzí - Apto. R.

Hermann Schulz com 2

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

financiamento.
* Estrada Nova· Casa

mista, com 3 quartos. H$
15.000,00.
* Estrada Nova . Casa,
com 3 quartos. R$
41.000,00.

Czerniewicz .:.. Ed. Verona - 2 qtos + 2 salas

conjugadas, 1 bwc, coz., lavand. + 1 vaga p/
garagem. R$ 37.000,00.

Ótimo ponto comercial ou

residencial

*Terreno - Na Rua Bahia

com área de 900m2 no

valer 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 Reinoldo 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 quartós, sala,
cozinha, lavanderia e

demais dependências. R$
13.000,00
* CENTRO - Casa de

alvenaria com terreno de

2000 m2 no valor de R$
120.000,00
* ÁGUAS CLARAS -

Terreno com 967,50 m2

valor de R$ 10.000,00
* VILA LENZI - Terreno

com 364 m2 no valor de

R$ 16.000,00

LOCAÇÃO
CASA DE ALVENARIA·

com suíte mais 2

quartos locàlizado na

rua Ângelo Tancon, n"
156 na Ilha da Figueira
no valor de R$ 550,00

VILANOVA

Residencial ou

comercial com 3

quartos localizado na

rua Domingos
Brugnago nº 611 valor

de R$ 500,00

Centro - Edf.

Imperial. Rua Felipe
Schmitz. Aptos cl
250m2 ou 267m2.

Financiamento direto.

PRÓX A DIREÇÃO GERAL DAWEG - 2 Apartamentos
térreos mais 1 sobrado semi-acabado e mais uma

casa de alvenaria com área de 3.500,00 m2

valor de R$ 260.000,00

* 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. Brug
nago, 611 (Rua do .Super-

mercado Breithaupt e

Rádio Brasil Novo). Ter
reno com 1.000m"2 e casa

com 132m2, contendo 3

qtos, 1 bwc social, copal
cozinha, 2 salas, dep. de

empregada (qto e bwc)
lavanderia e varanda-

Vila Baeperrdi v Residencial Bartel: 1 suíte +

2 quartos, sala, cozinha, lavanderia +1 BWC.

R$ 42.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COMPRA. VENDA. ALUGA
Atendimento: 8h30 às 12h" 13h30 às 18h30

$ Aos sábados: 8h às 12h

1001 - VILA NOVA -

R. Pedro Gonzaga -

Ed. Ano Cristina - opto cl área
total 110m2, 1 suíte, 2 dorm.. 1

bwc, sacada, churrasqueiro,
individual, bicicletório
2 portões eletronico,
central de gás e garagem.
Entrada R$ 25.000,00
+ 19X 1,6 CUB's

carro.

3044 - VILA RAU
LTO. OnOKAR
Terreno 378m2 -

R$ 9.000,00 ou

entrada R$
2.000,00 +

R$ 200,00 mensois

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMOBILIÁRIA·

311-9165

Rua' Reinoldo Rau, 144 - Jaraguá do Sul - sc

BAIRRO JARAGUÁ
ESQUERDO - casa cl
120,OOm2, terreno cl
514,05m2• Rua alivio
Chiodini Prodi, suíte + 2

quartos - R$ 55.000,00,
a combinar

BAIRRO BARRA DO RIO CERRO -

casa em alvenaria cl aprox. 90,00m2,
terreno cl 331 ,25m2, 3 quartos. Rua
Padre Aloísio Boeing - R$ 26.000,00

estuda propostas

NOVA BRASíLIA - em construção,
terreno cl 15x30m - 450,00m2•
Rua Tomaz Francisco de Goes -

R$ 37.000,00

ILHA DA FIGUEIRA - Terreno cl
900 ,00m2, casa com aprox. 120,00m2

- R$ 45.000,00, estuda propostas

BAIRRO ClERNIEWICllAMllADE -

sobrado cl 236,41 m2, suíte + hidro, I
móveis sob medida, piscina, garagem
p/2 carros, lot. Champagnat. Excelente
imóvel, aceita imóvel menor valor.

CENTRO - Rua Amazonas cl
385,70m2 - R$ 33.000,00.
14x27,65m, estuda proposatas

BAIRRO VILA RAU - Terreno cl
300,00m2• Rua Carlos lenke, lote 78,

cosa mista cl 90,00m2 -

R$ 27.000,00 parcela-se

ILHA DA FIGUEIRA - Rua Aguas Claras
- cl 160,00m2, semi-nova, cl portão
eletrônico, garagem p/ 2 carros - R$
45.000,00 -local alto, troca-se por apto.

BAIRRO VILA NOVA -

casa cl 130,OOm2, terreno
cl 460,OOm2, 20x23m, 3
qtos, demais dep., Rua

Domingos Demarchi -

R$ 78.000,00
negociável

Apto cl suíte +

I
2 qtos, solo cl

: sacada, Edifício
i Amaryllis, 2°

[andar
- Bairro

Vila Nova - R$
.
68.000,00,

"

aceita carro,
estuda

APARTAMENTO - cl 3 quartos - Edif.
Vila Nova, cl sacada - garagem em

bom estado - R$ 40.000,00, aceita
carro no neg., 3 andar cl 116,00m2

RIO MOLHA - Terreno e/485,00m2,
casa cl 1 05,00m2. Rua Inácio loveko,

lateral da rua WalterMarquardt.
R$·40.000,00, a combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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novos.3040 - VENDE NA ILHA
DA FIGUEIRA -

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

Figueira cl Lagoa,
cachoeira + casa cl 3

dorm., e pomar

ê,�;' Creci t749-J
... ;x;,; : ..-, <·�r�·;

ITilVIN
REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

ç Dlsponibilidcde;
de imóveis

e-mail: itaivan@netuno.com.br
Homepeqe: www.itaivan.com.br

": Consulte - nos'

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

bwc, piscina - Terreno cl 500m2

2362 - BR-280 -

R$ 480.000,00 - Terreno cl
400.000m2

1922 - SCHROEDER - Casa cl
186m2 - suíte + 3 dorm., 2

bwc, área festa ampla,
garagem pl 3 carros. Terreno

cl 661,98m2• R$ 45.000,00
negociável. 2377 - JGUÁ ESQUERDO -

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

1899 - VENDE NO
AMIZADE -

R$ 185.000,00 - casa alv., cl
183,40, 3 dorm., terreno cl
19.125m2, ótimo p/ mini

chácara. (plano)

1810 - NEREU RAMOS -

cl 110m2 - R$ 37.000,00 - 3

dorm., 1bwc, permuta por imóvel
em Jaraguá. Paga diferença.

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

2 dorm. cl mobília nova

1919 - NOVA BRASÍLIA
cl 164,86m2 - suíte + 2

dorm., 3 bwc, piscina,
terreno cl 371m2.

R$ 85.000,00 negociável

1871 - CZERNIEWICZ -

R$ 45.000,00, cl 127m2, 4

dorm., 2 bwc

1921 - SOBRADO - Vende-se ou troca-'
se na enseada - Praia Grande - Säo Fran

cisco do Sul - se cl 180m' - suíte + 3

dorrn., 2 bwc, 3 salas, sacada, coz., lav.,
varanda, gar. pl 2 carros, churrasq.,
terreno cl 300m', todo murado a 200m

da praia - ótima local., troca-se por imóvel

próximo a eEFET/eTBA ou Jaraguá do
Sul. Aceita-se propostas. R$ 65.000,00

1776 - AMIZADE - Bella Vista cl
219,44m' - Nova - R$ 120.000,00, suíte
cl doset cl bwc, hidra + escritório, 2

dorrn., 1 bwc, terreno cl 378,75m'

1900 - ESTRADA NOVA - R$ 33.000,00
- cl 173m2 - 2 dorm., 1 bwc - Terreno cl
377m2

1917 - ILHA FIGUEIRA - R$
75.000,00 casa alv, cl 83m2 +

edícula cl 114m2, suíte + 3 dorm.,
2 bwc, salão de festas cl

churrasq. Terreno cl 350m2

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

ADMINISTRAÇÃO P R O M A

Condomínio
Residencial 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

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

Edificio Marina
em construção na Rua

Marina Frutuoso

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

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

previsto com acabamento
R$ 64.212,47 .Entregaem 24meses.

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José
Emmendoerfer (Próx.

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

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

assumir parcelas de
R$ 784,95 corrigidas

pelo Cubo

Residencial Amaranthus
Rua ·Adolfo Sacari -

Lat�iral da Rua Amazonas

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

demais dep., CI 2 vagas de

garager:n. Edifício com grande
área social (piscinas térmicas,

salões de festas, sala de

[oqos, 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 no Vitória Régia,
R. Pedro A. Fagundes, 45,
na Vila Lclou, com 3 qtos,
R$ 48.000,00

rICASAS/APTO�SA�SA--R$22.000,00-----11VENDA . e Com 493m2, na Rua

I e Casa em alvenaria com Amábile T. Pradi, próx. ao I
I
207m2, terreno com 590m2 Cond. Azaléias - R$

IR$ 130.000,00 no 17.000,00.

I renascença R. 755 nO 100. e Terrenos cl 400m2, próx. I
I
e Casa cl 180m2, cl suíte + Colégio Julius Karsten, Vila

I2 quartos e demais dep. - Rau - R$ 20.000,00 cada.

I Rua Frederico Curt Vasel, e Com 2.375m2 (com água I
I
455 - R$ 100.000,00. corrente) em Schroeder, próxi- Ie Casa em alvenaria cl mo à Marisol - R$ 20.000,00

I 140m2, 3 quartos, sala, e Com 118.000,00m2 I
. cozinha, bwc, terreno cl localizado no Rio Manso - R$ r600m2 - Rua Luiz Pícolli 20.0QO,00
R$ 50.000,00 - Acei-ta sítio e Terreno com 1500,00 m' - I
Jaraguá do Sul ou região. Rua Espírito Santo - R$ I
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

m') 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 - Rodovia BR
e Casa em rnadelra 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
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 m' e á,rea útil de

153m') - Rua Barão 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
Reinaldo Rau, Ed. Market
Place - R$ 35.000,00

R. EPITÁCIO PESSOA', 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814 -

'

IMOBILIARIASECULUS@NETUNO.COM.BR

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

quartos, dep. de empregada
completa, sacada com

churrasqueira (área total de
306Jl12); prédio com piscina,
sauna, salão de festas - Rua
Adolfo Sacarri, 36, Ed.
Amaranthus R$ 1.000,,00
e Ed. Erica - Apto 2 qtos, R.
Guilherme Hering, 70 - R$
300,00

.

e Ed. 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
e Salas comerciais em

lugares diversos, preços a

partir de R$ 200,00
I TERRENOS/SÍTIO
I
e Terreno no Lot. Versailhes,
com 300m2, na Rua João

I Batista Rodolfo. Valor R$ GALPÕES

I 15.500,00
e R. João J. Ayroso, 2700,

e Terreno ideal para uso 330m2. R$ 700,00
I industrial cl 20.000m2, na e R. Erwino Menegotti,

I
Rua Francisco de Paula - R$ , 500m2. R$ 1.000,00
130.000,00. e 'R. Guilherme Danker, 33

I e Terreno em Guaramirim, (perto do Angeloni), 400m2.

I local nobre para residência. R$ 700,00

L �------�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMÓVEIS

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

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

MONIQUE c/105m2, 2 Quartos +

dependência. Preço R$ 50.000,00

Cód 2035 - CENTRO _ ED. CRISTIANE Cód 1081 - FIGUEIRA·_ Casa de Madeira

c/70m2. Terreno c/700m2 (Próximo Posto

Pérola). Preço R$ 20.000,00

Cód. 20 I O - BAEPENDI _ ED.

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

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$ I 15.000,00

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

bwe + 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 cl302 m2 - Rua Matias José Martins

(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

Cód 105 I - SOaRADO EM ALV.

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

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

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

Cód 30 17 - LALAU - Terreno com

364m2 (13x28). Próximo ao Vieirense.

Preço R$ 16.000,00

Cód �027 - CZERNIEWICZ _ Terreno
com 340m2 (14 x 24).
Próximo <\0 PAMA.

Preço R$ 24.000,00

Cód. 2028 - CENTRO - Ed.
AMARANTHUS _ 4° ANDAR - Sem acaba
mento interno. Preço R$ 100.090,00 +

SALDO COM CONDOMINIO

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

dependências. Entrada de R$ 16.500 +

Prestações p/CEF

Cód. 1028· AMIZADE· Casa AIv. cl127 m2
- 3 quartos + garagem. Rua Frederico Todt •

182. Preço R$ 45.000,00

Cód 1013 - RAU _ Res.Renaseença _

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



VENDAS

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

E-mail: girolla@netuno.com.br

Telefone de plantão.
9973-9093

2360 - Vila Nova - próx. Fórum - Terreno cl 719m2. R$ 37.000,00

2373 - Vila Rau - fundos tecnosol - Terreno cl 350,00m2. R$ 18.000,00

2078 - Próx. Champagnat - Terrenos em rua asfaltada. R$ 25.000,00

4012 - Imóvel comercial I residencial - cl 1.980,00m2 sendo 2 salas
comerciais térreas, 2 qtos e depósito. Terreno cl 1.760,00m2 ao lado do
banco Itaú. R$ 900:000,00

5004 - ViléJ Lälêlu - ao lado da Marisol - Terreno cl 1.540,00m2, cl área
construída de 600,OOm2. R$ 295.000,00

I

2988 - Guaramirim - Terreno cl 9.144,85m2. R$ 35.000,00 - 500metros
da Rodovia para Massaranduba.

""""__''''''-l-!l.!:L,!..!..!..!;.l:...!.:!C!i!Ji!.ln!..!.��U:U!!.J_
- Terreno cl 49.���Oom2.

•
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1010 - Centro - próx. Stúdio FM -

casa de alv. cl 280m2, cl suíte + 2

qtos, salas conj., garagem pI 2 carros.

Com armários sob-medida nos

dormitórios. R$ 140.000,00

1986 - Guaramirim - Centro·

próx. Lojas Krueger - casa mista cl
3 qtos, 2 bwc's. Terreno cl 616,87m2•

Aceita troca cl apto em Jaraguá.

1039 - Centro - próx. Ed. Carvalho -

casa cl 132m2, cl 4 qtos. Terrenoc/
1.525m2• R$ 100.000,00 - aceita-se

parcelamento R$ 85.000,00 à vista

3049 - Rua Piçarras - próx. Net c

apto novo cl suíte + 2 qtos, 2 vagas de

garagem. R$ 72.000,00

1175 '- Czerniewicz - fundos antigo
salão Doering - 205m2., suíte, 2 qtos.
Terreno cl 1.220m2• R$ 95.000,00.

1272 - Próx. Lonimar - Local alto -

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

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

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

casa em Jguá. ou carros.

1112 - Barra - 314,56m2 - Suíte, 3

qtos, área de festas cl piscina.
R$ 125.000,00.

3357 - Res. Amarilys - Apto cl suíte cl
hidro + 2 qtos, fino acabamento.
Semimobiliada. Financiamento cl a

construtora.

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

1052 - Água Verde - Próx. Igreja
São Judas - 135m2, cl 4 qtos, 2 bwc's.
Terreno cl 450,OOm2• R$ 59.000,00.

1082 - Amizade - Res. Blumengartel
- 216m2, suíte, 2 qtos, bwc social,
salas conj., cozinha mobiliada,
churrasqueira. R$75.000,OO

(Seminova)

1194 - Figueira - próx. Metalnox -

130m2., cl 3 qtos., 2 bwc's.
R$ 65.000,00 - Aceita casa central.

3313 - Res. Ilha dos Açores -

NOVO - cl suíte + 1 qto, sacada cl
churrasqueira - R$ 40.000,00.

1024 - Centro - Próx. Escola Jaraguá
- Ponto comercial, terreno cl
455,OOm2• R$ 110.000,00.

l"fjW #
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1037 - Centro - próx. Studio FM -

terreno cl 309m2, edificado cl casa
antiga. R$ 148.000,00.

1084 --; .Res. Versalhes - Faltando
acabamento finais cl 316m2, cl

suíte cl hidro, 2 qtos., lavabo, salas

conj., jardim de inverno, área pI
festas. R$ 150.000,00 - Aceita

apto. Central.

1225, - Início Jguá. Esquerdo -

R, Néco Spézia - Mista cl 4 qtos.
Terreno cl 14 x 28. Local alto. R$

30.000,00 - Parcela.

1297 - Vila Lalau - próx. Posto
Mime - alv. cl 156m2, cl 4 qtos, 2

bwc's. Terreno cl 450,OOm2.
R$ 55.000,00.

1124 - R. Walter Marquart - 150m2

suíte, 2 qtos. Terreno cl 609,OOm2.
Ponto comercial, Próx. Prefeitura.

R$ 55.000,00.

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

1461 - Estrada Nova - casa alv. cl
aprox. 200m2, cl 3 qtos, 2 bwc's.

garagem pI 2 carros. R$ 42.000,00 -

Aceita carro e parcelamento

1325 - Vila' Lenzi - R. Onélia Horst -

Terreno cl 570m2, cl casa alv. cl 60m2,
2 qtos. R$ 32.000,00

3358 - Res. Amarilys - suíte + 2

qtos, sacada cl churrasqueira e

garagem. R$ 65.000,00

3356 - Ed.

3031 - Ed. Isabela - cl suíte + 2

qtos, cozinha mobiliada e garagem. R$
70.000,00

3037 - Centro - Ed. Silvio Pradi -

suíte + 2 qtos, salas conj., cl sacada e

churrasqueira, cozinha mobiliada, sala

TV, garagem para 2 carros. R$
110.000,00 - Aceita-se troca cl casa.

3359 - Ed,
Pr'imula '

novo cl 1

qto.. bwc,
sala,
cozinha,
lavanderia e

garagem.
R$
39.000,00

4003 - Ed.

Menegotti -

3 salas
comerciais
conjugadas.
Área total de

136,24m2•
R$
70.000,00

1993 - Schroeder - após Marisol .

alv. cl 144,76m2, cl 3 qtos, bwc social,
sala visita, jantar, TV, copa, cozinha
bwc serviço, lavanderia, garagem e

churrasqueira. R$ 50.000,00

1355 - Vila Nova - próx. Fórum -

alv, cl 394m2, cl 4 suítes cl sacada,
sala íntima, salas conj., dep.

empregada, piscina.

3001 -

3014 - Ed.
Novo 3050 -

Ed. Jacó
Milênio - Cond.

Emmendoer-
próx. Cilo Royal Barg -

ter - Próx. Despachante, Defronte
Stúdio FM - Posto
Suíte cl hidro,

- suíte,
Marechal -

2 qtos.,2 qtos., sacada cl Suíte, 2 qtos.,
2 vagas de

60m2• 00
sacada cl

garagem. R$ 70.000, churrasqueira,
R$

+ acaba- .

cl piscina.
92.000,00. mentos finais, R$

100.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

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

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,OQ

COO 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

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

lavanderia, área dé festas com churrasqueira e

banheiro, garagem - Valor R$ 72.000,00

,,'"

COO 113 - Vila Nova - residência de esquina ,

medindo 295,OOm2 - 1 suite, 2 banheiros, 3 salas,
escritório, 2 quartos, cozinha, lavanderia, área de
festas com churrasqueira e banheiro, dispensa,
garagem para 2 veículos - Valor R$ 150.000,00

COO 071 - Ana Paula - estrutura para dois pisos
- 1 suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro - Falta acabamento - Valor R$ 38.000,00 lo

COO 023 - Säo Luiz - 1 suite, 3 quartos, sala
dupla, 2 banheiros, copa, cozinha, lavanderia, dispensa,
garagem para 2 veículos - Valor R$ 130.000,00

� 275-3108
Laan. ,�tCo)nsulte nossos outros,

"'''''<<<,'i�, : "'''U�,,''''''''
.-c imóveis r,ara vendai %,_.

�,

ve i e
Casas

Terrenos

Apartamentos

COlTlpra
Vende

Aluga
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 pI 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$ 25.0,00,00

APARTAMENTOS
• EDIF. FLORENÇA - 2 dorrns, cl VOm2 - Centro - R$ 65.000,00
• EDIF. SCHIOCHET - 3 darms. cl 157m2 - Centro - R$ 75.000,00
• EDIF. SÃO RAFHAEL - 3 dorms, cl 80m2 - Centro - Rua João Planinschek -

Entr. R$ 15.000,00 + R$ 380,00 pI mês
• EDIF. SUELEN - 3 darms. cl 110m2 - Czerniewicz - R$ 52.500,00
• Área cl 300m2 - à 1000m da Malwee - R$ 14.000,00

CASAS
• Alv. cl 320m2 - Loteam. Papp - Barra - R$ 115.000,00
• Alv. cl 120m2 - Loteam. Ana Paula - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
• Alv. cl 115m2 - Centro (Próx. Acaraí) - R$ 53.000,00
• Alv. cl 160m2 (Sobrado) - Ilha da Figueira - R$ 105.000,00 (nova)
• Alv. cl 160m2 - Ilha da Figueira - R$ 110.000,00
• Alv. cl 138m2 - Vila Lalau - R$ 80.000,00
• Alv. cl 120m2 - Ana Paula - R$ 30.000,00

MARIMAR
IMOVEIS

· 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$ 1S.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
'
Residencial

Reformas HEXAGONAL Comercial

Construçoes ENGENHARIA LTDA. Industrial

,

Arte de Projetar e Construir com Segurança e Economia
Mão-de-Obra Especializada e Treinada seguindo normas técnicas de segura�ça

aà melh-or� é. CUJ iM/, v0Vl}u;v co-v1.N0V}CVV

�; ót'Í1nCV.Y opÇÕ'0:Y vu;v,y wuUfuw�
� e- C0111I�� pv0Ç01/J.

.nane.amen OS. ara a u.s. aOp.êOns ru ao re ormallíí
Rua Fritz Bartei, 77·51. 03· Baependi . Próx. Javel Multimarcas

Fone/Fax: 275-005-1
IMOBILIÁRIA· ENGENHARIA· CONSTRUTORA· CONSÓRCIO DE IMÓVEIS Av.Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaraguá doSul
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CHaveCHaveCHave

VOCÊ PODE TER UMA
.

\

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

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

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

negociável
J

Procópio Gomes
de Oliveira -

Centro, com I

suíte, 2 qtos,
garagem, piscina.
R$ �5.000,00 ��QUlm�

�N� �. PWl� WOL.j:

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

cl elevador
Financiamento direto com constr.

ou financ. pelo Banco.
Consto e Incorporadora.

Ref. 2702 - Terreno
no Czerniewicz - com

6.000m2, frente para
asfalto. Valor

negociável

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

CHaveCHave

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

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5181 CASA MISTA - SANTO ANTO-

10"?'R:"'ANTERO"CORRI;IA, LOTE 799
03 QUARTOS, SALA, COPA/COZINHA,
GARAGEM EM ALVENARIA: BWC,
LAVANDERIA, CALÇADA EM VOLTA DA
CASA. Área do terreno 399.00 m2 Área
B�nfeitorias 66.50 m2

Preço :""15,000.00

5215 APARTAMENTO - CENTRO - AVMAL

,.•Q,ç,QQ.QBq.Pß EQNâçÇf.,85�_ßPIº.·i03.
APARTAMENTO COM 3 QUARTOS, 2 SALAS,
COZINHA, 2 WC, LAVANDERIA, GAR},GEM,
SACADA E DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, 2
° ANDAR. Área do terreno 0.00 m2 Á��a

"'líenteitc)'':?ias1''23:'8ö""rTí2-'·*h'="'.ow,,,y ",,�*,ili

Preço: 65,000.00

IM081LIARIA

MENEGOITI

�.550-J 5192 CASA ALVENARIA -

VILA RAU - R. ANTON

FRI�RIC�:rS:�r9 - RES':' HELENA II.

DEr.: 03 QUARTOS; 01 BWC;

SAL1; COZINHA; LAVANDERIA;

C�URRASQUEIRA; GA�GEM
. l.e6Rê-�º�,>Ç6BRºS,.�A[�,9 ,,99

terreno 300.00 m2 Area
Benfeitorias 173.00 m2

Preço: 37,500.00

5170 CASA SO BRADO - VI LA
LENZI - RUA MARCELO BARBI, 555 -

SOBRADO, PISO SUPERIOR: 1 SUITE, 2
QUARTOS,�.WC".COPNCOZINHA,
LAVANDERIA, SALA, SACADA
FRONTAL E LATERAL C/ I
GRAD.ALUMINIO - PISO INFERIOR: 2
SALAS COMERCIAS C/DE�OSITO,3
·"wy'2.GARAGENS;wAREA SUPERIOR=
172 M2 - AREA INFERIOR= 152 M2.
Área do terreno 363.38 m2 Área
Benfeitorias 325.00 m2

Preço: 135,000.00

5176 CASA - AGUÁ VERDE - R.
iCEÕPOLDO·lV\EYÊrsl'lb-ö'3""

QUARTOS, SALA, COZINHÁ, BWC,
LAVANDERIA, ÁREA DE SERViÇO E

GARAG�0. �rea d� te�rEmo 408.:00
m2 ·ÄrédBenfeltonas'85�50"m2"

Preço: 38,000.00

5206 CASA - NEREU RAMOS.
R.PAULO VOLTOLlNI,S/N°- RIB.
CAVALO. CASA DE ALVENARIA
C7-G'Ã[PÃÕÄP'!CÕMERCI01-
NEREU RAMOS, CASA C/ 2�
QUARTOS, SALA, COPN I
COZINHA,WC,GARAGEM, MAIS
O GALPÃO SEMI- ACABAD.!. -

TERRENO= 40,00M X I
:' 20,00fyl=800,OQ02, ,RIBEIRÃO.. """CAVALö�·Ã;:�·;:td;; t;r;:;;;:;;-�

800.00 m2 Área Benfeitorias
255.00 m2 Preço: 65,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CENTRO - casa em alv.

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

quartos, sala, cozinha, 2

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

1 �: .�������I.C?�.�:?� CORREIOmDO peve ����.C?�� .�.? ���: .��. ��.�.���.? .��. ?�?l
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I 2) Casa alvenaria eI205,00m2, terreno 01)
I 324,00m2 (13,50x24L 3 qtos, uma suite, • Apartamento cl 02 quartos, garagem
I copa, duas salas, eoz .Iavand., garagem e demais dependências, Rua Angelo
I dois carros, mesanino com sacada, todas Rubini, 880 - R$ 240,00 ( dispo 151

I esquadrias em madeira de canela, 06/01)
IBarra murada, localizada na BÁRRA - R$ +Apartamentoe/03 quartos, garagem

I 80.000,00 aceita carro como parte e demais dependências, Rua Emma S.

I A
.

b '1'
/ .

cl B pagamento. Marquardt, na Barra - R$ 230,00
ImO I Ld I'Ld a arra

:"' -Aportcmento c/Dô quartos, garagem
I e demais dependências, Rua Bertha
I

..
.. Weege, 594, na Barra - R$ 260,00

I Fone: (47) 376-0015 • Apartamento cl 02 quartos e demais

I RUA ANGELO RUBINI, 1046 dependências, Rua Pastor A.

I Schneider, 353, na Barra - R$ 250,00

I
TE RRE N OS • Terreno e/873,64m2 (26,41 x33), Rua • Casa de alvenaria cl 02 quartos, 02

Brusque - R$ 60.000,00 BWC, garagem e demais
I BARRA DO RIO CERRO: dependências, Rua Wolfgang Weege,
I • Terreno cl 636,OOm2 (26,50 x SíTIOS 1500, na Barra - R$ 400,00
I 24,00), Rua Angelo Rubini, 461 - R$ • Casa de alvenaria cl 02 quartos,
I 8 O. O O O, O O • Sítio cl 11.265,OOm2 edificado com um LOCAÇÃO garagem, Rua Hercíeio Bertoldi, s/n o,

I • Terreno e/l.214,50m2(20x60,50), galpão de madeira com 140,OOm2, na Barra - R$ 200,00 I
I Rua Horácio Rubini,772 R$ localizado na Estrada Ribeirão.Aurora, Rio • 'Sala comercial cl aproximadamente • Casa de alvenaria cl 02 quartos, I
I
22. O O O, O O Cerro II, distante do asfalto 1,5 km - R$ 70,OOm2, Rua Padre A. R. Jaeobs, 625, garagem, Rua Hercíeio Bertoldi, sln o, I
I

1 3. O O O, O O Vila Lenzi- - R$ 300,00 ( Primeiro mês na Barra - R$ 200,00
JARAGUÁ 99: • Chóccrc cl 125.000,OOm2, edificado de aluguel grátis) • Casa de alvenaria cl 02 quartos, I
I • Terreno cl 325,OOm2, lot. Miranda, com uma mista com 150,OOm2, ranchos, • Sala comercial cl aproximadamente garagem, Rua Abramo Pradi, 2121 I
I lotes n

? 6 e 7 - R$ '9.000,00 - parcela galinheiros, estrebaria, chiqueiro de 30,OOm2, Rua Angelo Rubini, 418 - R$ casa 02 - R$ 180,00 I
I cada lote em até 3x. porco, pastagem, bastante água, local 180,00 • Casa de madeira cl 03 quertos. I
I • Terreno cl 808,20m2 (26,55x30A4), para fazer lagoas - Rio da Luz (Rio Vitória) • Sala comercial cl 100,OOm2, Rua Pas- garagem, Rua Abramo Pradi, 3421 I
I Rua Bertha Weege, lado colégio 25 de - R$ 40.000,00 tor A. Senheider, 4800 - R$ 280,00 casa 02 - R$ 180,00 I
I julho. Aceita carro até R$ 6.000,00 • Sala comercial cl +\- 70,OOm2, Rua • Casa mista cl 03 quartos, garagem, I
I

ou casa até o mesmo valor - R$ CASAS Angelo Rubini, 980, na Barra - R$ 250,00 Rua Bertha Weege, si n", na Barra -

I
26.000,00. • Sala comercial cl +\- 36,OOm2, Rua R$ 225,00 I

1 ) Casa alv. e/150,OOm2 mais galpão Angelo Rubini, 972, na Barra - R$ 250,00 • Terreno cl 4.690,OOm2,ou área I
I SÃO LUIS: e/90,OOm2, terreno cl 3.200,OOm2 • Apartamento cl 03 quartos, garagem e menor, Rua Feliciano Bortolini esquina I
I • Terreno cl 384,00 m2, Jardim (7�x43), Rua Bertha Weege esquina demais dependências, Rua Amandus Angelo Bortolini, na Barra - R$ 200,00 I
I Hrusehka II - R$ 5.000,00 + 30 x Auqusto Hanemann, BARRA - R$ Rengel, Rio Cerro - R$ 230,00 • Galpão em alvenaria com I
I 300,00 120.000,00 - aceita terreno(lote), • Apartamento elOl quarto, garagem e 350,OOm2, escritório, banheiro, Rua I

caminhão pequeno ou grande como parte demais dependências, Rua Hercílio Tereza Hrusehka, n
° 65, São Luís -

I: VILA NOVA: pagamento. Bertoldi, 66 - R$ 170,00 (disp. 251051 R$ 750,00
I

•••••••••••••••••••••••••••_••�••••••••••••••••••••••••• 1

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

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

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

VENHA
MORARNO
CENTRO
ED.
MENEGOTTl

Apartamento
cl 136m2 -'
3 quartos,
sala cl

• sacada,
cozinha,

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

Papp. casa' em alvenaria cl
200m2, suíte cl banheira + 2

quartos, 2 salas, cozinha, bwc
social, bwc serviço, área

serviço, garagem pI 2 carros

cl portão eletrônico. Terreno

450m2• Valor R$ 80.000,00

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. cf armários sob
medida, escritório sób 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)

•• a •••••••••••••••••••••••••••••• 4 ••••

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
-

APARTAMENTOS
DESCRIÇAO DO IMOVEL
Centro: 2 dorm., 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: 3 dorm. + dep. cl garagem
Centro: 3 dorm. + 2 bwcs cl garagem
Centro: suíte + 1 dorm. cf garagem .

Centro: 1 dorm. cl garagem
_ CASAS.

DESCRIÇAO DO IMOVEL
Casa madeira cl 3 dorm., cl garagem
Casa boa (alv.) cl 3 dorm., c' garagem
Çasa (alv.) cl 2 qtos, G' garagem
Otimo sobrado cl suíte + 2 dorm.

EDIFÍCIO
Ed. Imperador
Res. Otto (Novo) .

Ed Carvalho
Ed. Maguilú
Ed. Terezinha
Ed. Tribess
Ed. Vaira
Ed. Savi
Ed. Florença

VALOR
R$ 280,00
R$ 370,00
R$ 550,00
R$ 280,00
R$ 250,00
R$ 330,00

Ri 350,00R 280,00
R 230,00

CENTRO - Casa em alvenaria cl 130m2 - 3

dorm., sala, cozinha grande, área serviço,
bwc, garagem, toda murada cl cerca em

alumínio. Terreno 308m2• Valor R$ 85.000,00
(aceita entrada de R$ 65.000,00 +

parcelamento)

LOCALIDADE
Centro
Centro
Nova Brasília
Vila Nova

VAL.OR
R$ 300,00
R$ 480,00
R$ 280,00
R$ 750,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ATENÇÃO! LEIA ESTE ANÚNCIO!!!

CRÉDITO
R$ 15000,00
R$ 20.000,.00
R$ 25.000,00
R$ 30.000,00
R$ 35.000,00
R$ 40.000,00
R$ 45000,00
R$ 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 poro reformas, 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, sern laxo de adesão.
Grupo especial com 5

contemplações' a coda 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

Yogas limitadas

Ligue poro 47 349-6115

SEU IMÓVEL PRÓPRIO
COMPRE - CONSTRUAOU REFORME SEU

IMÓVEL COMERCIAL - RURAL OU RESIDENCIAL
.LA� I}

emp os.

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 c 72

anos no mercado. Inf. 322-7387

, Sua melhor opção de prazer

v4hvt"{'H'lev,t<t 2.4 7cr�",s.
OESPEOIDAS DE SOLTEIROS

FESTAS NO GERA,l
F.ONtE: (47J 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

COR��TOR INlÓVEIS

8 TERRENO· VILA RAU· R.
CARLOS ZENKE. ÁREA DE
326,40M2 (12,00MX27,25M
) RE�IDENCIAL HELENA· LOTE
24. Area do terreno 326.40 m2
Preço: 10,000.00

51 CASA NA PRAIA· BALNEÁRIO
ENSEADA (PRAINHA). R. RECIFE,
900 . 04 QUARTOS, SALA,
COZINHA, BWC, GARAGEM,
TODA MURADA E RUA
CALÇADA. TERRENO 12,00 M X
21 ,OD M. Area da terrena 252.00
m2 Area Benfeitorias 95.00 m2
Preço: 35,000.00

5 CASA ALVENARIA· .• R.
EMíLIO STEIN, 205 • 02 SUITES,
MESANINO, 02LAVANDERIAS 02 BWC,
COPA/COZINHA, GARAGEM Pl02
CARROS. Area doterrena 325.00 m2 Area
Benfeitorias 210.00 m2 Preço:
120,000.00

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

6 TERRENO . VILA RAU .

RESIDENCIAL JOÃO GUALBERTO
ROCHA. AREA DE 347,41 M2
(14,18 M X .24,50 M ).
RESIDENCIAL JOAO GUALBERTO
ROCHA· LOTE 104. Area do
terreno 347.41 m2 Preço: 8,500.00

41 CASA ALVENARIA· VILA RAU·
R. JORGE BURH, 249 ( FUNDOS),
02 QUARTOS, SALA, COPA!
COZINHA, BWC, AR.EA DE
SERViÇO, GARAGEM. Area do
terreno 700.00 m2 Area Benfeitorias
70.00 m2 Preço: 35,000.00

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

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

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

113 RIO· b

CERRO - "

7�,eo�2 - alve., \3 dorrnit., sala, .

cozinha,
[avanderia,
barihelre e

..

� , garagem. .

Terrel"\p 49�,oOm2. Rua Bertha Weege,
1645. R$ 3}.pOO,OO

110 RIO CERRO

91,OO�'F, 3 dormit.,
sala, cozinha, 2

pªnPleiros. Terreno
1.065,OOm2.

RuaBert�a W�ege,
R$ 65,000,001637,.

106 TIFA MARTINS -

,';Í34,OOm2, 3 dorm.,
.sala, cozinha, banheiro,
lavandeira, garagem.

{)Terreno 2.800,OOm�,
Rua IrineU Franzner

R$ 45.000,00
.

�

,ÇORUPÁ- Chácara cl
24.600m2 BR·280 ".

�"::: :J:' _,.. '. <

)

pr0>51mo IgreJaSto
Antônio, cf casa mista t

\20m� - R$ 65.000,OQ
(Acei9.casaem tr°Sflem
Corupá oU:Jaraguá)

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

lNr-..c==,=-=,r-·-E_ a IVERSOS
Corretor de ímövets

E-mail: rotewold@netuno.com.br

Tel: 372-3922

VendoTerreno com 325
rn? no bairro São Luis

pronto para construir. R$
2.500.00 entrada e saldo
em até 60 meses. Tratar
9102-1110CAsiW,

*�CA'SA äl�;�a7ia77Ö;;2�::r quartos,
bwc, cl laje, toda murada, faltando algum
acabamento, ótimo local, lot. Sto. Antonio cl
escritura. R$ 19.00Ó,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

TERRENOS
• TERRENO Lot. Divinópolis (Figu�Y��)� 397�2,
plano. R$ 14.000,00.
• TERRENO Lot. Casa Nova 2. (Barra).
R$ 8.000,00.

TERRENOS À VENDA

Alugo Galpão Alvenaria
com 615 m2, na Rua 13
de Maio - Próximo a

Gráfica Régis. Valor a
Combinar. Tratar
9102 - 1110

Carta de Crédito para
imóvel (aquisição ou
reforma), capital de giro e

automóveis.
R$ 10.000.00 a

R$ 116.000.00.
Tratar'9973-3761 ou

275-0478.

TEODORO . ., .

ImOVelS

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

117 . Terreno c/ 450 m2. Rua Marcelo Barbi, Jardim
Lenzi R$ 20.000,00
137 . Terrena c/ 466,20 m2. Rua Ricardo Grimm, • CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

corretor - creci 8054

CASAS À VENDA

124 . Casa alvenaria c/140m2· 1 suíte t 2 quartos.
Rua Hermanri Purnhagen, Rau - próx. gráfica
22 R$ 64.000,00
126· Casa alvenaria c/130m2· 1 suíte t 2' quartos.
Rua Hermann Schultz, 184, Vila Lenzi. .. R$ 48.000,00
127 . Casa alvenaria c/198m2.' 3 dormitórios.
Centro- fundos farmácia do Sindieato ... R$ 75.000,00
136 . Casa alvenaria c/77m2 . 3 quartos. Rua
Clara S. Verbinen, 501, Estrada Nova .. R$ 13.000,00
139· Sobrado cl 255m2· 1 suíte t 2 quartos, cl sala
comI. Rua Marcelo Barbi, Vila Lenzi .... R$ 110.000,00
138 . Sobrado fase acabamento cl 209m2· 1 suite

t 2 quartos. Rua Francisco Piermann, Jardim
Lenzi. R$ 65.000,00
132 . Sobrado cl 215m2 - 1 suíte t 2 quartos. Rua
Francisco Paulo, 945, Chico Paula .......R$ 88.000,00
144· Sobrado cl 438m2· 1 suíte cl hidra t 4 quartos,
cl 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 cl 100 m2 - 3 quartos
t 2 salas e demais dependências, terreno cl 470m2.
Rua Francisco Paulo, Chico Paulo ......R$ 35.000,00
147 . Casa alvenaria com laje cl 70m2 - 4

dormitórios. Loteamento Zanghelini, Nereu
Ramos R$ 29.000,00
140 . Casa alvenaria com laje cl 120m2 (fase
acabamento) - 3 dormitórios. Morro Boa
Vista R$ 23.000,00

E-mail: teodoro@terra.com.br

Chico Paulo próx. igreja São Judas
Tadeu R$ 19.000,00
145 . Terreno cl 1.375 m2 (frente em 37 m. com a

Avenida). Av. Epitácio Pessoa, eentro ........R$ 140.000,00
103· Terreno cl 420 m2. Bairro Ra� - próx. Supermercado
Tonin R$ 12.800,00
109·· Terreno cl 1.250 m2. Rua Carlos Schultz,
Czernlewlcz.. R$ 13.000,00
123 . Terreno cl 880 m2. Rua José Emmendoerfer ,

Nova Brasília· próx. Multiprint Etiquetas .......R$ 38.500,00
111 -Terreno cl 557,60 m2. Rua Jõao Batista Rudolf,
Amizade· Resid. Versalhes. (asfaltado) .......R$ 33.000,00
129 • Terreno cl 575 m2. Rua Jorge Czerniewicz, Centro
- próx. SCAR R$ 45.000,00
110· Terreno cl 17x38 = 646 m2. Rua Waldemar Rabello,
Vila Nova- lateral Rua 25 do Julho R$ 27.000,00
130· Terreno cl 5.000 m2. BR. SC 416 . KM 09 - após
Nanete Malhas R$ 65.000,00
141 • Terreno cl 728,75 m2. Rua Roberto Ziermermann,
Amizade· Loteamento Behling R$ 29.000,00
142 . Terreno cl 1.750 m2. Bairro João Pessoa - próx.
Ponte de Sehroeder - ótimo terreno R$ 16.000,00
143 . Terreno cl 750 m2 t área de domínio. BR SC 416,
Rio Cerro - antes Nanete Malhas R$ 17,000,00
118· Terreno cl 480m2 (15x32). Rua Esmeraldina Junkes,
Jardim Lenzi (rua com asfalto) R$ 15.500,00
146.' Terreno cl 360m2 (17x21). Rua lateral, ao lado do

rodeio, Rau. (ótimo terreno) R$ 8.000,00
145 . Terreno cl 1.375 m2, fazendo frente pl Av. em

27,00 m .. Av. Epitácio Pessoa R$ 140.000,00
133 . Terreno cl 780 rrí2 de esquina. Barra Rio Cerro I -

Loteamento Alzira Hardet R$ 14.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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asolJ 7119 5900
Economize Tempo e Dinheiro!

t:Ji:átei
o Dislt IIf#Ol'nttlf;itSft que está no mercado desde

1995. :inicia
..

sua expansâo para ? l3fa�11 na glande- Curitiba, l::syRdo
do Paraná. Atende- diartsmente 24 horae por db t seu obj-e'flvo ê
auxj{jàr Ö con�tnnidor <1 encontn..'U' �s cltlp..resas, os produtos e os

servioos de MU interesse. V<;ja ulguus exemplos lnfortlul.tica, telefonia.
venda c -d(; eletre-eletrõnicos, restaurantes, Ianchcnetes,
hotéis e reparos döru&.."iHe,os, prediuÍ% e induetriais, lhtlpeUl e
ccnservação, e pai.aupslUO.1 produtos {!" presentes nacionais
c médicos, engenhei.njs� dtt'1h$t�s e autros. produtos e

do seu dhN( -díe..
NOS�ÖI serviço é perfffinaHzàdo, . pessuiroos um de

proíísstcnaís ß:hanwntt; (rUMHfwad.o� para aknder mws

necessidades.
No O�OO "BtJ 5900 "OC� oh,<em todas as ,nionn"tçóö que

precisa pf.i:r&'I. faset- (J melhor negócio; nÖ"ntf.>:� f.ekfm'v!� el1�cr(.�o�
horário ·(h:.� atendhnento dt' empresas, prestndores de ,$ÓrVlçOS e

profis'tdonab m.'lert:l.L�, aj�m de Hüm�; Pag(;'. e .R··-mail 'Se pOßs1.ürem., .

Vocé tmnb6rn poderá: $.:dküat pelo nome do produto (rU ���tvh�{)� que
PiÜiS�lte-m04 várias opções para sua

Possuirnns também UJn t).;:H)('t)
in:fönuo.çQe') exclnsívas do!'.� nossos e

pelo endereço 'lV\\';;v,'!mibr�.dí1fá,.Çt.m1.l:w. onde vocé

produtos e scrvlçcs eH'! promüçõe-s, basta acessnr o lin}; ·Cl,,,.ifieodos
Prnrnockmaís" ,

.

�be por quê {1 OJ51· Informuçöes é dlfere!ltc',jJ
E :sintples! Por ser um serviço CORl de utiUdac!t: púbHca�
não VL-H.l lU(TO com' as Hg;)çõ{�S pois tem' como prôpósito,
fadllmr a. vida da comunidade, �p:roxirnªnd(J quem quer vender de
quem quer comprar.

O cu-sto de acesso e á� R$ 0,17 o minuto, fliüümo definido
�).m uianutençäo do serviço {� que é totnlmentt.... pela E'fnl::;n.lttet
empresa cessjcnáría e admini�t:rHdl)nl do sístema.
Portante não esqueça: proçtlmr nunen mai"JAgu<\0300 1'1il9,�

An#::e5 de C:Onfprar PPOdUt05
e se,.."ço5 consult:e..ft05!

.Pátina lixada, italiana
epi�()ta.4<l
Mosaico. Colméia

.

;b��pé����p�;T��t��as

MÓVEIS
CIIiI f�PQrlamenro! f chácalol fmrrtffOf

Vende-se terreno proxirno
solôo Arnizode. Tratar: 371-
2829, Valor R$ 8,500,00,

Vende-se terreno cl 900m2
- casa em alvenaria de
40m2, Tratar 274-8329.

Vende-se terreno na Vila
Lenzi com 664,OOm2, Rua
Guilherme Schmidt, lot. da
Erwino Menegotti, R$
20,000,00,
Tratar: 371-4446�

Aquisição de terreno em
qualquer localidade e

construção da sua casa

pagando em oté 180
meses e você ainda pode
usar o FGTS, Tratar
275-0478 I 9102-1110.

Vende-se terreno Bairro

Vieiras, próx. a Kienen, semi
plano com água nascente,

Com 20,591 ,00m2,
R$ 160,000,00.
Tratar: 371-4446,

Vende-se Lotes na Ilha da

Figueira, após llhobelo e

embalagens,
Tratar: 371-4446.

Vende-se casa em alvenaria
com 89m2, Jaraguá
Esquerdo, Rua Horácio Pradi
com 3 qtos, sala, cozinha,
bwc, garagem, Terreno com
314,OOm2 - R$ 53,000,00,

"..,

RETRATAÇAO
SILMAQ COM. REPRESENTAÇÃO LTOA.

MÁQUINA DE COSTURA
Vem ao público assumir ter remetido

erroneamente o encaminho para cartório o

seguinte cliente: Sr. Geraldo
Schroeder. Portador do CPF nO 932.3767972

Pelo ocorrido pedimos desculpas.

APARTAMENTOS P-RONTOS

ED, PRíMULA
Apto, NOVO, cl suíte + 1 qto e demais

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

Rua Marina Frutuoso, peto Angeloni.
Apto, c/2 qtos, 2 bwc, demais dep.

R$ 53,000,00

ED, AMARYLLIS
Vila Nova - Rua Angelo TorineIIe, 78, Apto
cl suíte + 1 qto e demais dep, - sacada cl
churrasqueira - R$ 53,000,00

PIROIMA
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO CREC11873.J

R. Epitácio Pessoa, 421 - Sala 103 - Fone: 371-8814-
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Consulte-nos Sobre outros Produtos

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

Vende-se Chácara
142,000,OOm2 em Nereu

Ramos, possui 18,000 pés
de banana, água nascente,

R$ 35,000,00,

Crédito
17,170,00
22,893,00
28,616,00
34,339,00
45.786,00
62,956,00
80.126,00

Tratar 371-4446.

Vendo Casa com 90 m2,
03 dormitórios, sala de
estar, cozinha, área de

serviço, bwc social com
Box, garagem para 02

carros, terreno com 420
m2, Rua Arduino Pradi em
frente ao Urbano,
R$ 30.000.00,
Tratar 9102-1110,

Vende-se apartamento
com 103m2, Baependi -

rua Fritz Bartei, com 1

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

Vende-se apartamento na

rua Barão do Rio Branco,
no Edifício Klein,
apartamento novo, 5°
andar de frente 138m2,
Tratar: 275-3627, falar
cornKótic.

Prazo
140 meses

140 meses

140 meses

140 meses

140 meses

140 meses

126 meses

Parcelas
150,00
201,00
251,00
301,00
402,00
553,00
703,00

Informações 47 322-6493
ou 322-6489

Tratar: 371-4446,

Vende-se Chácara de
8,000 a 9,OOOm2, com
escritura e lagoa para

peixe, R$ 8,000,00,
Aceita-se parcelamento
da rnetcdedo
valor ou carro.

Tratar: 9980-5755,
com Moacir,

Precisa-se de mensalista,
com referência, entre
35 e 40 anos,

Tratar: 370-7398,
com Magnes,

VERSOS

Compra-se bateria
usada, Tratar 376-0642
cl Alexandre,

Vende-se mercado cl
estoque e equip, com
ótima clientela e bom
rendimento - terreno cl
811 rn? cl sobrado em

construção. Valor R$ R$
60,000,00. Aceita-se
casa até R$ 50,000,00
ou carro, Tratar: 276-
0396 ou 371-2599 cl
Zenaide ou Belair

Atenção! Menor poodle
de Jaraguá do Sul para
cruzar, mini rnicro-toy,
Tratar: 370-2995.

Vende-se Chow-chow,
cachorro de língua azul.
Tratar 371-8734 ou

371-2001 com Frank,

Compro um consórcio

contemplado, pagamento
a visto. Tratar: 275-
3900 ou 9113-0900,

CRÉDITO
R$ 16.376,00
R$ 21.659,00
R$ 32.753,00
R$ 49.130,00

PARCELA
R$ 135,00
R$ 178,00
R$ 270,00
R$ 405,00

Autorização 030018689 do
Banco Central

Fone: (47) 336-9111
Bela Vista administradora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CASA PRÓPRIA JÁ! CRÉDITO PARCELA
R$ 16.376,68 R$ 135,25
R$ 21.659,48 R$ 178,87
R$ 32.753,36 R$ 270,45
R$ 49.130,04 R$ 405,74

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

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

��M\11 m MAKi!) I
I Empreendimentos Imobiliários

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

LANÇAMENTO_:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMINIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO'

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARAMORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALlJGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172
EMPRE;ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1438· SALA 04

CRECI1<!39-J

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 675,00m2 - Rua Fritz Hasse - Centro
403 - Casa alvenaria com 325,00m2 - Terreno com 714,00m2
. Centro, 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, garagem
p/4 carros, ampla área de lazer. Acompanha móveis - Aceita

imóvel em Baln. Camboriú como parte do pagamento.
404 - Casa alvenaria com 120,00m2 - Rua Roberto Ziemann -

Três Rios do Norte. Possui anexo para comércio. R$
28.000,00 (aceita automóvel de menor valor).
405 - Casa Madeira - Rua Adelina - Schroeder - área de

108,00m2 - Terreno com 450,00m2. Aceita automóvel como

Parte de pagamento - R$ 15.000,00 Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul- SC

I.
Caso de alvenario com 160,00m2, situado no Jquó

IEsquerdo, Loteamento Fredolino Martins, Próximo ao C;olégio
Giordini Lenzi. Valor R$ 40.000,00
• Cosa de alvenaria com 135,00m2, situado no Loteamento

Zanghelini. Valor R$ 30.000,00
• Cosa de Alvenaria com 90,00m2, Rua Qúilombo dos

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

I
situa no Rua Bahia. Volor R$ 35.000,00

I. Sobrodo de olvenaria com 220,00m2(NOVA), situado no

Loteamento Bela Vista. Valor R$ 115.000,00.
• 1!2 água de alvenoria com 60,00m2, no Loteamento Ana
Paulo III. Valor R$ 20.000,00
• Casa de madeira com 7x9 + 4x9 de alvenaria total

89,00m2 -lote Ana Poula 111.- Lote 153 Valor R$ 23.000,00
• Casa de madeira de 55,00m2 toda murada no loteamento

I
Ana Paula III. Valor 17.000,00

I
• Cosa de alvenario em construção, com 75,00m2 (na laje),
lote 148, esquino, no loteamento Ana Paula II. Valor

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

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

R$150,00

TERRENOS

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

ICamposompiero. 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. Ano Paula III. Valor
R$ 12,000,00.
• Terreno no loteamento São Cristovão (Bairro Amizade).
Valor R$ 11.500,00.

I.
Terreno com 420m2 - Lotenrnento Piermonn - 16.000,00

I'LOTEAMENTOS FINANCIADOS

• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO "
• FIRENZE • OURO VERDE
• ZANGHELINE

Ul
o

Ul
<XI
o

• FINANCIAMOS COM UMA ENTRAD1\ E O
RESTANTE EM ATÉ 60 MESES.

CONDOMlíNIO FECHADOI ·FLAMBOYANT
COM VISTA PANORÂMICA.

MÓVEIS
cllsas / apartamentos I chácaras / terrenos

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 Bartei, com 1

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

Vende-se Chácara, com 24.600m2,
em Corupá , plana, possui casa mista,
palmito, localizado BR-280, próximo à

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

.

I

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.

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.

VENDE:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PIZZARIA RIO BRANCO

apre90s imbativeis

1Iais "fi 30 Sabo,lfes.com
Forno à Lenha II t/uiaJidaa., CASAMO

Confira
enas

R$ 6,90
,

Pizzas:; '� es

a partir de R$ 12,90
tes

a partir de R$ 15,90

R$ 17,00
Rua Barão do Rio Branco, 163 • Jaraguá do Sul- SC

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

,
,<,' : �",.\ �\.:J.,.

Grupo especial
, .

pera outomeveis.
4 contemplações

todo mês.

Vendo casa em alvenária,
, seminova com 03 anos,
acabamento interno em gesso e

massa corrida, estrutura para 2°

pavimento, bem arejada, com 02
quartos, sala, cozinha, bwc,
despensa, área de serviço e

garagem. Grades em todas as

janelas, calçada, jardim frente e

fundos e conil. Local: Bairro
:Estrada Nove, proximo a BR 280
. Aceita-se terreno ou carro como

parte do pagto. Valor: R$
39.000,00 Tratar: 372 3124 com

Ivone ou Silvio.

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
Calzone - R$ 17,90

Prazer ern Entregamos em Guaramirim
atender bem.

'8�,?�a-� Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

Pref Waldem'ar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

\
Financiamento

para toda a

linha Honda.

15% de entrada parcelada
em até 1 Ox com saldo

em 36x fixas:

Horário de Atendimento:
das 8:00 HS às 19:00 HS .

Sem fechar para o almoço

Agora representando Pneus ItIIICHELIN

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JARAGUÁ DO SUL '--

FIEse

SENAI

CONQUISTE SEU ESPAÇO NO MERCADO DE
TRABALHO FAZENDO CURSOS NO SENAI

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:
Técnico em Eletromecânica - dois anos de curso com carga
horária de 2.232h.

. Técnico em Eletrônica - dois anos de curso com carga
horária de 2000h.

Técnico em Vestuário - um ano e meio de curso com carga
horária de 1600h.

Técnico de Estilismo em Oonfecção Industrial - um

ano e meio de curso com carga horária de 1.520h.

Faça sua inscrição para os cursos técnicos até o dia29/06/0 1.
Informe-se mais sobre cursos técnicos e outros cursos pelo

.

tetetone 370 - 7722 ou visite nosso site: www.sc.senai.br

E-mail: jaragua� se(l�i-sc.ind�.!:>r

* 'RODAS ESPÖRTIVAS
Aro 13 -

. R$ 82,00

* BALANCEAMENTO

* AMORTECEDORES
Amort. D. Uno 93 à 97

R$ 49,00

Jaraguá do Sul 371.5564

Rodízio com direito a 3 tipos de sopas, calzones

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

Piaaetriet Bo.... Gosto
..

. \;

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277 - Jaraguá do Sul- se - fone �75-2825

* PNEUS

* GEO'METRIA

* ESCAPAMENTOS

lrIest Escap. Tras.
Gol 1.6/1.8 951

�$ 42,00

Guaramirim 373·1 016
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ALUGUEL

DETRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

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

Edital n° 23.294 de 18/06/2001
LUCAS ARENT E ADRIANA CÂNDIDO

Ele, brasileiro, solteiro, leiturista, natural de Rosário do Ivaí, Paraná, domiciliado e residente na Rua Francisco

Hruschka, 511, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filho de Stanislau Arent e Apolonia Arent,
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, natural de Ubiratã, Paraná, domiciliada e residente na Rua Afonso
Benjamin Barbi, lote 179, Ana Paula III, nesta cidade, filha de Martinho João Candida e Ivanir Lucas Cândido.

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

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA

Pelo presente EDITAL DE INTIMACAO DE FALENCIA.. faca saber ao responsovel pelos Titulas abaixo relacionados, que os mesmos

se acham neste Oficio de Protestos para serem PROTESn&.DOS no prazo da Lei se nao forem pagos.
Ao intimado e facultado pagar, ou postular judicialmente a sustacao de protesto ao apresentar declaracao de resposta por escrito.

DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR
ESPECIE NUMERO

.

VENCIMENTO VALOR SACADOR

HAND:DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 994-02 18/05/2001 2.703,58 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 993-02 18/05/2001 2.059,25 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 991-02 18/05/2001 2.137,37 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 992-02 18/05/2001 2.113,54 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001 -10 WERNER MARQUARDT
D 990-02 18/05/2001 1.991,37 O MESMO

HAND-DRESS CONF�CCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 1020-02 20/05/2001 2.669,35 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA
'

03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 1022-02 21/03/2001 2.358,65 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 902-03 28/05/2001 2.884,96 O MESMO

IHAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10' WERNER MARQUARDT
D 907-03 28/05/2001 2.285,08 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D' 901-03 28/05/2001 2.710,22 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 904-03 27/02/2001 2.851,78 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/000 l- 10 WERNER MARQUARDT
O MESMOD 906-03 28/05/2001 2.824,68

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 905-03 28/05/2001 2.563,26 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 903-03 28/05/2001 2.423,23 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 900-03 28/05/2001 3.134,40 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D' 928-03 03/06/2001 3.135,74 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 927-03 03/06/2001 2.877,46 OMESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 930-03 03/06/2001 2.940,66 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 929-03 03/06/2001 2.847,98 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 956-03 12/06/2001 1.704,53 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 955-03

.
12/06/2001 1.779,17 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 952-03 14/03/2001 1.968,70 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276:288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 954-03 12/06/2001 2.000,36 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 0.3.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 953-03 12/06/2001 1.929,56 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 992-03 19/03/2001 2.114,17 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 990-03 17/06/2001 1.991,96 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10WERNER MARQUARDT
D 991-03 17/06/2001 2.138,00 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 993-03 17/06/2001 2.059,88 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 994-03 17/06/2001 2.704,40 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10
.

WERNER MARQUARDT
D 1020-03 19/06/2001 2.670,14 O MESMO

HAND-DRESS CONFECCOES LTDA 03.276.288/0001-10 WERNER MARQUARDT
D 1022-03 19/06/2001 2.359,36 O MESMO

Na forma do Art. 883 do Codigo de Processo Civil e Decreto Lei nr. 7.661/45 - Art .. l O, e Provimento 16/93 da CGJSc.
, Jaragua do sul, 21 de Junho de 2001.

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

AGRORA ES GUMZ LTDA. - RUA TERCILIO DEMARCHI,
86, SANTA LUZIA - NESTA;
BIER E SANTOS LTDA. - RUA EUZEBIO DEPOUY, 169-
NESTA;
DEPECIL INDE.COM.LTDA. - RUA JOSE RIBEIRO, 1969-
NESTA;
DIVISORlAS LAMBRITEX COM. REP. LTDA. - RUAWALDEMAR
RAU 630 - NESTA;
EDUARDO HENRIQUE VICENTlNI- RUA JOÃO JANUARIO
AYROSO, 1804 - NESTA;
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RECEITUÁRIO LTDA. - RUA
DOMINGOS R DA NOVA, 145 - NESTA;
FRANCISCO VOTCOSKI JUNIOR MÓVEIS LTDA. - RUA
JORGE CZERNIEWICZ, 414 - NESTA;
GERALDO APARECIDO GOMES - RUA JOÃO JANUÁRIO
AYROSO, 17 - NESTA;
JAILSON GONCALVES FERNANDES - RUA WALDEMAR

RAU, 598 - RAU - NESTA;
JOSE SCHMEIER - EUGENIO CARLOS ALBRECI-JT, 304 -

SCHROEDER;
JULIO PECHMMANN DESING DE IMOV. - R. JOAQUIM
ANTUNES, 184 - NESTA;
JURANDIR VENZON - RUA WALTER MARQUARDT, 342-
NESTA;
LAUDICEIA BARDT - RUA 713 NR 121 - NESTA;
LIBERA FRANCISCA BUSSOLARO - RUA EXP. GUMERCINDO
DA SILVA - NESTA;
L1NDAMAR GOMESCRUZ DA SILVA - RUA ACHYLLES

QUAIATO, 20 - ESTEIO - RS
MS LUMINOSOS LTDA. - RUA JOÃO FRANZER, 16.4 -

NESTA;
.

NATALI EQUIP. INFORMÁTICA LTDA. - RUA PRESIDENTE
EPITACIO PESSOA, 11 S 2 - NESTA;
REI DOS ZIPERES COM. AVIAM LTDA. - RUA ADOLFO
TRIBESS, 355, VIEIRAS - NESTA;
RGR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E - RUA
EXPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS FERREIRA- NESTA;
RUDIBERTO WINTER - AC CORREIO JARAGUA POSTA
RESTANTE - NESTA;
SUPERMERCADO ZASER - RUA MANOEL FRANCISCO DA

COSTA, 448 - NESTA;
TERRA TRANSPORTES LTDA. - RUA ALBINA KOGUS
PIAZERA, 58 - NESTA;
TKS MOVEIS LTDA. - RUA ROBERTO SEIDEL, 1387 - II
CORUPÁ;
TKS MOVEIS LTDA. - RUA ROBERTO SEIDEL, 1387 -

CORUPÁ;
TKS MOVEIS LTDA. - RUA ROBERTO SEIDEL, 1387 -

CORUPÁ;
TKS MOVEIS LTDA. - RUA ROBERTO SEIDEL, 1387 -

CORUPÁ;
TRANSLUCIANO TRANSPORTES LTDA. - RUA ADELlA
FISCHER, 164 - NESTA;

-

V CANI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - RUA ADELlA
FISCHEg, 164 - NESTA;
VALMIR LUIS VICENTIM - RUA ARNOLDO PISKE, 843 -

NESTA; VOLPI DISTRIBUIDORA DE
TECIDOS - RUA DONA MATILDE, 196 - NESTA;
WOOD WORK DO BRASIL LTDA. - RUAALBERTO KLiTZKE,
86., VILA RAU - NESTA;
WOOD WORK DO BRASIL LTDA. - RUA ALBERTO KLiTZKE,
.86., VILA RAU - NESTA;
XANGAI REFEiÇÕES RAPIDAS LTDA. - RUA GETÚLIO
VARGAS, 268, SL 206. - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram Cl aceitar a devida intimação, faz por intermédio
do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua Arthur Muller, n? 78, no prazo da Lei, a

fim de liquidar o seu debito, ou então, dar razão por que
não o faz, sob a. pena de serem os referidos protestados no

forma da Lei, etc .

Jaraguá do Sul, 20 de junho de 2001

lIton Hoffmann
. Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Retrato-Falado Fora do arpor Carolina Marques
I

Namorar por Mariana Meireles

Maré reluzente,
.,

e preCISO'
Antes de ser escalado para

interpretar o correto Gui,
protagqnistas de
IranMalfisano pe '

da carreira. Com ap�fl
o ator já vinha batalha por
um espaço na tevê há Um cena

tempo. Aos 16, esse mineiro
criado em Vitória, no Espírito
Santo, largou o êolégi() nâ'ici de
e foi para o Rio deJgn

.

ficar de vez;. e esp�rar
como o�cleptom;iipíâ.'(;€1
como Pedro, personag
Família".

Por causa dos meses de espera entre os trabalhos e por
participações, Iran se perguntöü diversas vezes se tinha to
certa quando largou a vida emVitória e optoupor não curs
deMedicina, como seu pai, um oftalmologista, desejava.

O pap�l em "Malha�ão" caiu�omo uma luva pa)."1J. °
.'

riente ator. Iran se consi recido com Gui em divers
r

d \

e amor<?so, <1pega o
"

entre nÓ>$_�üq, (de.J.�IDP i assim ",
jura Iran, que está solteiro e anda espalhando aos quatro ventos que
está louco para namorar.

época, Flávia estava

envolvida na construção da

primeira pousada e ficou

impossibilitada de investir em
outras áreas. O tempo
passou e o momento agora
parece perfeito. Todas as

peças passaram pela
aprovação da atriz. Além do

ouro, algumas jóias possuem
brilhantes e pedras semi
preciosas como água
marinha, além de couro.
"Tenho urna identificação
grande com jóias e queria
ligar aminha imagem com a

personagem" , admite a atriz
de 25 anos.

Além de dar "pitaco" nos
modelos, Flávia Alessandra
sugeriu que as jóias fossem
maleáveis.No dia do

lançamento, inclusive, ela
usava urn colar de pérolas
rosadas com fecho de ouro

que dava voltas no pescoço
e caía nas costas. O modelo,
bastante sensual, é um dos

preferidos da atriz. "São
várias opções de uso e o

charme da jóia está na parte
de trás. Bem sexy", define
com armalicioso.
Como as jóias têm como

tema o mar, é possível
encontrarpingentes e brin
cos de cavalo-marinho,
conchas e estrelas-do-mar.
As peças mais acessíveis
custam em torno de R$ 200.

Para uma atriz, ser
protagonista de urna
novela das oito da
Globo émuito bom.
Mas aproveitar a
repercussão da

personagem de maneira
lucrativa é aindamelhor.
Flávia Alessandra, a
Lívia de "Porto dos

Milagres", está lançando
a linha de jóias da
"Coleção Flávia
Alessandr,a, byMagaly" ,

em parcena com a

designer de jóiasMagaly
Taynah. Inspiradano
fundo do mar, a coleção
era um sonho antigo da
atriz, que possui urna
ligação bastante estreita
com o tema. Nascida
emArraial do Cabo,
cidade da Região dos

LagosnoRio deJaneiro,
Flávia Alessandra viveu
a infância e parte da
adolescência nas praias
locais. O avô materno,
JoaquimFialho,
inclusive, era um dos

pescadores da área.
"Tenho urna ligação
muito forte com o mar.

Faz parte da minha
história", valoriza a atriz.
Não é a primeira
aventura de Flávia
Alessandranomeio

empresarial. Ao lado do
marido, Marcos Paulo,
diretor de "Porto dosMilagres", é proprietária de duas

pousadas em Arraial do Cabo - Pousada do Capitão
e a recém-inaugurada Capitão naAreia. "Até agora,
meus investimentos sempre remeteram ao mar e

deram certo", revela a supersticiosa atriz. E agora não

poderia ser diferente. A forte ligação com o mar

também pode ser notada em sua personagem em

"Porto dosMilagres". Pensando nisso, Flávia uniu o
útil ao agradável quandoMagaly Taynah a convidou

para parceria. "Ela é a grande estrela da coleção. Cria
mos todas as peças juntas", derrama-se a designer, que
confecciona jóias há 10 anos para novelas da Globo.
Para a criação da coleção, Flávia não se contentou

apenas em pôr o nome no negócio. A atriz ressalta que
fez questão de participar de todo o processo de

criação, sugerindo também osmateriais a serem

utilizados. Para a coleção de estréia foram criadas 27

peças, entre elas colares, pulseiras, anéis, brincos e

gargantilhas, todas em ouro 18 quilates. "Faço uns
rascunhos que só a Magaly compreende", confessa a

atriz às gargalhadas.
A idéia de ter urna coleção de jóias personalizadas vem
desde os tempos em que Flávia Alessandra era a

timidaDorothy de "AIndomada", em 1997. Na

;;;,;;;_-::-�:

Nome - IranMalfitanoArantesFilho
Nascimento - 5 de outubro de

1981, em Belo Horizonte.
Apelido - "Iranzinho para me

diferenciar do meu pai".
Papel inesquecível - Geremias

Berdinazzi, vivido porRaul Cortez
em "O Rei do Gado".
Na tevê- "Amo o 'JomalNacional"'.
Ao que não assiste na tevê -

"Programa do Ratinho".
Personagem de cobiça - "Um
vilão qualquer".
Nas horas livres - "Descanso
ouvindo um som".
Livro - "As mentiras que os

homens contam", de Luís Fernando
Veríssimo.
No cinema - "Coração Valente",
deMel Gibson.
Música - "Boa Noite", de Djavan.
Prato predileto - "Comida italiana
e japonesa em geral".
O melhor do guarda-roupa -

"Calças. Tenho muitas bacanas".
Bicho de estimação - "Stephanie,
umaYorkshire ".
Mulher bonita - "Minha mãe".
Bomem bonito - "Meu pai".
Cantor - Saulo Fernandes.
Cantora - Marisa Monte.
Ator - Raul Cortez.'
Atriz - FernandaMontenegro.
O que não pode faltar na gela
deira - Iogurte.
Perfume - Hugo Boss.
Desodorante - Nívea.
Programa de índio - "Ir para um

barzinho aberto quando está cho-

vendo e ficar enfurnado junto de
um monte de gente na parte
coberta".
Melhor notícia _ "Quando
minha irmã disse que eu ia ser tio" .

Se não fosse ator, seria -

Oftalmologista.
Melhor viagem - "As férias em

Marataízes, no Espírito Santo ".
Árma de sedução - Olhar.

Hobby - Ouvir música.
Time de futebol - Cruzeiro.
Sonho de Consumo - Uma casa

em Angra dos Reis, litoral Sul do
Rio de Janeiro.
Filosofia de vida - "Há três
coisas nomundo que não voltam
atrás: a flecha lançada, a palavra
pronunciada e '!- oportunidade
perdida".
Mania - "Ficar balançando a

perna quando estou sentado".

Inveja - "Sentir inveja só piora
o seu lado".
Luxúria - "Não sei ".
Gula - "A comida da minha

empregada de Vitória".
Cobiça - "A sensação do dever

cumprido".
Ira - "Quando planejo algo que
não dá certo" .

Preguiça - "Acordar às cinco da
manhã",

.

Vaidade - "Gosto de rne véstir
bem".
Como aproveitaria o apagão -

"Iria namorarmuito. Se rolar, vou
ter de arrumar alguém de qual-
quer jeito ". I

Luiza DantastCZN "Coleção FláviaAlessandra, by Magaly"
As vendas são feitas feita

pela interner, através do sitewww.bymagaly.com.br, pelo
telefone (21)492-4000 ou na Joalheria Ganish, com lojas
no Rio de Janeiro e em Brasília. "A internet é amelhor

opção para quemmora fora do Rio", avisa Flávia. No
site, sorrisos e decotes fartos da atriz servem de chama
riz para ospotenciais consumidores e pequenos textos
do autor Carlos Lombardi e da atriz ReginaDuarte
enaltecem o trabalho da designerMagalyTaynah.
A idéia de as jóias da "Coleção Flávia Alessandra, by
Magaly" fazerem parte do figurino de Lívia, pelo menos
por enquanto, está descartada. Isto porque a personagem
está passando ummomento complicado tanto

, emocional quanto financeiro. "Não teria sentido. Quem
sabe quando ela reatar o namoro com o Alexandre" ,

sugere a atriz, se referindo ao abonado personagem de
Leonardo Brício. Mas as idéias de Flávia Alessandra para
rentabilizar a atualprojeção diáriano horário nobre da
Globo não param por aí. Em breve, a atriz estará à
frente de outras linhas com seu nome em produtos de

beleza, como xampu e creme para o corpo, ainda sem

previsão de lançamento. Segundo ela, a preocupação com
a qualidade doproduto é fatorprimordial paraum futuro

negócio. "Testo osprodutospor trêsmeses, antes de fechar
o contrato.Não quero vender gatopor lebre", ensina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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gria". o "palhaço" Chiquinhoco
manda as brincadeiras no palco
ao lado de Eliana. O programa
também mostra um desfile com
cães de raça.

Sábado, 23 de junho de 2001

EmFoco por Mariana Meireles

Jorge Rodrigues Jorge/CZN Deborah Secco, a Cecília de "A Padroeira"

Energia
concentrada
No set de gravação de "A Padroeira", em que
interpreta a obstinadaCecilia,Deborah Secco está

sempre com urn arsério, totalmente concentrada.A
enormededicação que dispensa às suas personagens,
segundo a atriz, é o que a fez crescer na carreira e se

tornarprotagonista de urna novela com apenas 21 anos
de idade. Deborah ressalta o tempo todo a importância
demergulharfundo no estudo e na composição de um
personagem. "Soumuito esforçada, adoro trabalhar
duro. Isso reflete no sucesso", revela a atriz, enquanto
devoraurn bombom atrás do outro. Chocólatra
assumida,Deborah é do tipo que não faz restrições
alimentares.Masmantém o corpinho "mignon" às
custas de duas horas de malhação diária em casa.

O empenho de Deborah em relação ao trabalho já
havia ficado evidente quando viveu a implicante Íris em
"Laços de Família". Foi na pele da vilã da novela de
ManoelCarlos que ela se destacou para valer. A

personagem ficou tãomarcada queDeborahmal
conseguia sair nas ruas. E em algumas vezes que se

aventurou a ir a lugaresmovimentados, teve surpresas
inusitadas. Chegou até a apanhar de urna senhora em
urn supermercado na Zona Sul do Rio de Janeiro. "Fiquei
assustada porque muita gente achava que para mim era

muito fácil fazer a Íris porque eu era igual a ela", conta.
Mas para a atriz, passar os momentos de folga em
casa não é um sacrifício. "Eu e o Rogério quase não

saímos. As raras vezes são para ir ao

teatro, cinema ou jantar fora", conta,
referindo-se ao marido, Rogério Gomes,
diretor da Globo. Foi inclusive quando ele
a dirigiu em "Era uma Vez... ", de Walter

Negrão, em 1998, que o casal começou a

namorar. Pouquíssimos meses depois já
estavam morando juntos.
As poucas vezes em que sai de casa são
suficientes paraDeborah perceber como
Íris ainda está fresca na memória das

pessoas. Justamente para se livrar da

imagem da vilã que Deborah acredita que
o papel da heroína romântica da novela
deWalcyr Carrasco veio na hora certa. "É
bom aproveitar que ela ainda está forte

para viver o oposto. As pessoas vão dizer:

nossa, ela acabou de fazer a Íris e agora faz
essa boazinha ... ", admite. Emendar
trabalhos - Deborah interpretou a

sensual Marina em "Suave Veneno", de
Aguinaldo Silva, e a Íris seguidamente -

não traz preocupação em desgastar a
imagem. "Quando digo isso as pessoas
discordam, mas acho que ainda não me

, finquei na profissão. Preciso fazer papéis
diferentes logo para criar o meu espaço",
argumenta.
Apesar de demonstrar que está animada
em protagonizar uma novela pela
primeira vez, Deborah diz que percebeu
durante o tempo em que está na tevê -

essa é a sua nona novela - que isso não é tão

importante. "O ator é muito responsável pelo
tamanho do personagem. Se você der o máximo de si,
pode ter um destaque' tão grande ou até maior que o

protagonista", opina Deborah, que considera ter
colocado a teoria em prática em "Laços de Família",
Quem também colheu os frutos danovela deManoel
Carlos foi o par romântico da atriz em "APadroeira" ,

LuigiBaricelli. Deborah conta que ficou feliz quando
soube que ia contracenar o tempo todo com o ator, de

quem se tornou amiga em "Laços de Família". "Temos
urn jeito de trabalharparecido. Ele é determinado e gosta
de ralar. Acho que essa identificação ajudano resultado
dotrabalho", acredita.
A oportunidade de atuar em urnaprodução de época
também entusiasma - emuito - a atriz. Mesmo
tendo feito"A Invenção do Brasil", de Guel Arraes, ela
considera "APadroeira" o seuprimeiro trabalho do
gênero - amicrossérie não era realista. A atriz está

gostando de se familiarizar com os costumes e o gestual
das pessoas do século 18. Teve aulas sobre isso junto ao

restante do elenco e, após o término, resolveucontinuar
sozinha. "É bacana ter essa postura sem pensar antes,

porque você usa urna roupa, um cabelo e tem gestos
que não são os de hoje. Tudo isso tende a te levar para
urn lado artificial", contaDeborah, revelando,maisuma
vez, seuperfeccionismo como trabalho. "Comome

conheço, sei que aquilo não sou eu e acho falso. Ter esse
distanciamento édifícilparamim", desabafa.
Apesar disso, admite que fazer uma novela de época não
estásendo tão complicado quanto imaginava, "Alguns
dos meus trabalhos foram bem difíceis. Com a Íris, achei
que estava urn fracasso até as pessoas falarem bem",
lembraDeborah. Por enquanto, a atriznão está tendo a

mesma sensação interpretando a Cecília, já que vem
mantendo uma certa distância daperversaautocrítica.

Mapa daMin
por Cintia Lopes ,

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

Poderes

(Globo, dom, 13:10 H)
"É Isso que Você Pensa de Mim?"
é o episódio do programa "Sandy
eJunior". Alvinho (FaustoMaule)
resolve jogar sujo e sabota a gui
tarra de Junior. Com um som en

surdecedor, Junior não consegue
ouvir nada e passa a ler o pensa
mento das pessoas. Alvinho, então,
se propõe a tocar no lugar do can

tor.No fim, tudo dá certo comJu
nior, que depois do susto assurne a

liderança da bandaSuperfaturada.

Forró arretado

(Globo, dom, 13 H)
O forró é o tema do "Gente Ino
cente - Especial de São João".
Com o cenário que lembra uma
feiranordestina, o programa conta
com a participação de Moraes
Moreira e da banda Forróçacana,
que se apresentarão ao lado de urn
cantormirim e de um balé. O can

tor Frank Aguiar enfrenta as per
guntas das crianças no quadro "Tá
no Papa".

Falso gay
(Globo, dom, 22:35 H)

Marcos Pasquim é o convidado
do episódio "O Homem queQue
ria SerGay" do humorístico "Sai
deBaixo". O ator éRony, urn des
munhecado personal trainer de

Magda (MarisaOrth) e Cassandra
(AracyBalabanian).Apresença do

moço deixaCaco (Miguel Falabel
la) com a pulga atrás da orelha.

Rony ensina Ataíde (Luis Carlos
Tourinho) sua técnica de sedução:
passar-sepor gay e ficar íntimo das
mulheres.

Brincadeiras

(Record, seg, 9:30 H)
A lourinhaEliana recebe o ex-vo
calista do Katinguelê, Salgadinho.
As ex-paquitas, Gisele e Andressa,
também participam da gincana
com as crianças do "Eliana& Ale-

Farsa cômica

(Globo, ter, 22:35 H)
"ComoMatarumPlayboy", com
direção de Rogério Gomes, é o

episódio da série "Brava Gente".
A trama conta a história de uma
mulher (Adriana Esteves) que en

comenda a morte do marido

(Marcelo Novaes), mas se ar

repende no meio do caminho. O
problema é que o jagunço (Ernani
Moraes) contratado para fazer o
serviço não desiste do trabalho e

Marina fica encrencada.

Papoquente
(RedeTV!, ter, 1 H)

Uma grande cama e uma ba
nheira formam o cenário do
"Noite Afora", programa que
terá o comando de Monique
Evans. No quadro "Buraco da

Fechadura", a apresentadora
mostra alguns locais como casas

de massagem e clubes noturnos.
Os telespectadores interes
sados também podem realizar
suas fantasias sexuais através do

quadro "Sonho Erótico".

Astros

(MTV, sex, 22 H)
A festa "MTV Movie Awards
2001", gravado no Shrine Audi
torium, em Los Angeles, na Cali
fórnia, premia os melhores do ci
nema norte-americano, eleitos pe
los telespectadores da emissora.
Os apresentadores em passo de

dança e chimpanzés mascarados
abrem a noite que contou com

shows deChristinaAguilera, pink
e Dave Matthews Band. Samuel
L. Jackson, Nicole Kidman, Ca- ,

meron Diaz são alguns dos apre
sentadores da festa.

CINEMA -
...JARAGUÁ CENTER eiNE

,�' ,A ,

'

�<�,��:
... ,

'o%�y-
--

:;·R�I:'{\lti!
CINE 1: SHREK (Desenho)

"

Livre. 14h15 -16h15 -18h15 e 20h15

CINE 2: PEARL HARBOR (Drama)
12 anos, 13h30 -17h e 20h30 (Intervalo de 10 minutos)
CINE 3: REDE DE CORRUPÇÃO'(Policial)
14 anos: 14h30 (Única)

,

CINE 3: ENCONTRANDO FORRESTER (Drama)
14 anos. 16h30 -19h e 21h30

IN�RESSO: adultp'; R$ 5,00, e ruenores de 10;,atJos, R$ 3,OQ G

- Nas quartas-feiras (exceto feriados) o ingresso custa R$ 3,00.
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"Disse para ela perguntar
pata o namoradinho dela."

Maryeva Oliveira, modelo dos
comerciais da Brahma e

oça
ato de que

va teria tido um q/fair
com o ator Rodrigo Santaro
durante o Carnaval no
Sambódromo do Rio.

"Ainda não entendi como as pessoas me pagam para fazer o

que eu faço. É o máximo: elas me contratam para eu tirar

sarro delasmesmas. " MarcosMion, apresentador dos programas
"Buá Buá" e "Os Piores Clipes doMundo", daMTV.

"Tive insônia, pesadelos, depressão e crises de choro, mas
não pensei em desistir." Reynaldo Gianecchini, sobre o período
de preparação para a peça "O Príncipe de Copacabana", em cartaz

noRio deJaneiro, de GeraldThomas, diretor considerado polêmico.

"No Brasil, sem um contrato você vai sambar." PalomaDuarte,
a Dulce de "Porto dos Milagres", durante o "Marília Gabriela
Entrevista", do canal a cabo GNT. A atriz contou que pretende

, passar a serprovedora de seus trabalhos para não precisar depender
de convites.

'

"Recorri a Deus para superar o aborto. Foi frustrante, uma
coisa estranlússima." GlóriaPires, atriz, sobre o aborto que sofreu
'durante as filmagens do filme "APartilha", de Daniel Filho, exibido
nomomento, em circuito nacional.

"Cheguei a -ser presa na época da ditadura. Qualquer au
toridade para mim era um problema. Foi dificil aprender a

conviver com isso." Cláudia Alencar, a Epifânia de "Porto dos

Milagres", contando que sofreu quando jovem por ser agressiva e

impaciente demais.

"Fico deprimida quando assisto a uma peça. Sou tão apai
xonada por interpretar que tenho vontade de subir ao palco. "

MarianaHein, a Carol de "UmAnjo Caiu do Céu".

"Existe gay de nascência?" Luciana Gimenez em entrevistá com
algumas"drag queens" no "Superpop "; qll:e apresenta naRede TV!.
Mais uma vez, Luciana assassinou o português e, não satisfeita, ainda
repetiu a frase, com "nascência" e tudo.

"Não suporto frescura de homem. Eles são muito' cínicos.

Quero ter um namorado,mas não quero sofrer." Taís Araújo, a
SelminhaAluada de "Porto dosMilagres". A atriz conta que depois
que terminou o romance com o cantor e apresentadorNetinho,
ficoumuito intolerante com o sexomasculino.

"Não tenho medo das cenas fortes. Sei que vou ser bem

cuidada". Mel Lisboa, atriz de 19 anos que irá protagonizar a

minissérie "Presença deAnita" , naqual viveráumaadolescente ousada;
com direito a tórridas cenas ao lado deJoséMayer,

"Sei conviver muito bem com o assédio, mas não falo de inti

midade.Amaneira como eu durmo não interessa a ninguém".
Rodrigo Santoro, que acabou de viver o rebelde Carlos Charles em
"Estrela-Guia" .

Gente
por Sebastião Dourado

Eduardo Medeiros/CtN

Rindoà-toa

PatríciaFrança, aBlancade Sevilla de
"APadroeira", estánuma fase de
excelente bom humor. Tudo por
causa de sua novape.t;sonagem na

tevê. "Adoro trabalhos de época, e é a
primeiravez que tenho oportunidade
e fazerum" , explica a atriz, que ertava
fora da telinha desde "SuaveVeneno",
de 99, na qual interpretava a vingativa
advogadaClarice.Em "APadroeira",
Patríciavai continuar destilando
veneno. Ela é cúmplice deMolina,
papel de LuísMelo, na corrida pelo
mapa das minas de ouro e se

apaixonará pelo herói da história, o
cavaleiroValentim, interpretadopor

,

LuigiBaricelli. Para traçar operfil de
sua personagem, uma espanhola de
origem cigana que foge para o Brasil
paraescaparda inquisição,Patrícia
arregaçou asmangas e fez aulas de:
dança flamenca, além de várias aulas
de espanhol. Mãede primeiraviagem
de Fernanda, de poucomais de um
ano, Patríciadiz que não sesentiu
ansiosapor retomar logo ao trabalho
até aparecero convite para a novela
das seis. "Senti que jáerahora de
voltar. Essa personagem é diferente
de tudo que já fiz", justifica adecisão.

Passado revisto
ThaisFersozacansou de repetir que
adorou o visuallaranja de suas
madeixas por conta da espevitada
Gisela de "Estrela-Guia". Atémoda a

garota ditou nos últimos três meses.
Mas a era rebelde da atriz acabou.
Esta semana, Thaís se entregou às
mãos do cabeleireiroWanderley
Nunes - o mesmo responsável pelo
tom laranja -, em SãoPaulo, e

voltou à antiga forma. De cabelos
castanhos escuros, a atriz se prepara
para subir aos palcos no próximo
semestre nomusical "Josie e as

Gatinhas", que conta ainda com
GabrielaAlves eFláviaMonteiro.

Nas ondas do rádio

Enquanto negocia com emissoras de
tevêum programa infantil,Andréia
Faria, aex-paquitaSorvetão, vai atacar
numa rádio paulistana. Ela e o

marido, o cantorConrado, estréiam
neste domingo, dia 24, naRádio
TrianonAM, umprograma com

prêmios, informação, fofocas, bate
papo com ouvintes, e, claro, músicas.
O casal estaráno ar todos os

domingos, das 11 horas ao meio-dia.

Destino certo
Pouco depois de viver o romântico
Bernardo de "Estrela-Guia", Thiago
Fragosovaiestarem "OClone".Na
novela deGlóriaPerez, Thiago ficará
no lugar de Rodrigo Faro, quefariao
papel de um dosf-ilhos do casal

interpretadopor CissaGuimarães � "

MarcosFrota.A substituição
aconteceuporqueRodrigo não teria a

aparência e operfil exatos para
encarnaro filho de,Cissa eF�otana

"trama. ;

I;,!

Mãe de verdade

MyriamRios está rindo à toa. Grávida
de três meses do ex-namorado, o ator
André Gonçalves, a atriz respira
aliviadapelo"estado interessante", e
também porque sua personagem em

"O Clone" não deixará a trama

quando tiver de dar à luz. Convidada
para interpretarAnitanapróxima

novela das oito,Myriam conversou

comGlóriaPerez eJaymeMonjardirn
e ficou combinado que a personagem
tambémvai sermamãe na ficção.
Quando a novela começar, em
outubro,Myriam já estará com um

barrigão de quase sete meses de

gravidez.

Easy Ríder
RenataCeribelli não estámais
sozinha.A bela apresentadora e

repórter do "Fantástico", que há
pouco mais de três meses terminou
seu casamento com omédico
LenilsonMoreira, foi vista aos beijos
e abraços com ummotoqueiro, de
aparentemente 35 anos, de

cavanhaque e cabelos até a cintura, na
praia doRecreio, ZonaOeste doRio
deJaneiro. Quem viu garálite que
Renat.a��Y�fÖpténN:c:!a 'Ji@à,'
abraçadaae'novö n.ilJ.1lot�do ..

",.,j:::�"

Audiência segura
.

'Anovela "APadroeira" estreou

bem na Globo. Com 34 pontos de
a�diência nos primeirqs,minutos, a. ·····1[:·,1;;'\:(.
tram� deWalcyrCarraswJ,fégtstrou
mé!iliá de 31 pontos du;ante a

.
é�il)ição do primeir6:&à0;t'ülQ.
Embora a: eshéi'à riãb'êen�a"
repetido o mesmo feito de,"Estrela-

" GUia", q�éê:Heg,;;.íi;a,11lcar,c�;37
pontos de média. e picos de 42

pontos no Ibope;a . '

.

Globo se deu por satisfeita. As
cenas que renderammais

telespectadores foram
justamente as que mostravam o

encontro entre Cecília eValentim,
personagens de Deborah Secco e

LuigiBaricelli.
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Rapidinhas
# o programa "Pequenas Empresas Grandes Negócios" revela como a' inseminação arti
ficial está melhorando a qualidade de vida dos rebanhos criados no interior da Paraíba. A

tradição da confecção de charutos é mostrada através de uma família cubana que conquistou
o mercado brasileiro. A apresentação é de Esther Jablonski. Globo, domingo, 7:30 h.
# O "Grande Prêmio da Europa" é a próxima corrida do campeonato de Fórmula 1.

Globo, domingo, 9 h.
# A banda Os Travessos realiza o sonho de uma fã no programa "Domingo da Gente",
comandado por Netinho de Paula. Record, domingo, 13:45 h.
# O piloto brasileiro Helio Castroneves tem chances de conquistar a liderança do campeonato
da "Fórmula Mundial", no Grande Prêmio de Portland, nos Estados Unidos. Record,
domingo, 17 h.
# A atriz Christine Fernandes e o músico Milton Guedes são os convidados de José
Maurício Machiline no programa "Por Acaso". Rede Brasil, domingo, 19 h.
# Denise Fraga conta a história de Eliana, uma paulista de São José do Rio Preto, no
quadro "Retrato Falado" do programa "Fantástico". Com uma irmã morando na Itália,
Eliana passa por várias situações quando arruma um emprego temporário em Milão.

Globo, domingo, 20:30 h.
# A prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, é a entrevistada de Boris Casoy no "Passando a

Limpo". Record, domingo, 23 h.
# A dupla Didi e Thunderbird recebe os mineiros do Jota Quest no "Supernova MTV". A

platéia é formada por vários tas-clubes da banda. M1V, segunda, 21 h.
# "As Cataratas do Iguaçu" é o tema do programa "Expedições", com apresentação de
Paula Saldanha. Rede Brasil, segunda, 22 h.
# No quadro "Lar Doce Lar", Cissa Guimarães visita a casa do ator André Segatti, no
programa "Video Show". A atriz Mel Lisboa, protagonista da minissérie "Presença de
Anita" conta como foi o teste. Globo, quarta, 13:50 h.
# Joana Prado, a Feiticeira, responde as perguntas sobre sexo dos telespectadores do

"Erótica", programa comandado por Tathiana Mancini e Jairo Bauer. M1V, quarta, 22 h.
# A apresentadora Marina Person comanda o bate-papo feminino no "Meninas Veneno".
Desta vez o tema � "Sou Virgem, e Daí?", onde sete garotas contam.ás dificuldades que

possuem para superar o tabu. M1V, quinta, 22 h.
.

# "O Outro Lado da Nobreza", de Michael Hofíenan, é o filme do "Cine Record Espe
cial". Na história, Carlos II sobe ao trono. Nesse cenário da restauração, jovem estudante
de Medicina experimenta novas experiências ao ser convidado para fazer parte da Corte.
Com Meg Ryan, Robert Downey Jr. e Hugh Grant. Record, sábado, 22:15 h.
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o o executivo grátis para suíte tenda

es á partir de R$23,O
áeie Rubini, 1000 - Barra do Rio Cerro

�76-01 05 e 376-0122 - Jaraguá do Sul

-Yau(o. Coe(fio-----.
\

OS CONTOS DOS PADRES
DODESERTO

Durante o início da era cristã, o mosteiro de
Sceta tornou-se o centro de convergência de muita

gente que, depois de renunciar ao que tinha, ia
morar no deserto que circundava o mosteiro.
Muitos dos ensinamentos destes homens foram

coletados, e publicados em diversos livros. Nesta
coluna (e em outras, no futuro), compartilharemos
juntos de alguns destes textos.

o CAMINHO DO MEIO

O monge Lucas, acompanhado de um

discípulo, atravessava uma aldeia. Um velho

perguntou ao asceta:

- Santo homem, como me aproximo de Deus?
- Divirta-se. Louve o Criador com sua alegria -, foi a resposta.
Os dois continuaram a caminhar. Neste momento, um jovem aproximou-se.
- O que faço para me aproximar de Deus?
- Não se divirta tanto -, disse Lucas.
Quando o jovem partiu, o discípulo comentou:

- Parece que o senhor não sabe direito se devemos ou não devemos nos divertir.
- A busca espiritual é uma ponte sem corrimão atravessando um abismo ...,., respondeu

Lucas. - Se alguém está muito perto do lado direito, eu digo 'para a esquerda! Se aproximam
se do lado esquerdo, eu digo 'para a direita!. Os extremos nos afastam do Caminho.

A BUSCA DO SÁBIO

O abade Abraão soube que perto do mosteiro de Sceta havia um sábio. Foi procurá-lo e

perguntou:
- Se hoje você encontrasse uma bela mulher em sua cama, conseguiria pensar que não

era uma mulher?
- Não -, respondeu o eremita - mas conseguiria me controlar.
O abade continuou:
- E se descobrisse moedas de ouro no deserto, conseguiria ver este ouro como se

fossem pedras?
,.... Não. Mas conseguiria me controlar para deixá-lo onde estava.

Insistiu Abraão:
- E se você fosse procurado por dois irmãos, um que o odeia, e outro que o ama,

conseguiria achar que os dois são iguais?
Disse o ermitão:

- Mesmo sofrendo, eu trataria o que me ama da mesma maneira que o que me odeia.

Naquela noite, ao �oltar para o mosteiro 'de Sceta, Abraão comentou com seus noviços:
- Vou lhes explicar o que é um sábio. É aquele que, ao invés de matar suas paixões,

consegue controlá-las,

A REFLEXÃO

De um explorador do monte Kanchenjunga:
"Eu subi a montanha mais alta da minha terra, e pude ver o mundo todo que a cercava.

Enquanto eu estive ali, eu pude ver mais do que consigo dizer, e compreender mais do

que sou capaz de exprimir.
"Se; entretanto, eu tivesse que definir melhor o que foram aqueles momentos no alto do

Kanchenjunga, eu diria: visto lá do alto, todas as coisas - rios, árvores, neve, erva -

pareciam uma coisa só, e meu coração se encheu de alegria, porque eu era parte de tudo

aquilo. Quando entendi isso, mesmo sozinho no alto de uma montanha, entendi que
estava junto de todas as coisas desta terra".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edson JunkeslCP

Ato público contra a corrupção
acontece hoje, no Centro

Jaraguá do Sul - A partir
das 10 horas de hoje, o Fórum

Permanente pela Moralidade rea
liza ato público contia a corrupção
com saída da Igreja Matriz São

Sebastião, até a Praça Ângelo
Piazera. De acordo com o inte

grante da comissão de coorde

nação do evento, advogado Dio
nei Walter da Silva, esta é a pri
meira atividade organizada pelo
Fórum e consiste numa passeata
e coleta de assinaturas em favor

da CPI no Congresso Nacional.
O Fórum foi criado em 8 de junho
com a participação de vereadores
do PT, representantes do PT e

PPS e ainda outras entidades,
como Ujam (União Jaraguaense
de Associações de Moradores)
Igreja Católica, Centro de Direitos
Humanos, entre outros.

O ato público de hoje, se

gundo Dionei, servirá como pre

paração ao ato de repúdio à cor

rupção, que está programado pa
ra acontecer em Brasília, no dia
27 deste mês. Sindicatos de tra

balhadores da região estão organi
zando uma caravana qom destino
à Capital federal. De acordo com
Dionei, sairão de Jaraguá do Sul
dois ônibus com 46 e 40 lugares.
Não há mais vagas.

Ajuda: Helena Barcellos fez o cadastro na Escola Estadual Rodolpho Dornbusch e conta com o auxilio
.

Dinheiro do Bolsa-escola será

entregueapartirdejulho,emJS
parceria com a Caixa Econômica
Federal e vai destinar para Ja

raguá do Sul o valor de R$
17.460,00, que serão distribuídos

para 635 famílias e 1.164 crian

ças. Em todo o Estado de Santa
Catarina o programa vai benefi

ciar 102.382 famílias e 187.735

crianças com recursos de R$
2.816.000,00. Para todo o Brasil
o governo federal vai destinar um
total de R$ 1,7 bilhão para um

universo de 10,7 milhões de cri

anças. A exigência para o re

cebimento do benefício é que as

crianças estejam freqüentando a

escola. Os alunos beneficiados

que não comprovarem freqüência
mínima de 85% perdem o direito.
A avaliação de freqüência será
feita a cada três meses.

Para que as famílias tenham
direito ao benefício a Prefeitura
deve fazer o cadastramento,
aprovar o programa através de lei

municipal, criar um Conselho de
Controle Social e depois esperar
a homologação do governo fe
deral. O dinheiro destinado ao

programa vem do Fundo de Am

paro à Pobreza.

Cadastramento
das famílias tol
realizado esta
semana

a partir de julho.
A Escola VictorMeirelles, no

Bairro Três Rios do Norte, foi a
unidade de ensino que registrou
o maior número de interessados.
De acordo com o diretor da esco

la, Antônio Wilson Correia Ribei

ro, em apenas um dia aproxima
damente 130 pessoas procuram

pelo benefício. "A procura aqui
é maior porque o bairro é muito

carente", explica o diretor. Se

gundo ele, a grande maioria da

população que reside no Três Rios
do Norte é de outros Estados,
especialmente do Paraná, e mui
tos não têm emprego regular.

O regulamento do Programa
Nacional de Bolsa-escola foi

aprovado em maio deste ano e

prevê que para receber o benefí
cio a renda da família deve ser

de R$ 90,00 per capita. Cada

criança em idade de 6 a 15 anos

terá direito a R$ 15,00 por mês,
até o máximo de três crianças por
família, O dinheiro somente será

entregue para.as mães, que vão

receber um cartão de identifica

ção.
O Programa Bolsa-escola tem

Jaraguá doSul- A diarista

Helena Barcellos, 42 imos, é uma
das centenas de candidatas ao be

nefício do Programa Bolsa-es

cola, criado pelo governo federal
com a finalidade de manter na

escola as crianças com idade de
DaIS anos. Helena é natural do
Paraná e está na cidade desde
fevereiro. Atualmente desempre
gada, Helena fez o cadastro na

Escola Rodalpha Dornbush e

deve receber a bolsa-escola para
as duas filhas. O cadastramento
das famílias interessadas acon

teceu na quinta e sexta-feiras, em
todas as 47 escolas de ensino fun
damental de Jaraguá do Sul. De
acordo com a secretária de Edu

cação e Cultura, Íris Barg Piazera,
até a manhãde ontem 190 famí
lias havia feito o cadastro. A pre
visão da secretária é de que o be
nefício comece a ser repassado

Missas

Sábado
15h00 - Matriz

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

19hOO - São Benedito
19hOO - Matriz

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

08h30 - Molha

NOSSAMENSAGEM

"IRÁS DIANTE DO SENHOR,
PREPARANDO-LHE OS CAMINHOS"

Hoje celebramos a festa de nascimento de São João Batista.
É o único Santo, além de Maria, a mãe de Jesus, de que se

celebra o nascimento e a morte. Seu nascimento e sua missão

foram anunciados pelo anjo Gabriel. Foi o maior entre os

profetas (Lc 7,26-28), porque pôde apontar o Cordeiro de Deus

que tira o pecado do mundo

(Jô 1,29-36). Sua vocação
profética reveste-se de acon

tecimentos extraordinários,
desde o ventre materno. João

pregava a penitência e a con

versão do coração. Suas pala-.
vras eram duras e veementes.

Foi o grande precursor de

Cristo pela palavra e pela vida.
Unidos numa só fé, cele
bremos o Mistério Pascal de

Apoio:

•.........
.

55
TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

•
PABX (47) 371-2552

Assessoria Comercial

AQUI TEM•••

COMPUTAÇÃO GRÁFICA, ADESIVOS,
CATÃLOGOS,TRANSPARÊNCIAS. c

I Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença -1" andar

Fones: (047) 371:-1910 e 275-3125
Jesus. . .

•............•...............••.••••••••......•.......•
'

.•.......•••••....••...•........
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Prefeitura busca recursos

para construção de creches
Primeiras unidades
atenderão
os bairros Avaí e
Corticeira

Guaramirim - A Secretaria
de Planejamento e Desenvol
vimento Urbano enviou, ontem,
dois projetos para o Ministério da
Previdência e Assistência Social
reivindicando a liberação de re

cursos para a construção de duas

creches, com capacidade para
atender 50 crianças cada uma, nos

bairros Avaí e Corticeira. Se não

conseguir apoio financeiro do

governo federal, a Prefeitura de
verá investir recursos próprios.

Os projetos foram enviados
através do deputado federal Paulo
Gouvêa da Costa, 'que também
deverá colaborar na intermediação
para a busca dos recursos, tendo
em vista que são obras que não

estão incluídas através de emenda

ao orçamento da União, mas que
poderão ser captadas através das

dotações destinadas aos parlamen
tares. As creches serão construí
das dentro do projeto padrão exi

gido pelo ministério, com área
construída de 255 metros quadra
dos e custo estimado em R$ 60

mil, cada uma.

- A construção de creches é

uma das principais reivindicações
das associações de moradores -,
lembra o secretário de Planejamen
to, Valério Verbinem, que está
tomando as providências neces

sárias, a pedido do prefeito Mário

Sergio Peixer, para que o déficit

Edson JunkeslCP

Projetos: Verbinem tem estudo arquitetônicopara duas creches concluído
"

nesse tipo de instalações e serviços
possa ser amenizado na cidade.

A intenção do executivo, se

gundo o prefeito disse ontem, é

construir logo a creche do Bairro

Avaí, para poder atender a deman
da de inscrições daquela comuni

dade na virada do ano, e entrar em

funcionamento, no mais tardar, em
fevereiro, e, em seguida, providen
ciar também uma unidade para o

Bairro Corticeira. Ele admitiu,
porém, que existem várias outras

localidades esperando pelo mesmo
benefício, porque é grande a

demanda reprimida na cidade,
tendo em vista que Guaramirim só

possui uma creche, a Maurita
Maria Rosa, que funciona na Vila

Amizade.
OUTRA UNIDADE - Uma

terceira providência, já prevista,
conforme a Secretaria de Planeja
mento, é transformar em creche

o prédio da antiga Prefeitura, na
Rua 28 de Agosto, onde hoje está
instalada a Apae (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais),
tão logo essa entidade receba uma

verba federal no valor de R$' 100

mil,já assegurada através do depu
tado federal Vicente Caropreso,
pata a conclusão da sede própria.
Com a instalação dessa outra uni

dade, com capacidade para 300

crianças, a deficiência será ame

nizada bastante, acredita Verbinem.
(MILTON RAASCH)

.,

Prefeitura fazmelhoria de rua no CaixaD'Agua
Guaramirim - A Prefeitura,

através da Secretaria de Viação e

Obras, está executando melho
rias num trecho de cerca de 800

metros, na Rua Guilherme Tome
lin, no Bairro Caixa D'Água. O
serviço está sendo executado
com apoio de empresa de confec

ções estabelecida na localidade e

moradores, e consiste de várias

providências para melhoria do
acesso e redução cios problemas
e lama no local, com a colocação
de base de macadame. A coloca

ção do cascalho deverá ser con

cluída na próxima semana.

Cerca de 500 cargas de bano

já foram transportadas até o local,

dentro da demanda de materiais

necessários para melhorar as

coridições daquela via pública, in
forma o secretário de Obras, Lau
ro Fröhlich. Segundo �le, a inten
ção é pavimentar a rua com lajo
tas, num investimento que tam

bém terá a parceria da população.
(MR)

,VANG FASHION

artigos

Rua Max Wilhelm, 837
Jaraguá do Sul
Fone: 275-3290

"Benefício-alimentação" será
concedido a partir de julho
Guaramirim - A primeira

dama, Jussara Peixer, confirmou
ontem o início do "Projeto Bene

fício-alimentação", a partir de julho
próximo. O projeto já foi elaborado
pelas assistentes sociais da Secre
tariaMunicipal do Bem-estar Social
e está destinado a garantir nutrição
para pessoas e famílias carentes,
através de uma série de ações já
planejadas e critérios definidos. Os
beneficiários do programa serão

devidamente cadastrados, com
provando-se a real necessidade,
com previsão inicial de atender 105
famílias por mês.

O projeto evitará o "clientelis

mo", afirma a assistente social
Rosa Simões Gorski, da Prefeitu
ra, namedida em que o atendimen
to condicionará que as pessoas
atendidas envidem esforços para

participarem do mercado de tra

balho, resgatando também o direito
à plena cidadania. Ainda conforme
Rosa, o "Benefício-alimentação"
funcionará sincronizado com a

Ação Social, com o uso de dados

lançados em computador, inclusi
ve, evitando o paralelismo de aten

dimento, mas completando o traba
lho que a primeira não puder realizar,

A Secretaria do Bem-estar So
cial tambémjá tem previsto o "Pro
jeto Morar", que deverá ser exe

cutado em conjunto com a Se
cretaria de Planejamento e Desen
volvimento Urbano, com a finali
dade de auxiliar em reformas em

moradias. O projeto visa atender

pessoas de baixa renda, na melho
ria das condições de habitação, em
conformidade com a Loas (Lei Or
gânica de Assistência Social). (MR)
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Fiscalizaçãovai atuaremconjunto
Guaramirim - A atuação dos

diversos órgãos que realizam fis

calização sobre os estabelecimen

tos comerciais e industriais, como
aVigilância Sanitária, Tributação e

Segurança Pública, para efeito de

liberação dos alvarás e habite-se,
decidem atuar em conjunto no

Município. A estratégia ficou acer

tada em reunião realizada terça
feira, com a participação de repre
sentantes da Secretaria Municipal
de Saúde, SecretariaMunicipal de
Administração e Finanças (Setor de
Tributação) e delegada da Polícia

Civil JuremaWulf.
A possibilidade estava sendo

considerada há tempos, mas na

reunião desta semana a estratégia
foi. adotada em definitivo, relata a

assessora da Secretaria Municipal
de Saúde, Ivone da Luz. Segundo
ela, existem vários fatores positi
vos na realização do trabalho em

grupo, envolvendo fiscais dos vá
rios setores, desde a redução de cus
tos no uso de veículos para trans

porte dos fiscais até a maior eficá

cia nessa tarefa, namedida em que
os aIvarás só serão concedidos desde

que a parte interessada esteja em
,

diacom todas as exigências de praxe.
Na reunião desta semana,

também foi constituída uma equipe
técnica, que tem a incumbência de
fazer o planejamento prévio de

cada incursão de fiscalização na

cidade. A meta é desenvolver pelo
menos uma atividade conjunta por
mês. (MR)

Atividades para bananicultores
Guaramirim/Corupá -

Bananicultores de Guararnirim e

Corupá participarão de atividades
de campo que estão sendo organi
zadas pela Epagri, nos dias 3 e 4
de julho, respectivamente. Os tra
balhos serão desenvolvidos das

13h30 até 17 horas, nas proprieda
des de Arnaldo Decker, na Estrada
Bananal do Sul, no primeiro desses
municípios, e de Adeliar Gesner,
em Corupá.

Na ocasião, informa o secretá
rio de Agricultura deGuaramirim,
Alcibaldo Germann, serão apre
sentados os resultados das pes
quisas que já estão sendo feitas há

dois anos, com as variedades

"Nanicão" e "Branca", que pode
rão ser incorporadas à atividade

agrícola na região, com perspec
tiva de aumentar os resultados,
tanto em qualidade quanto na

produtividade.
Por outro lado, a Secretaria de

Agricultura de Guararnirim está

confirmando para a próxima quin
ta-feira (28), à tarde, no Parque
de Exposições, a distribuição das

mudas de plantas frutíferas e or

namentais, para aqueles agriculto
res que fizeram encomendas. Mais

de 90 pessoas haviam feito pedidos
até ontem, na secretaria. (MR)

GERAL-9

panhamento médico. A farmácia
também tem sido ,bastante
procurada para o fornecimento
de preservativos.

A primeira aquisição de medi

camentos, com investimento de

R$ 24,5 mil, garantiu estoque
suficiente para três meses, diz a

enfermeira Irene Time, o que de
ve amenizar os problemas de
falta de medicamentos que existia
até algumas semanas atrás. "Só
não está sendo atendido aquele
usuário que não tiver a receita",
garante a enfermeira. Parte dos

produtos adquiridos ainda não

foram entregues pelas distribui
doras e só deverão chegar na

próxima semana. Em alguns
casos, quando se trata de medi

cação bastante específica, com
recomendação de especialistas e

o produto não está disponível na
farmácia básica, o atendimento
é prestado na Secretaria do Bem
estar Social. (MILTON RAASCH)

Beneficio: medicamentos podem ser requeridos com apresentação de receitas

Farmácia do Posto de Saúde

amplia a oferta de remédios
Prefeitura
investiu
R$ 24,5 mil em
Medicamentos

Guaramiriin - A Farmácia

Básica do SUS (Sistema Único
de Saúde), que funciona no Pos
to de Saúde, adquiriu mais de
uma centena de itens, ampliando
a oferta de medicamentos para a

população. A maior parte dos

lotes adquiridos, através de

licitação feita pela Prefeitura, já
foi recebida e já se encontra à

disposição da comunidade, se

gundo a farmacêutica respon
sável, Fabiana Rohrsetzer De

Leon. A disponibilização de re

médios de uso popular gratuito é

determinada .pelo Ministério da
Saúde.

Os usuários só podem ter

acesso ao material mediante a

apresentação dos respectivos
receituários médicos, esclarece
a farmacêutica. A aquisição dos
medicamentos para a formação
do estoque do posto de saúde foi

criteriosa, segundo ela, de forma
a contemplar a demanda nas

mais diversas formas, desde os

analgésicos até antiinflamatórios,
antiácidos, anti-hipertensivos,
anticoncepcionais, nutrientes,
dermatológicos, além de outros.

O serviço também providen
ciou medicação para atender

doentes que precisam de medica

ção específica, como os diabéti

cos, portadores de epilepsia, Mal
de Parkinson e mulheres grá
vidas acometidas de toxoplas
mose. Toda essa medicação, de
uso controlado, só é fornecida

mediante a elaboração de ca

dastros dos pacientes e a apre
sentação de carteirinhas, no caso

dos que utilizam insulina e

produtos afins, além do acom-
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O seu slte de compras de máquinas e ferramentas em Santa C(ltarina�

Comprar máquinas e ferramentas
pela internet é h iper
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FÓRMULA 1

Maioria das chamadas para
bombeiros é desnecessária

Williams renova contrato
de Ralf até o fim de 2004

Nürburgring - Conhecida

por demitir campeões, sem
grandes remorsos, a Williams
tomou uma atitude rara e ontem

anunciou a renovação do contrato
de.Ralf Schumacher por mais
três temporadas. O alemão fica
no time até o final doMundial de

J

Fórmula 1 de 2004, e.se cumprir
o compromisso terá completado
seis anos na Williams; algo raro

na equipe.
As duas vitórias neste ano,

em Ímola e Montreal, foram de
cisivas para que Frank Williams

apostasse no talento do irmão

caçula de Michael Schumacher.
Ralf tem 22 pontos no campeona
to e luta pelo terceiro lugar com
Rubens BarricheIlo, da Ferrari,
que tem 24. "Foi uma decisão de

peso e estamos confiantes de que
o tempo mostrará que ela foi

acertada", disse o dono da equipe.
.

"É um sinal claro de que temos a

intenção de continuar nosso ca

minho rumo às nossas ambições
de títulos."

A Williams, que dominou a

categoria durante boa parte da
década de 90, perdeu a hege
monia no final de 1997, quando
terminou sua parceria com a

Renault. No ano passado, o time
passou a receber o apoio de fá
brica da BMW e logo na primeira
corrida com seus novos moto

res, na Austrália, já foi ao pódio
com Ralf.

A montadora alemã não tem'

do que reclamar. Esperava subir
ao pódio apenas em sua segunda
temporada da volta à F-I e vencer
só no terceiro ano. Conseguiu

alcançar seus objetivos com

grande antecedência, graças ao

bom chassi que a Williams tem

desde o ano passado, e não mede

esforços para derrotar sua grande
rival no mercado europeu de
automóveis, a Mercedes, que faz
os motores da McLaren.

Ralf comemorou a renovação
e disse que, nos próximos três

anos, espera ser campeão ao lado
da BMW e da Michelin, que faz
os pneus do time. "Fiquei muito
feliz, porque queria permanecer

aqui", falou. A dupla daWilliams
deve ser a mesma em 2002, com
Juan-Pablo Montoya tendo mais
um ano para provar seu talento.
Se não conseguir, o time traz de
volta Jenson Button, emprestado
à Benetton.

Campeões fora - Contratos
de longa duração', como o que a

Williams assinou com Ralf, não
fazem parte da história da equipe.
Em tempos não muito distantes,
quatro pilotos campeões mundiais
foram demitidos logo depois. da
conquista: Nelson Piquet em

1987, Nigel ManseIl em 1992,
Alain Prost em 1993 eDamon Hill
em 1996.

Outro que durou pouco na

Williams, embora vencedor, foi

Jacques Villeneuve. Ele chegou
em 1996, foi vice-campeão, con
quistou o título no ano seguinte e

no final de 1998 resolveu largar
o barco para correr na estreante

BAR. A frieza e o rigor das co

branças de Frank Williams e seu

sócio, Patrick Head, teriam sido
os motivos da saída do cana

dense. (FLÁVIO GOMES)

prestando auxflio em casos mais

graves e salvando vidas.
Na opinião de Papp, as pes

soas precisam refletir antes de
chamar os bombeiros e analisar se
realmente há necessidade de

acioná-los. "Tem gente que pensa
que, ao nos chamar, terá aten

dimento garantido no hospital, mas
nós esclarecemos que, se real
mente quer ír para o pronto-socor
ro, vai ficar na fila porque existem
casos bem mais urgentes para
serem atendidos", enfatiza.

O Corpo de Bombeiros Volun
.

tários de Jaraguá do Sul conta com
cinco ambulâncias (uma está no

conserto) e com 50 bombeiros,
entre voluntários e efetivos. "To
dos eles fazem cursos mensalmen
te para se especializar como socor
rista, resgate, resgate veicular, en
tre outros", destaca o auxiliar de

comando. (FABIANE RIBAS)

se queixar de negligência porque
prestam atendimento a todas as

solicitações, mas pede para que a

comunidade ligue para os bombei
ros apenas quando for realmente
necessário.

- Uma vez fomos chama-dos

para atender um caso supos
tamente grave num bairro bem

distante do centro da cidade,
quando chegamos no local a

pessoa estava apenas gripe e com

dor de cabeça. Nós fomos aciona
dos, levamos uma equipe pre

parada, mas ninguém precisava de
pronto atendimento, muito menos

de transporte porque havia um

carro na garagem -, critica o

auxiliar de coman-do, Sandro
Papp. Ele acrescenta que, além de
ter gasto com gasolina e desgaste
da viatura, enquanto atendem

casos que não necessitam de

pronto-socorro, poderiam estar

Dos atendimentos

prestados neste
ano, 77% são de
socorro a pessoas

Jaraguá do Sul - Desde o

início do ano até o mês de maio, o

Corpo de Bombeiros Voluntários
do Município atendeu 3.050 cha

madas, sendo que 2.340 tratavam
se de socorro a pessoas, o que re

presenta 77% dos casos - nú
mero que cresce a cada mês. Este

atendimento, criado para auxiliar
casos de saúde que precisam de
socorro em extrema urgência, é,
em geral, utilizado indevidamente
pormuitas pessoas. O comandante
dos bombeiros, Maicon Leandro
daCosta, afirma que ninguém pode

Deixe o Real fazer parte da sua vida.
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Jogos de Inverno
Entre os dias 6 a 15 de julho, serão realizados os Jogos Escolares de

Inverno, categoria 15 anos. O evento vai reunir mais de 530

pessoas, entre atletas e dirigentes, de três escolas. Para traçar
detalhes sobre os jogos, vai acontecer congresso técnico no dia 4 de

julho, a partir das 15 horas, na sede da Liga Jaraguaense de Futebol.

Torneio Interno
Acontece hoje o Torneio
Interno 2001 de Judô no Clube
Atlético Baependi. O evento vai

contar com aproximadamente
140 atletas jaraguaenses
adeptos desta modalidade,

. independente de idade e

graduação. O objetivo do
torneio é integrar cada vez mais
o praticante desta modalidade,
esportiva, proporcionando
melhor socialização. O evento

terá acesso livre ao público em

geral.

Inscrições Futebol Sete.
Encerraram ontem as

inscrições para o primeiro
Campeonato de Futebol Sete
Sênior. O congresso técnico

para discutir assuntos
relacionados ao evento está

agendado para o

dia 26 de junho, a partir das
19h30, no auditório da LigaI

Jaraguaense de Futebol.
Destinada a atletas nascidos a

partir de 1963, a. competição
será desenvolvida de 7 de

julho a 1 de setembro.
I

Regional de Futsal Menor

Hoje acontece a sexta etapa do Campeonato Regional de Futsal
Menor, a partir das 17 horas, em Indaial. A equipe infantil do
Instituto Educacional Jangada vai enfrentar o time da CME de
Indaial. Este é o segundo jogo da primeira etapa. O primeiro
confronto do grupo jaraguaense foi contra a Apama, de

Blumenau, que foi derrotada por 3 a 1. O grupo de atletas da

categoria Mirim do Jangada também vai defender o Município
neste final de semana. O amistoso será em São João Batista.

,
-,

Atletas vão representar JS
Quatro atiradores jaraguaenses
vão representar o Município,
neste final de semana, durante a

terceira etapa do Campeonato
Catarinense de Tiro, Carabina
Deitado. O evento será realizado
em Timbó. Os jogadores do
handebol masculino, categoria
Joguinhos, vão participar de jogo
amistoso, hoje, contra equipe de

Florianópolis, na capital do
Estado. No basquete, a equipe
Mirim vai fazer um amistoso

hoje, a partir das 14 horas, em
Piçarras, e, no Adulto, os 12
atletas vão para a seletiva da

Copa Sul-sudeste, que prossegue
até o dia 30, em Uberlândia.

Olesc
No começo da semana foi
realizada reunião com os

dirigentes e superintendentes da

Fundação Municipal de
Esportes para analisar o

desempenho dos atletas

jaraguaenses na fase regional da
Olesc (Olimpíadas Estudantis

de Santa Catarina), que
aconteceu entre os dias 7 a 12

de junho, em Mafra. O gerente
presidente da PME, Ivo dos

Anjos, diz que o resultado

superou às expectativas e

elogiou a organização do
evento, bem como os

resultados e comportamento
disciplinar dos atletas.

Motovelocidade

Hoje e amanhã, acontece a Copa Regata de Motovelocidade

prova festiva do Campeonato Catarinense. O evento será realizado
no Autódromo Jaraguá Motor Clube, localizado na BR-280, Km
74, em Nereu Ramos. O evento está sendo promovido pela

Regata Motos e Ronda.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

ESPORTE - 11

Aquecimento: todos os atletas entraram na piscina para apresentação antes do início das provas

Circuito de natação reuniu
.

cerca de 320 atletas no Acaraí
Objetivoda
promoçãodo
evento é descobrir
novos talentos

Jaraguá do Sul - Ontem
aconteceu a solenidade de abertura
da primeira etapa do segundo
Circuito Interescolar de Natação,
4° Troféu Ernani Volpi Coitinho, na
piscina da Sociedade Esportiva
Acaraí. O evento contou com a

participação de aproximadamente

I
320 crianças, com idade entre 6 a

16 anos, representando 17 escolas
das redesmunicipal, estadual e par
ticular de ensino.

Promovido pela FundaçãoMu
nicipal de Esportes e Ajinc (As
sociação Jaraguaense de Incen
tivadores daNataçãoCompetitiva),
o evento terá mais duas etapas, pre
vistas para acontecer dias 4 de

agosto e 27 de outubro. O técnico

da equipeAjinc/UrbanolFME, Ro
naldo Fiuctuoso, diz que a intenção
do circuito é descobrirtalentos pa
ra o grupo de nat�ção jaraguaense.

"A maioria dos atletas que compe
te hoje pela equipe Ajinc foi desco
berta neste evento. Após selecio

nados, os nadadores em destaque
são convidados para fazer estágio
de dois meses na associação, em
seguida treinam um ano, inclusive

participando de campeonatos pelo
Estado, e, se realmente forem bons,
são efetivados no grupo", informa.

Os atletas destaques serão co

nhecidos apenas ao fim das outras

etapas, quando receberão o Troféu
Ernani Volpi Coitinho. (FABIANE
RIBAS)

Atletas serão avaliados para a seleção de handebol
JaraguádoSul- Cinco atle

tasjaraguaenses do handebol mas
culino foram pré-selecionados pa
ra compor a seleção catarinense e

defender o Estado em compe
tições nacionais. O goleiro Rodrigo:
Rengel, 15 anos; o ponta-direita
Vagner Savallisch, 16; o ponta
esquerdaMarcos Camilo Popiolek,
15, e os armadores Robson Leoni,
16 anos, Roberis Fleich, 16, vão
concorrer com-mais 13 candidatos

catarinenses, na categoria Cadete, \
a uma vaga na seleção do Estado.
Dos 18 atletas, seis serão elimi- Handebol:Rodrigo, VagnereMarcossãocandidatosàseleçãocatminense
nados. O teste vai acontecer no dia
1 de julho, em Blumenau. Na opi
nião dos atletas, o reconhecimento
é fruto das vitórias que conquista
ram no ano passado.

- Eu e o Marcos fomos os

artilheiros da fase regional dos
Jogos do Estado de Santa Catarina,
no ano passado -, disse Vagner.
Em 2000, a equipe de handebol da
Fundação Municipal deEsportes
garantiu a segunda colocação nos

Jesc e a primeira colocação no

Campeonato Estadual, na cate

goria Infantil. O primeiro desafio
dos jogadores jaraguaenses pela
seleção catarinense é o Campe
onato Brasileiro de Handebol, que
será disputado em Recife.

O técnico do grupo, Marcelo
, Dias, diz que o principal problema
que a equipe enfrenta é a saída de
atletas com mais de 16 anos,

"Quando eles atingem esta idade,

os pais pedem para que eles come
cem a trabalhar, então eles aban
donam o esporte para ajudar suas
famílias", conta Dias, acres

centando que a cada ano tem que
buscar novos atletas para compor
o grupo. "Se nós tivéssemos apoio
de um patrocinador consegui
ríamos manter os jogadores nos

treinos, porque estrutura nós con

seguimos com a Fundação", afir
ma o técnico. (FR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



12 - ESPORTE CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 23 DE JUNHO DE 2001

EquipeMirim vai disputar
Liga Norte de Vôlei Infantil.
Técnico diz que a
participação dos
atletas serve como

experiência

Jaraguá doSul-Nove joga
dores da categoriaMirirnda equipe
Mariso1JDivinaJFME e três da In

fantil vão participar da segunda
etapa daLigaNorte Catarinense de
Voleibol Infantil, que acontece hoje
e amanhã, nas quadras do Colégio
DivinaProvidênciaeArsepum (As
sociação dos Servidores Públicos

Municipais). O evento vai reunir

.
jogadores das cidades de Ioinville,
São Bento do Sul, Araquari, Rio
do Sul, Blumenau, Canoinhas e Ja

raguá do Sul.

Segundo informações do téc

nico da equipe, Benhur Sperotto,
na falta de atletas da categoria
Infantil, os jogadores mirins vão

assumir disputa nas quadras e 'ad

quirirmais experiênciapara outros
campeonatos. "QUanto mais eles

participarem de competições, mais
.

eles se preparam e terão suporte
para atuar com equipes da mesma
categoria", acredita, enfatizando
que o grupo está treinando bastante
e tem condições de fazer um bom

trabalho. "Também serve para cor

rigir alguns erros e analisar onde

eles precisam melhorar", destaca.
Os jogos iniciam pelamanhã e

prosseguem durante a tarde. A fi-

Edson JunkeslCP

Desafio: apesar de desfalcada a equipe de volei vai disputar a 2a etapa

nal está prevista para acontecer

amanhã, a partir das 13h30, no gi
násiodoColégioDivinaProvidência

O técnico informa que existem

dez pólos de voleibol em Jaraguá

do Sul, que contam, ao todo, com

aproximadamente 900 crianças.
"Tenho certeza que ótimos atletas

serão descobertos aqui no Muni
cípio", afirma. (FABIANE RIBAS)

ColégioMaristaprepara-se para a l S"Olichamp
Jaraguä do Sul- Os alunos

de sa a 8a série do ensino funda

mental e ensino médio já estão

formando equipes e se preparan
do para a l S"Olichamp (Olimpía
das em Homenagem a São Mar

celino Champagnat - fundador

da Congregação Marista). O
evento acontece entre os dias 10

e 14 de julho, no Complexo Es

portivo Marista. As competições
serão disputadas nas modalidades
coletivas de basquetebol, vo

leibol, handebol, futsal e futebol

suíço,' xadrez, tênis de mesa e

atletismo, no masculino e fe

minino.

O cerimonial de abertura está

marcado para o dia lOde julho
(terça-feira), às 19 horas, no

Complexo Esportivo Marista.

NOTAS __

Punhobol
A segunda etapa do Campeonato Catarinense de Punhobol será

realizada hoje, a partir das 10 horas, em Joinville. Ao todo, dez atletas
da equipe masculina Adulta da SoletexlFME vão participar do evento
e representar o Município.

,

AQILII E O SEU LUGARI

AACADEMIA IMPULSO PARABENIZA

OS NADADORES DO 10 DESAFIO DE VELOCIDADE

08/0612001
. ,

Troféu Nadador Mais Rápido: ltalo MaxGrahl

Troféu Nâdadorá Mais Rápido: Anne Schumann

I

Yang Fashion
Aquecendo este inverno

A Yang Fashion
está com uma

coleção
exclusivamente

feminina, em
artigos de lãs,

e fios de modal,
buclê, elastano,

em diversas cores,
modelos e

tamanhos,
que marcam �Oi<.

a tendência

deste inverno da

moda atual.

Está situada à

Rua MaxWilhelm, 837
Bairro Baependi -

Jaraguá do Sul

275-3290
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