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Um novo conceito
napré-impressão

CADERNO

Teatrando faz

releitura de

Romeu e Julieta

,

Risos marcam

trajetória de '

ator da Globo

Globo estréia
novela nova

em setembro

Edson Junkes/CP Lúcio e Fidélia prepararam 25 quilos de polenta para o jantar típico de ontem. Página 7

The Ashley Companies quer
instalar fábrica noMunicípio
A empresa norte-americana The Ashley

Companies negocia a instalação deuma unidade
em Jaraguá do Sul. Na terça-feira;o presidente
da empresa, ToddWanek, e o diretor-presiden
te da Intercontinental- uma fábrica do grupo
em SãoBento doSul-, Udo Zschoerper, reu-

,

niram-se com o prefeito Irineu Pasold, o secre:
tário de Produção, Dieter Jansen, e a gerente,
de Indústria, Niura dos Santos, para discutir os
detalhes da possível transação.

AfábricadoMunicípio vaigerar inicialmente
mil empregos diretos. Página,5

EdsonJunkes/CP Ex-detento mudou
a vida com as cartas de

missionários

Ex-presidiário
quer nova chance

Valdir José Pasta, ex-presi
diário que cumpriumais de 10
anos de cadeia por furtos, re
generado, não quermais a re

jeição da sociedade. Página 8

Edson Junkes/CP Jogadores do
Juventude treinaram ontem

no Estádio do João Pessoa

Juventude treina
em JS esta semana

A equipe do Juventude, do
RioGrande do Sul, escolheu o
Município para realizar suapré
temporada, entre os dias 29 de
junho e 7 de julho. Página 12

Continua cadastro'
de famílias para o

Bolsa-escola
\

Iaraguá do Sul é considerada a 5a cidade com melhores condições de vida para idosos. Página 5 Página 7
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A surpresa com que a assessora técnica da agência do INSS
de Joinville, ElisabethWeihenriann, e a chefe de Benefícios de

Jaraguá do Sul, Elizabete Barbosa, receberam a pergunta sobre
_aCEI dos Aposentados confirma o
que o CORREIO DO POVO disse so
bre a comissão - foi uma farsa. Elas

garantiram que o órgão não foi
informado oficialmente arespeito
das investigações de possíveis ir
regularidades nas aposentadorias,
não foiconsultado sobre processos,
tampouco recebeu qualquer solicita
ção de documentos.

Na segunda-feira, as funcioná
rias do INSS foram à Câmara para
explanar sobre as ações do instituto.
Num determinado momento, o

vereador petistaMarcos Scarpato
abordou a instalação da CEI e os

resultados apresentados no rela-

tório. A pergunta causou indignação
e perplexidade. ''Desconhecemos. Eles não foram à agência fazer
levantamento dos processos de aposentadorias, não nos

questionaram a respeito de nada, as conversas foram informais,
sem nenhuma relação com as investigações", asseguraram.

Entretanto, o relatório apresentado pelo presidente da
Comissão Especial de Investigação, vereador Carione Pavanello,
no final de março, aponta, além de diversas irregularidades,
privilégios promovidos pela agência de Jaraguá do Sul em relação
ao atendimento, descaso com os assegurados e escassez de

funcionários. A contradição entre as versões reforça as dúvidas
levantadas pelo CORREIO DO POVO no editorial de 29 de março,

.

logo após a divulgação do relatório final, e abona as críticas feitas
ao presidente da CEI.

Na época, havia rumores (hoje fortes indícios) de que, durante
quase um ano, a comissão não apurou nada. Apenas fezmédia
com os assegurados em vias de se aposentarem, usando-os

inescrupulosamente paraauferir vantagens eleitorais. O CORREIO
DO POVO conseguiu apurar que o relatório foi feito, a toque de
caixa, pelo diretor da Câmara, Ruy Lessmann, baseado nos

relatos de Carione, para cumprir o prazo estipulado pelo
presidente do LegislativoMunicipal, Lio Tironi, para a entrega
do documento.

As declarações das funcionárias do INSS comprovam que a
CEI serviu apenas de palanque político e fórum privilegiado para
Carione, que acabou sendo reeleito. Muitomais do que decepção
e inutilidade, a CEI frustrou ás expectativas da sociedade,
somando zero, 'além de não ter contribuído em nada para alterar
o atual quadro de penúria dos assegurados. À frente da comissão,
deu entrevistas bombásticas prometendomundos e fundos, mas
o que apareceu foram citações vagas, sem conseguirprovarnada.

Durante todo o tempo, Carione assumiu o comando da CEI,
colhendo as glórias e os louros. Todavia, ao ser cobrado pela
comunidade, ávida por ações concretas e cheia de palavrórios,
decidiu dividir a responsabilidade pelos resultados inócuos, fruto
da inconseqüência oumolecagem de um representante do povo.
O que ficou evidenciado é que a CEI usou artifícios escusos e

pessoas inocentes e fragilizadas para promover seu presidente.
Épreciso reabrir as investigações, até para resgatar a credibilidade
daCâmara.

POVOeabonà

CEI
%".�

CORREIO DO POVO

IN�l

JARAGUÁ DO SUL, 30 DE JUNHO DE 2(

Brasil da lama
* LuizHenriqueOrtizOrtiz

Resta algum lugar neste Brasil para
aqueles que querem viver honesta

mente, achando sentido em coisas

como ter uma ficha limpa ou ter a

tranqüilidade de deitar e ter um

sono tranqüilo?Umadas preocupa-
o

ções da minha geração, que não é

tão velha assim, era olhar para trás
e reclamar do Brasil atrasado e auto
ritário que recebemos de nossos pais.

Pois bem, este grande Brasil es
tá em nossas mãos. Confesso que
fico constrangido e extremamente

preocupado quando olho para o

Brasil que estamos deixando de he

rança para os nossos. filhos, e isso

que fomos avisados inúmeras vezes.
A maior rede de comunicação

brasileira, tentando aumentar a

audiência, mostrou a pobreza deste
País, em especial o Nordeste. É
difícil de acreditar que eles pró
prios foram os que deram susten

tação a tudo � todos que dirigem o

Brasil, desde.que iniciaram suas

funções por aqui, e agora estão

falando em miséria, que eles pró
prios ajudaram a construir.

Por que nos pedem para ajudar
os menos favorecidos? Por que
não fazem uma campanha para
fazer uma limpeza no Congresso
Nacional? (Também nos Estados
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e municípios) Onde o que se

são inúmeros escândalos e bê

ficiamentos (Sudam, Sudene, f
que, com certeza, em vez de bê

ficiar parentes dos nobres po
cos, beneficiaria estes que hoje
tão passando fome e criaria

modelo de sustentação para o

va. A seca, sabemos, não vai
bar, mas pode amenizar seus efe

Temos que criar condições
ra que o povo possa conviver

a seca, mas cO,m dignidad
inadmissível que em pleno sé

21 tenhamos somente em

região cinco milhões de pes

passando fome e no País mai

50 milhões vivendo abaixo da Ii
da pobreza, enquanto umamin
se beneficia do poder público
farta com o dinheiro de no

contribuições. Queremos um

vemo que trabalhe para 'a mai
e não para estaminoria que us
os cofres públicos desde que
País foi descoberto, quero d

500 anos de roubalheira e des
do. O que esperamos é justiç
cial, transparência com as co

públicas, igualdade de oportu
des e cumprimento das promess

Vivemos em um país que atra
vessa ummomento desolador. Em

poucos momentos de nossa His
tória vivemos uma realidade tão

cruel diante de nossos olhos. De
um lado, uma economia que tinha
tudo para dar certo como diziam
os social-democratas e dom Fer

nando, e termos, assim, um ciclo
de desenvolvimento jamais experi
mentado até então. De outro lado,
uma doença crônica em nosso

tecido social: deputados que frau
dam, senadores que adulteram e

violam painéis de votação, presi
dente que compra deputados para
não ser investigado, ministros que
se fartam com o erário, funcioná
rios que entram para a administra-

,

ção pública como quem entra para
um bando de mafiosos, empresá
rios que subornam para obterem

vantagens, juízes que fazem des
vios. Para não falar de presidentes
de determinados clubes que rou

bam seus fanáticos torcedores e,

também, nas coisas que somem

de nossos carros quando deixamos
para lavar.

Será que vivemos em um país
de ladrões? Será que somos, de

fato, uma Nação de delinqüentes,
de cleptomaníacos e larápios?

* Estudante de Direito
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MILTON RAASCH

A Câmara de Vereadores organiza uma série de

homenagens que serão prestadas a pessoas que durante os

tempos deram importante contribuição para o desenvolvimento de
Guaramirim. O empresário Orlando Satler, o

Guia; o ex-patroleiro da Prefeitura Daniel Graudin; Valdir Vick, ex
vice-prefeito; Manoel Perfeito de Aguiar e Egídio Luciani, este

I

último apresentador de tradicional programa na

Rádio Jaraguá, e o prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira,
estão entre os que serão destacados com títulos de cidadania. As

homenagens para Satler e Luiz Henrique
foram sugestões do vereador Salim José

Dequêch (PFL), no intuito de lembrar o que o atual prefeito
joinvilense já fez pelos guaramirenses, quando

deputado federal ou ministro da

República.

Ético
A homenagem para Luiz

Henrique da Silveira só levou
voto contrário do vereador

Altair Aguiar (PPB), que alegou
que a hora é imprópria
para este tipo de enaltecimento,
tendo em vista que o prefeito de
Joinville é o provável candidato
ao governo do Estado pelo
PMDB, e já está em campanha.
Aguiar não deixa de estar certo.

A hora não é agora. E como

pepebista, ele apercebe-se
disso.

I Pupo
O vereador do PT e presidente

da Câmara de Vereadores,
Evaldo João Junckes,

queixou-se na última sessão

ordinária da Câmara do

semestre, de que o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL)

não atendeu as reivindicações
encaminhadas. Junckes leu

em plenário uma lista de obras
e serviços solicitados e até

projetos encaminhados, que
ficaram sem resposta do

Executivo. Só resta aguardar.

Dez a zero

A Câmara de Vereadores de Guaramirim
dá de goleada na Assembléia Legislativa do Estado quando decide
pelo fim do voto secreto nas decisões do Legislativo, matéria de
autoria do vereador Salim José Dequêch (PFL), já aprovada,

enquanto que, na Capital, os deputados
decidem em sentido contrário. Não se concebe mais, em pleno
novo século e na fase em que a população brasileira mais clama

por uma Nação mais transparente, sem conchavos, barganhas e

corrupção, que os parlamentares catarinenses sigam na

contramão de direção. É bom lembrar disso nas eleições do ano

que vem.

Suplência
O vereador Silvio Finardi

(PMDB) concluiu esta semana

o períodode interinidade de 30

dias, em que atuou no

Legislativo de Guaramirim,
substituindo ao vereador
Francisco Luiz
de Souza (PMDB), o
Chiquinho. Este último, estava
licenciado para tratamento de

saúde. Na saída, Finardi
relacionou diversas indicações
que fez ingressar na Câmara,
nos últimos dias.

Reivindicações
Entre as solicitações de

Finardi ao Executivo estão a

construção de uma ciclovia,
desde o Bairro Avaí até a

Energe; abertura de estrada
transversal na Rua Olímpio
José Borges, aquisição de
ônibus e microônibus para

melhor atender ao transporte
escolar, e outras finalidades;

proposição de que os

servidores públicos municipais
sejam identificados com
crachás, entre outras.

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

"Só falo quando tenho certeza." (Vereador Ismário Freitag
-- PMDB -- na sessão da Câmara de Guaramirim, quinta-feira,
quando sofria ironias dos colegas, porque raramente usa da palavra
no plenário)

-

Constrangido: Osnildo Bartel diz que vereadores ferem a ética dos próprios partidos

Bartel reage à articulação
dos vereadores do PFL e PPB

Governistas têm nova reunião com o Executiv

Ele promete
recorrer às altas
esferas dos

partidos
Guaramirim -- o presidente

do Conselho Deliberativo doHos

pital Municipal Santo Antônio,
Osnildo BarteI, reagiu às articula

ções que estão sendo feitas pelos
vereadores da bancada gover
nista no Legislativo Municipal
(PFL/PPB), para reduzir sua

influência sobre a administração
daquela instituição. Bartel disse que
irá recorrer às altas esferas dos dois

partidos para denunciar os últimos
acontecimentos registrados em

função do posicionamento osten

tado pelos vereadores Salim José

Dequêch e Altair Aguiar, com
apoio dos demais membros da
bancada.

Conforme Bartel, os vereado
res "estão feri ndo a ética partidária

Guaramirim� Os vereadó=
res do P.FL e PPB mantiveram

quinta-feira nova reunião com o

Executivo, antes da sessão ordi
nária do dia -- a última antes do
recesso que irá até 2 de agosto
--, para pressionar por uma so

lução na crise administrativa e

funcional que envolve o Hospital
Municipal Santo Antônio. Dessa
vez" o prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) não compareceu e

enviou o secretário municipal de
Adrninistração e Finanças, Jair
Tomelin (PPB), para representá
lo no encontro.

ao coagir psicologicamente o pre
feito Mário Sérgio Peixer (PFL) a
pagar verbas não permitidas por
lei", como é o caso dos direitos
trabalhistas reclamados por servi
dores aposentados e admitidos
sem concurso público, afastados
do hospital, e ao estabelecer prazo
de 30 dias para que o chefe do
Executivo se posicione em torno

da questão do hospital.
Segundo ele, inicialmente,

. serão procurados os coordena
dores regionais dos partidos, Al
cides Pavanello, do PFL, e Luiz
Antônio Grubba, do PPB, e, em

seguida, se for necessário, o as

sunto será tratado diretamente com
o governador do Estado, Esperi
dião Amin (PPB), e com o vice,
Paulo Bauer (PFL). "Nomomento
em que eu me filiei ao PFL foi para
cumprir com a ética partidária, mas
não é o que estou vendo em verea

dores, supostamente aliados",
destacou, acrescentando que se

aceitou assumir o hospital foi

Na primeira reunião com essa

finalidade, quarta-feira, Peixer
ouviu as ponderações dos verea

dores Salim José Dequêch (PFL)
e Altair Araújo (PPB), exigindo
providências e condicionando a

continuidade do apoio político ao

governo, caso nenhuma medida

seja tomada. Na reunião com

Tomelin, anteontem, eles volta
ram a defender a liberação do

gestor do hospital, João Alceu

Butschardt, para atuar com mais

autonomia, de forma que o presi
dente do Conselho Deliberativo,
Osnildo BarteI, pivô do impasse

--�-�-----'--

porque a comunidade e a própri
nova administração queriam qu
realmente fosse buscada efetiv

solução para a situação pré-fal
mentar do estabelecimento,

CLIENTELISMO -- N

opinião dele, "o que Dequêch
Aguiar estão querendo é usar

hospital politicamente e reinstal
o modelo do clientelismo", q
"está superado e que nem exis

mais, devido à nova legislação
além de "trair compromissos a

sumidos pelo atual governo
palanque da campanha eleitoral
Para Bartel, a posição contunden
mostrada em relação a ele, nas du
últimas sessões da Câmara e e

duas reuniões mantidas em s

parado com o Executivo, durar
a semana, é uma "tentativa dos p
lamentares de esvaziar m

trabalho no hospital, além de s

imoral, porque, em última análi

atinge diretamente uma instituiç
que trata de vidas humana

(MILTON RAASCH)

no hospital, atue restritament

função que lhe compete.
O assunto ocupou tamb

90% dós debates que acon

ceram na sessão ordinária
Câmara, realizada em segui
com três horas de duração, qu
do os vereadores reforçara
posicionamento. Dos quatro
readores governistas,' ape
Belmor Bernardi (PPB) é P
'derado na questão. Ele disse
é "solidário com a posição
companheiros, mas sem coa

sobre o prefeito, que deve ter

berdade para decidir." (MR)
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Adiada a votação do projeto i!\�@IJb\�@��
sobre semáforos de resolução
Ausência das

\

duas vereadoras
levou a retirar a

proposta da pauta

Jaraguá doSul-o vereador
Marcos Scarpato (PT) retirou da

pauta de vo�ção o projeto que dis
põe sobre a instalação de semáfo
ros de resolução e fotossensores
no Município. A proposta, apro
vada em primeira votação, na
semana passada, por dez votos a

oito, corria o risco de ser rejeitada.
As vereadoras Maristela Menel e

Lorita Karsten, ambas do PMDB,
e favoráveis ao projeto, estavam
ausentes. Scarpato disse que a es

tratégia foi ganhar tempo e "via
bilizar a ampliação do debate com
a comunidade."

Além de Maristela, que estava
em Fortaleza, no 18° Congresso
de prefeitos, vereadores e asses
sores, e de Lorita, que representava
a Câmara na cerimônia de forma
tura dos alunos do Proerd (Pro
grama Éducacional deResistência
às Drogas e à Violência), no Giná
sio ArthurMüller, também estava

ausente o vereadorEugênio Garciá
(PSDB), que fazia curso de meio

ambiente, em Florianópolis. Ago
ra, o projeto volta ao plenário so
mente no semestre que vem, de

pois do recesso parlamentarde julho.
Scarpato terá de convencer o

vereador Roque Bachmann

(PSDB) amanter o voto favorável,
para não depender do voto de mi

nerva do presidente Lio Tironi

Esperança: Scarpatoacredita quemobilizaçã»popularpodea/ierarposições

(PSDB), contrário ao projeto. Na
primeira votação, Bachrnann votou
a favor, mas mudou de opinião.
"Me coftvenceram da inconstitu

cionalidade",justificou. Tironi ba
seia a decisão nos pareceres des
favoráveis das comissões de Le

gislação, Justiça e Redação Final e
de Finanças e Orçamento. Em
outro projeto de Scarpato, Tironi
votou contrário pelomesmomotivo.

Na avaliação do petista, o

,

recesso parlamentar de julho será

fundamental para mobilizar a

população a favor da proposta e

convencer os colegas a aprovarem
o projeto. "Não existe ilegalidade, ,

porque o Código Brasileiro de
Trânsito transfere aos municípios
a responsabilidade das sinaliza

ções", recorreu, garantindo que'
não ,há despesas adicionais aos

cofres públicos. "É de grande in

teresse público", argumenta. Se

gundo Scarpato, os semáforos de

resolução - aqueles que permitem
ao motorista saber o tempo para a

mudança do sinal luminoso -

acabam com a "indústria damulta"

por ultrapassagem no sinal ver
melho.

VETO - O prefeito Irineu

Pasold (PSDB) avisou que, caso

o projeto seja aprovado, vai vetá-
10. "É inconstitucional. E já avisei

que, para executar precisa primeiro
ser eleito prefeito", reforçou, infor
mando que os semáforos de reso

lução são, em média, três vezes

mais caros que os convencionais,
entreR$ 6mil eR$ 7mil, enquanto
os outros custam aproximada
mente R$ 1,8 mil.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Pasold convoca sessão extraordinária da Câmara
Jaraguá do Sul� A Câmara

de Vereadores realizou na noite de
ontem sessão extraordinária,
convocada pelo prefeito Irineu
Pasold (PSDB), para a analisar 13
projetos de autoria do Executivo,
a maioria dispõe sobre convênios
do Município. Apenas dois - o

que repassa ao Lar das Flores R$
482,00 para cada idoso assistido

pela instituição e o que abre crédito

especial deR$ 14 mil no orçamento
do Fundo Municipal de Meio
Ambiente - estavam em segunda
votação.

Os demais voltam ao plenário
para segunda votação na próxima
segunda-feira. Por sessão extraor
dinária, cada vereador recebe R$
372,50, além do salário mensal de

R$ 2.980,00. A expectativa é que

, o governo convoque, no total,
quatro sessões extras, um acrés
cimo de R$' 1.490,00 nos venci
mentos dos parlamentares e uma

despesa adicional nos cofres públi
cos de R$ 28.310,00. Há a neces

sidade de pelo menos mais uma

outra sessão extraordinária, para a

segunda votação dos projetos
apresentados ontem.

Entre os convênios firmados

peloMunicípio com entidades as�
sistenciais, organismos gover
namentais, associações e hospitais
um se destaca, o que repassa men
salmente à Polícia Militar 700 li
tros de combustível para cada uma
das viaturas da corporação. Nu-

'

ma conta simples, se cada veí-

\ culo faz, em média, dez quilô
metros por litro de combustível,

terá autonomia de percorrer sete

mil quilômetros por mês. O equi
valente a 11 viagens Jaraguá do
Sul-São Paulo.

Foram à votação os projetos
que celebram convênio com o

Hospital e Maternidade Jaraguá,
no valor de R$ 33.413,97 para
UTI (Unidade de Terapia In

tensiva), e outros R$ 20.872,26
para o plantão pediátrico. Com o

Hospital São José o acordo ga
rante R$ 66.827,94 para plantão
médico 24 horas. A vigência dos
convênios é de dois anos. Outro

projeto votado concede subven

ção de R$ 4,5 mil ao Círculo Ita

Iiano e R$ 49.707,00 às APPs

(Associação de Pais e Profes

sores) para o programa "O jornal
na sala de aula". (MC)

A convite dos vereadores Paulo Floriani (PPB) e José de Ávila
(PFL), asecretária de Educação e Cultura de Jaraguá do Sul, Íris
Barg Piazera, esteve na Câmara Municipal, na noite da última

quinta-feira, onde apresentou os trabalhos e os projetos
desenvolvidos pela pasta.

Durante mais de duas horas, fez propaganda da secretaria e

respondeu as perguntas dos parlamentares, em algumas, teve
dificuldade para explicar os números propostos.

Floriani não conseguiu justificar o convite, limitou-se a dizer que a

visita era muito importante e "que todos precisam conhecer os
trabalhos da secretaria."

Convites a secretários não têm relação com a função parlamentar,
que é legislar e fiscalizar. Se o vereador tem dúvida arespeito de

alguma secretaria, que peça os documentos necessários para
saná-la.

Fim do mistério
A desavença entre o vereador

Roque Bachmann (PSDB) e a

secretária Íris, na semana

passada, é em decorrência da

indicação de Eliane Welk
Butzke para a direção da
EscolaMunicipal Helmuth
Duwe, no Rio da Luz. Ela é

desafeta de Bachmann e o

vereador não a quer por lá.

Segundo fontes, Bachmann

ameaçou fazer oposição ao

governo na Câmara caso

Eliane fosse confirmada no

cargo de diretora.

Jogo de esconde

O incidente virou segredo de
Estado. O 'próprio vereador

evita tocar no assunto,

empurrando para a direção da

associação de moradores. Na

secretaria, ninguém sabe

ninguém viu. A gerente de

, educação, Sílvia Piazera,
informou que não houve

nenhuma indicação. Entretanto,
a atendente mencionou o nome

de Eliane, sendo imediatamente
alertada' sobre a ausência de

nomes para o cargo. "Já

mudou?", indagou.

Defesa

O presidente da Assembléia Legislativa, Onofre Agostini (PFL),
saiu em defesa do deputado estadual Ivo Konell (PMDB) em

I

relação ao episódio dos funcionários do parlamentar jaraguaense.
Agostini enviou nota oficial a lima rádio local para "lamentar e

externar indignação pela injúria patrocinada". Segundo a nota,
todos os deputados "dispõem das mesmas prerrogativas. Cada
gabinete pode nomear até 12 servidores, não havendo obrigação
de ponto na Assembléia, ficando a critério do deputado o local e o

trabalho."

Homenagem
O deputado federal Vicente

, Caropreso, presidente estadual

do PSDB, será homenageado
hoje com o título
Cidadão Tucano,
criado pelo Instituto Teotônio '

Vilela - entidade de estudos e

análise política do

PSDB. A cerimônia

acontece às 11 horas, no
Restaurante do Parque
Malwee.

Reunião

O PT de Jaraguá do Sul realiza

hoje, na sede do Diretório, a

partir das 14 horas, reunião

ampliada com filiados,
militantes e simpatizantes. Na

pauta, a discussão sobre o

estatuto do partido e a

estratégia a ser adotada nas

eleições de 2002, além da

avaliação do desempenho dos
vereadores na Câmara

Municipal.

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

'

[ADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

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

f..�)f..ßß Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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The Ashley que instalar
unidade noMunicípio

Jaraguá do Sul - A em

presa norte-americana The

Ashley Companies negocia com
o governo municipal a instalação
de uma unidade noMunicípio. Na
tarde da última terça-feira, o

presidente da empresa, Todd

Wanek, e o diretor-presidente da
Intercontinental - uma/fábrica
do grupo em São Bento do Sul

-, Udo Zschoerper, estiveram
reunidos com o prefeito Irineu

Pasold, o secretário de Produção,
Dieter Jansen, e com a gerente
de Indústria, Comércio, Turismo
e Serviços, Niura dos Santos,
para discutir possíveis incentivos
à instalação da indústria.

Empresa do setor moveleiro,
a The Ashley Companies com

fábricas nos Estados Unidos,
Brasil e China, fatura anualmente
US$ 1 bilhão. Segundo Niura, os
executi vos norte-americanos

negociam também com a

Prefeitura de Salvador, Bahia, a

instalação de uma outra unidade

naquela cidade. "A fábrica de São
Bento do Sul foi adquirida da

antiga São Leopoldo", informou;
acrescentando que, caso se con

cretize as negociações, a fábrica
jaraguaense vai gerar inicialmente
mil empregos diretos.

Apesar de dispor de áreas
destinadas para esse fim, ·a Pre
feitura não ofereceu nenhuma

vantagem à The Ashley. "Esta
mos em negociação, OMunicípio
não ofereceu qualquer tipo de
incentivo à empresa, quer fiscal
ou financeiro", adiantou Niura,
informando que outra reunião
entre a equipe de governo e os

executivos norte-americanos está

agendada para o final de julho.
"Eles têm pressa em fechar as

negociações", revelou Niura,
informando que 60% da produção
da empresa estão concentrados
nos Estados Unidos.

Niura lembrou que o Muni

cípio possui uma lei de incentivos
a empresas, que foi entregue aos

empresários para análise prévia.
"Temos interesse na instalação da
empresa, mas, por enquanto,
nada está certo", concluiu.

r�·n��@���W�(Ç�.- - - - - - - - - -

--,

O O Núcleo de Cab�'i:ireiros de Jaraguä do Sul promove na
I

próxima segunda-feira, no Anfiteatro do Shopping Center I
Breithaupt, a partir das 19h30, o 10 Workshop de Maquiagem,
sob a coordenação de Duda Molinos. Mais informações pelo
telefone 371-1044.

O Na próxima quarta-feira, 40 integrantes da Câmara da Mulher

Empresária da Acijs visitam o parque fabril da Marisol, onde
conhecerão uma das maiores empresas de confecção do Brasil.

O Integrantes do Núcleo de Comunicação Social farão no dia 9
de julho, às 18 horas, na reunião da Acijs, o lançamento do

Projeto "Campanha de Trânsito", que terá inicio na 2" quinzena
domês de julho, com ampla cobertura dos meios de comunicação.

O Entre janeiro e março, Jaraguá do Sul criou 1.432 novos postos
de trabalho, 3,9% em relação ao total. Os números colocam o

Município em terceiro no ranking catarinense, perdendo para

Fraiburgo, que conseguiu surpreendentes 21% no aumento de

empregos, e Blumenau, com 4%.

O O prefeito de JoinviIle, Luiz Henrique da Silveira, informou
que o Município arrecada mensalmente R$ 20 milhões. De
acordo com ele, o PIB (Produto Interno Bruto) da cidade é

superior a de seis Estados da federação e pouco menor que o

do Paraguai.L �
I

Cassuli Advogados Associados sIe

Tranqüilidade: idosos reúnem-se nas praças do centro da cidade para os tradicionais bate-papos

Jaraguá do Sul está entre as

melhores cidades para idoso
Classificação é
feifa com base
em pesquisas
do ICVe lOH

São Paulo - Depois de ter

sido considerado um dos melhores

municípios em qualidade de vida
do País, Jaraguá do Sul é apontado
pela "Revista Dinheiro" como a

quinta cidade brasileira com as

melhores condições de vida para
o idoso. Numa escala que vai até
180 pontos, obteve 111. A primeira
colocada é Santos, em São Paulo,
com 128 pontos. Timbó, também
em Santa Catarina, aparece em

quarto lugar, com 116. A revista

pesquisou 4.492 cidades que
fazem parte do ICV (Índice de

Condições de Vida) e, entre elas,
verificou quais tinham as melhores

condições para os idosos.
Todos os 12 primeiros municí

pios são de São Paulo, Santa

Catarina e Rio Grande do Sul, com
quatro cidades cada. Florianópolis,
com 107 pontos, ocupa a sétima

posição, e Blumenau, com 91

pontos, está em nono lugar.
" A classificação foi feita com

base no ICV, medida pela Funda

ção João Pinheiro, responsável pela
elaboração de índices econômico

financeiros de Minas Gerais e

prestador de serviço a organismos
internacionais e pelo Ipea (Instituto
de Pesquisas Econômicas Apli
cada), órgão de pesquisas e pro
jetos do governo federal. O ICV é

usado para detectar o poder
aquisitivo e a distribuição de renda.
dos habitantes de diferentes
cidades. Pesquisa-se também o

IDH (Índice de Desenvolvimento

Humano), calculado pela ONU

(Organização das Nações Unidas),
constituído por 27 variáveis, como

longevidade, educação, renda,
infância e habitação.

A escolha das cidades leva em

consideração ainda para o ranking
nacional a infra-estrutura (rede de

.

saúde, percentual de água e esgoto
tratados, segurança pública e

transporte urbano de qualidade),
condições ambientais (área verde,
nível de poluição, coleta seletiva e

destinação do lixo), opções de lazer
(programas específicos e gratuitos
para idosos e de orientação psicos
social e econômico, centro de

convivência e atividades educa

cionais) e as que reúnem as carac-

terísticas mais adequadas para a

terceira idade.
- Escolher uma cidade para

viver depois da aposentadoria não

é tão simples quanto se imagina.
Você pode pensar que uma linda
casa no campo ou um apartamento
de frente para o mar são garantias
de sossego e qualidade de vida,
mas nem sempre é assim, há outras
características a considerar -, ar

gumenta a revista, lembrando que,
quando a questão envolve saúde,
as condições ambientais pesam
mais na decisão.

Outro fator observado na es

colha é o custo de vida, muito
importante para o idoso, já que sua

renda cai muito quando deixa o

mercado de trabalho. Segundo
dados do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), apenas
20% dos aposentados ganham
mais de três salários mínimos por
mês. Aumentam os gastos com

remédio, médicos, hospitais e

alimentação especial. Assim, o

transporte gratuito para maiores de

65 anos, os programas assisten

ciais e de saúde e as opções de lazer
passam a ser fundamentais na es

colha dos municípios para se

morar depois de se aposentar.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
'Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx, Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 375-1820

Jaraguá do Sul- se - Horne Page: www.cassulí.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Proerd forma mais 1.067
estudantes noArthurMüller

Programa orienta
estudantes
contra o perigo
dos droqcs

de Assis Alves, as aulas sãominis
tradas p�r policiais mi li tares espe
cialmente treinados para a função,
que consiste basicamente em ex

plicar às crianças como identificar
uma pessoa drogada e o que fazer
para evitar ouso de qualquer tipo
de droga. O capitão Amarildo

explica que é na faixa etária de

12 a 14 anos que as crianças es

tão mais vulneráveis à influência

externa e, por isso, devem ser

protegidas. "A melhor proteção
é a informação e a valorização da

auto-estima", argumenta.
O Proerd é desenvolvido atra

vés de parceria entre a Polícia

Militar, escola, fanulia e patroci
nadores. Tem como modelo o

D.A.R.E. (Drug Abuse Resis

tance Education) e desenvolveu
se no Brasil com o objetivo pri
mordial de atuar na prevenção do
uso de drogas por crianças e ado
lescentes.

O curso é ministrado durante

Jaraguá do Sul - Aconte

ceu quarta-feira à noite, no Giná
sio de Esportes Arthur Müller, a

formatura de 1.067 estudantes de
.

quartas séries de escolas da rede

municipal, estadual e particular de
ensino que participaram do Proerd

(Programa Educacional de Re

sistência às Drogas e à Violência).
Até agora, mais de cinco mil

alunos já participaram do pro

grama em toda a região, desde
1999, quando o Proerd foi im

plantado na área da 3a Compa
nhia de PolíciaMilitar.

De acordo com o capitão 'da
PM de Jaraguá do Sul, Amarildo

um semestre letivo. Neste perío
do, são abordados temas como

drogas, conseqüências de uso,

tipos de pressão que se use dro

gas, auto-estima, tensão, violên
cia e os riscos para a saúde. A

intenção, segundo o capitão
Amarildo, é conscientizar crian

ças e adolescentes dos perigos
que as drogas acarretam.

O Proerd é aplicado nos prin
cipais Estados do Brasil e acon

tece em aproximadamente cem

municípios do Estado de Santa
Catarina. No próximo dia 3 de

julho, acontece a formatura dos

alunos do Proerd de Guaramirim,
quando receberão o diploma 422
estudantes. No dia 11 de julho,
será realizada a formatura demais
209 alunos, desta vez do Municí

pio de Corupá. Até o final deste
semestre deverão receber o di

ploma um total de 1.698 alunos,
número que a PM espera repetir
no segundo semestre.

�n CP· .. ·· · · ..

�\\j@IJ��
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Artes plásticas
De 17 a 31 de agosto, a Unerj promove o 10 Salão de Artes Plás

ticas. O objetivo da iniciativa é estimular a pesquisa e a produção de

artes visuais entre estudantes, professores e funcionários. O evento

deve reunir trabalhos em fotografia, escultura, desenho, gravura,
pintura, instalação e novas mídias.

Os acadêmicos, funcionários e professores podem participar com
até dois trabalhos em cada categoria. As inscrições podem ser fei

tas entre 8 e 10 de agosto, e os trabalhos deverão ser entregues na

Oficina Invento. A coordenação do curso de Arquitetura e Ur

banismo informa ainda que durante todo o período de recesso es

colar as oficinas estarão funcionando em regime de ateliê livre e os

estudantes que quiserem usar o espaço para trabalhar podem fazê

lo.

Viagem
As acadêmicas Jânia Pereira e Juliana JageJski viajam no dia 23

de julho para a cidade de Florença, na Itália. Elas vão estagiar no
Studio Archea de Arquitetura. A viagem das duas foi viabilizada

pela Unerj, com recursos provenientes do Prêmio Docol de

Arquitetura de 2000, recebido por Jânia e Juliana. O Studio Archea

é um dos mais conceituados, tendo representação em diversos países
da Europa.

Fuscas
Acontece nos dias 7 e 8 de julho o 10 Encontro de Fuscas do

Clube de Fusca de Jaraguá do Sul. O evento, que será no Parque
Municipal de Eventos, deve reunir os felizes proprietários de Fusca

de toda a região e também dos Estados do Paraná e Rio Grande do

Sul. O Clube do Fusca de Jaraguá do Sul foi fundado ano passado
e dever ter aproximadamente 25 associados. De 30 de junho a 6 de

julho poderão ser vistos, no G2 do Shopping Center Breithaupt,
diversos modelos de Fusca e algumas raridades.

Oficina
A EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Rodolpho Dombush

promove hoje a primeira etapa da Oficina Pedagógica da Cidadania.
O evento começa às 13 horas com abertura das inscrições e

confirmação para o jantar. Haverá palestra sobre meio ambiente e

um debate sobre trabalho em equipe.

Garota
A Sociedade Recreativa Rio da Luz - Salão Barg, promove, no

dia 7 de julho próximo, baile com escolha da garota que vai
. I

representar a sociedade na 13a Schützenfest.

Reunião

O presidente da Associação de Moradores do Chico de Paulo,
Gilberto Leis Mann, convida-os moradores para participarem de

reunião, hoje, a partir das 15 horas, na Escola Integrada Francisco
de Paulo. O evento vai reunir representantes do bairro, entre
moradores e vereadores, para discutir problemas da localidade.

Áries - Você estará mais

IC a� d� que nunca,
á

#, omtlnto certo de se

atualiz�r com o mundo a

sua vol'a. Vai ser bom ficar
em casa e curtira seu amor.

Touro - Poderá ter sucesso

favorecerá decisões e
_'",-,.-.", _ß

pr9,tdêr;(ias que agilizem o

tra 0IBoa sintonia em

fa . �s assuntos do
o rEl<:'eberão ótimas

vibrações.
Câncer - Talvez você seja

�c�rperiSàda porsuaCI�9J,eaç!frO\o trabalho. A
tJjt!��'e precisa poderá'
chegarde onde menos

espera. Bom astral na

paixão.

Viagem e novos

starão favorecidos.
' �:��������SE:ite,

do,'fic@Jrem evidência e

'ãja nos 6asf:fdores. Romance
estimulado.

Escorpião - Aproveite a

���Jfositiva p�ra realizaros
S�1JSf? hos mors

irtl�ci" sos: a sorte estar� ao

seu lad�L�al pintar um clima
de cumplicidade com o seu

amor.

Sagitário - Você vai se

Deixe que o

ntureiro se

��)�,joderá ter sorte em

aposta ou atividade ligada
ao prazer. O romance

ganhará maior maturidade.
•

e,f>sr,
Bom dia para

«s= refonma ou

trliJç�o_ O planejamento
e�e�çãodetrefas serão favorecidos

pelos astros. Clima positivo
no romance.

n 'as prometem
[[;lo r. Vida amorosa sob

controle,:?nas será melhor
não abusar.
Vir - Evite revelar os
�

os mais

: às vezes é melhor

ente na área
01.

J Ir astidores. Invista no

rom�'nc . Uma amizade
poderá virar algo mois.
Libra - Vibrações benéficas

rnostr

que nunc que irá

fcStlQJ�
,

r. ta�te os seus

f��������I���;amorosa

vista;;, . timismo, pois
haWrá chance de progredir
com elas. Hora de

compromisso no amor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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cultura - lazer - entretenimento

Santo de casa também faz milagre
Romeu e Julieta na Terra dos Gatos é a peça
que o Grupo Testrondo apresenta neste final
de semana, na Scar. O espetéculo é dirigido
a pessoas de todas as idades, mas simboliza
a maturidade técnica do grupo, composto
por 18 pessoas das mais variadas idades que
buscam, através da arte de representar,
mostrar que o movimento cênico de Jaraguá
do Sul tem chances de prover a necessidade
cultural da região.
O Grupo Teatrando é dirigido pela atriz
Sandra Baron e nasceu a partir da proposta
da Scar e da própria Sandra em formar
novos atores e, especialmente, formar um
público para teatro. Sandra trabalha na Scar
há quase 10 anos e tem se esforçado para

atingir seus objetivos. Ela supervisiona o

desenvolvimento de quatro grupos de teatro

amador, que se revezam durante o ano na

montagem de espetáculos variados. São três

espetáculos por ano encenados pelos dois

grupos de veteranos (Teatrando e Da Hora)
e pelos iniciantes, que nem sempre escolhem
um nome para identificá-los.
Romeu e Julieta na Terra dos Gatos é uma

adaptação do clássico de Shakespeare e

será reapresentado durante a

Semana da Criança, quando estudantes de
toda a região são convidados a assistir às

Edson Junkes/CP

Soraia e Sandra, no camarim, trabalham .na

confecção das máscaras que serão usadas
pelos atores durante o espetáculo

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e melhor Parque Aquátic.o de Jaraguá do 5ul.

PARQUE AQUÁTICO
KRAUSE
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Requinte o seu Bom Gosto
Venha conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móvei
de ferro em exposição como: mesa de centro, lateral, aparador,
estantes, colunas, cadeiras, mesas de jantar, banquetas... que

poderão completar sua decoração. çoneutte-nost
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

,

Home page: www..estofadoskrause.com.br

peças montadas pelos grupo de atores/
alunos da Scar. Segundo Sandra Baron,
aproximadamente Três mil crianças vão ao

teatro durante a Semana da Criança. "As

crianças se acostumem ao teatro. É como

ler. Quem não desenvolve o hábito não gosta
de leitura ", argumenta Sandra. Ela conta que
esta peça estava programada já há algum
tempo, mas somente agora Ioipossivel
colocar em prática. 'Trata-se de um musical
e exige maturidade dos atores", explica.
A estudante Soraia Volkmann tem 15 anos e

faz o personagem Anabela na peça Romeu e

Julieta. Ela começou a fazer teatro na Scar
hfl 5 anos e pretende seguir a carreira
artística. Determinada, Soraia sabe das
dificuldades da profissão que escolheu, mas

não se deixa intimidar e acredita na

possibilidede de trabalho que o teatro

oferece. Mesmo em Jaraguá do Sul.
Para assistir ao espetáculo pagando apenas
R$ 3,00 (que acontece às 16 horas de
sábado e domingo), basta desenhar um gato
e apresentar na portaria. Os

,

desenhos serão recolhidos e posteriormente
expostos na Scar. Quem não sabe
desenhar um gatinho pode aparecer
assim mesmo. O ingresso
é R$ 5,00.

Jaraguá do Sul - SC

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

PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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rCampeão - O CTeLaç? Jaraguaense, com a equ : Jaír;
:Evaldo, Clênio e Ninho, foi o campeão da primeira festicampeira do

IPiquete Estampa Gaúcha, l'iliadó ao CTG Tropeiros do Vale, Guara
mirim. Foi uma festa bonita, com bom público e com a hospitalidade
da equipe do patrão Valmir. Todas as quartas-feiras é realizado um
treipo de laço, aberto, ao público, sêmpre contando con} m;l} gado bom
ç u,rpajaJ)ta entre amigo ,�nal. Vale a pena conf
7i3-8080,parflbéns,

.

mir e Hélio E
"

ö CTG,I.*,çQ Jornal CO
i'>'Il,_ ii(j L &.».::&:h-« ®�<

!,IrmãOS Raul e Nereu com o pai, senhor Pedro ZaJle]�ine, ,

prestigiando a festa cm,npeira do Piquete Estampa Gâücha. E

empre uma grande al receber admiradore .

adição
cha em nossos]f' ,gaul é um granq'e, ci" dor das
as dos cavalo§" rês 'e propriet<trio dê
o .. dos marchadores @pei{os. Nereu e Raul, qu
ficamos m9.�Qt� ,os jllntos, fica aqui me
tos de sucesso,.' ela visita, e voltem,

"...,;";:,;'2...,ü.",,,,,,,,-,-...•. ,__..._,.__•

Laço Jaraguaense
& Big Bowlling

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Piquete Xirú Campeiro
Nasceu no último dia 2 de abril, mas seus integrantes já são

velhos conhecidos das lidas campeiras. Patrão lrineu WeiJIer,
Telmo Coelho, Paulo Manfrini, Sebastião Morais (Sêba) e Jader
Gorges formam o grupo de gaúchos laçadores e batalhadores por
uma tradição gaúcha cada vez mais forte e unida. O Piquete Xirú

Campeiro é filiado ao CTG Tropeiros do Vale, Guaramirim.
Patrão Tio Hélio Emmendorfer possui um lindo caminhão, bem

equipado e preparado para acolher com segurança e conforto os

integrantes e convidados. É mais um grupo que leva, em alto e

bom tom, as cores da nossa linda Jaraguá do Sul de pago em

pago. Parabéns, gaúchos, boa sorte, e deixo um abraço especial
ao pai do Jader, o grande tradicionalista e amigo Miro.

Fernando e Daiana, casal jovem e de bom

comportamento ,qu� sempre animam e

decern' os eventos gaúchQ§,.;Dancem, façam
a, prinquel)1, pois co

..

comportamento
nifo, Faz parte.äos 1:l(ios 'fundamentais

da tradição gaúcha cri'li- op
.

es' ..de esp?rte e lazer!
aos jovens, por isso, fiquei con:tente 'ao ver este

exemplo. Fernando e Daiana, parabéns pelo
exemplo, continuem assim, tomem suas decisões
de vida, mas, também, continuem sabendo ouvir,

açam por merecer o sobrenome Laço Jaraguaense.
felicidades, o ÇTG Laço Jara�aense quer muito

bem vocês.

II

CTG Laço Jaraguaense e Big Bowlling
juntos para engrandecer, ainda mais, a

tradição gaúcha em Jaraguá do Sul. Dia 5
de julho acontecerá a primeira noite

gaúcha no Big Bowlling, a partir das 23
horas, com animação dos Garotos de
Ouro. Dia lOde julho, 19h30, início do

curso de Dança Gaúcha, no Big Bowlling.

CASA CAMPEIRA

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

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

-

REFLEXAO
"Uma boa pessoa

ajuda quem está por
perto; quem ama,
sempre está por

perto para ajudar."

Gaúcho(a) de Idade Nova
Amanda Gonçalves Cunha (30),
Leila Modro Krüger (30), Salete
Mesch (2), Fernanda Raulino (7),
Marlon Schawber (9), Anezia M.

Ropelato (10), Krismaira Rau (10),
João Pedro Gascho (12), Durval

Spézia (13).

Agenda Gaúcha
eTG Laço Jaraguaense:

www.clglj.com.br
eTG Laço Jaraguaense: este fi
nal de semana estaremos em São
João Batista e Guaramirim.
5 de julho - t' Noite Gaúcha no

Big Bowlling, em parceria com o

CTG Laço Jaraguaense.
10 de julho - Curso de Dança
Gaúcha no Big Bowlling, infor

mações 9991-2355, Robson.
13 a 15 de julho - Rodeio CTG

Laço tusalvense- Luís Alves, junto
com a Festa da Cachaça.
21 de julho - Baile com Os
Mateadores - CTG Laço Jaragua
ense.

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAvALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

'.� '"

ATACADO E VAREJO

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

&V
CARNES

BD1

DEMARCHICARNES

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Norrs DE PRETO
Acontece hoje, na Notre, a "Noite de
Preto". Para as pessoas que vierem tra

jadas totalmente de "preto" a entrada

para a festa é grátis. Início 23 horas.

FESTIVAL DE DANÇA
A Prefeitura de Guaramirim, através da
Secretaria de Educação e Cultura,
promovehoje o 100 FestivalMunicipal de
Dança, a partir das 14 horas, no Ginásio
de EsportesRodolfo Jahn.Quinze escolas
do Município participam do evento.

Também estão programadas apresenta
ções especiais de capoeira e do Grupo
Folclórico Brüderthal.

FEIRA DO PORTAL
A 3a Feira da Malha do Portal acontece
de 14 a 28 de julho, quando as lojas esta
rão oferecendo preços tentadores. Estarão
em promoção, segundo os organizadores,
artigos de cama, mesa, banho, calçados,
couro, além demodamasculina, femini
na, infantil e íntima.

RAINHA ITALIANA

OCírculo Italiano de Jaraguá do Sul elege
hoje à noite, a partir das 22h30, durante a

11 a Festa Italiana, no Parque de Eventos,
a Rainha Italiana de Jaraguá do Sul. Nove
candidatas disputam o título deste ano:

BiancaOliariMacoppi,Marisa Rangheti,
Neiva Balena, BiancaMelchioretto, Joana
Oliari Macoppi, Daniela Possamai,
Cristiane Monteiro, Patrícia Furlan e

Daiane Cristina Lago, são as candidatas.

"CIDADÃO TUCANO"

Omeio político catarinense prestigia hoje,
no Restaurante do Parque Malwee, a

homenagem que o Instituto Teotônio
Vilela fará ao deputado federal Vicente

Caropreso, com a outorga do título
"Cidadão Tucano". Além das lideranças
regionais, estão sendo aguardados o

governadorEsperidiãoAmin, e o prefeito
de Joinville, Luiz Henrique da Silveira.

LIONSCLUBE
A governadora doDistrito LD-5 do Lions
Clube, Rosane Jahnke Vailatti, encerra o

mandato no próximo dia 5 de julho. Na
mesma noite será empossada a nova

diretoria do seu clube - Lions Clube
Centro -, quando o casal Fernando e

CéliaRego assume a presidência do clube.

.
LANÇAMENTO

A cerimônia de lançamento do Projeto
"Os Caminhos de Jaraguá do Sul" será
dia 4 de julho, às 19h30, na residência
do prefeito Irineu Pasold.

albino@netuno.com.br

Pedro Lopes deOliveira (gerente da sucursal) e

Adriana Fermiano (gerente operacional) no

coquetel de inauguração da Sucursal do SBT em

[araguá do Sul, no Market Place

Sobem ao altar da Igreja Evangélica - Centro, no dia 21
de julho, Ângela e Frank. Ela é filha de Alduino e Lady
Mello, e ele é filho de Ingelore e Norberto Knaesel

i' Floricultura
Florlsa

a (047) 371-8146
a (047) 371-0515

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

GAROTA DIVINA: Polyana Carolina de Souza (2a
Princesa); Kellin Claudino Serafim (Garota Simpatia);

Jaquelini Thiesen (Garota Divina/2001), e Marcela
.

Sardagna (r Princesa)

Flavio Ueta

"<, Fabiane Mazzini transmite hoje à noite a faixa de
Rainha Italiana de [araguá do Sul, no Pavilhão A

do Parque deEuentos

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847

Médico Oftalmologista .

CENTERSOM

•
CD's - DISCOS - FITASEspecialização: Hospital de Clínicas Estadodo 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A fofinha Ana Laura Buss de
Souza, filha de Marcelo e Drica,
completa :3 meses neste final de
semana

Para os pais, José Jair Giovanella e Noeli Maria
Maas, foi motivo de orgulho e satisfação festejar o 5°
aniversário da filha, Juliana Maria Maas, dia 22/6

lago completou
9 anos dia 29/6.
Os primos Felipe

Augusto e

Milena Roberta
, desejam os

parabéns!
Quem
aniversariou dia
27/6 em

Massâranduba foi
a supergatinha
Beatriz Daniele
Cúrcio. Os avós
Sebastião e

Zenaide Cúrsio

desejam muitas
felicidades

Completou 6
anos dia 215/6 o

gatinho Tiago S.
Rueckert. Os

pais, Elmar e

Katia, desejam
felicidades. A
festinha será

hoje, para os

amiguinhos e

familiares

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

CLíNICAd� �eodá

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0�11

Convênios
UNIMED, UNIÃOSAÚDE,WEG, MALWEE,

.

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

litJh
_It®

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências
,

correiodopovos@netuno.com.br

, •

I

MÓVEIS
(OSal! apammenlOl i ,bá,um j le"ml

Vende-se terreno no

Bairro Vila Nova, em
Jaraguá do Sul, com
450m2. Tratar:
370-1962.

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

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

Prazo
140 meses

140 meses

140 meses

140 meses

140 meses

140 meses

126 meses

Vende-se terreno,
com 5.300m2, na
Ilha da Figueira,
próprio para
chácara.
R$ 50.000,00.
Tratar: 370-5780 ou

9962-2040.Informações 47 322�6493
ou 322-6489

Vende-se terreno,

APARTAMENTOS PRONTOS

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

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

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

R$ 53.000,00

ED. AMARYLLIS
Vila Nova - Rua Angelo Torinelle, 78. Apto
cl suíte .!f- 1 qto e demais dep. - sacada cl
churrasqueira - R$ 53.000ßO

MA
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO CREC11873-J

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

imobiliariaseculus@netuno.com.br

ou rapaz para dividir

apartamento, no
Centro. Tratar:
275� 1334.

com 360m2, no
Loteamento
Zanghelini. Pequena
entrada (aceita-se
carro) + parcela.
Tratar: 275-2294.

Vende-se

apartamento no

Bairro Vila Nova.
Tratar: 370-1962.

Vende-se

apartamento no
'

Praia de Piçarras, a
100m do mar, no

Centro.
R$ 20.000,00.
Tratar: 370-4819.

Vende-se chácara em

Pedra Amolar,
próximo à Prainha
da Oma, 1.5 morgos,
37.500m2, com mato

e água corrente.

Valor a combinar.
Tratar: 375-1082.

Vende-se casa em'

alvenaria, com
70m2, próximo ao

Clube dos
Viajantes.
R$ 12.000,00.
Tratar: 9112-4711.

Vende-se chácara em

Schroeder, com
22 .500m2, água
nascente, frutas,
palmitos, casa
por terminar.
Troco por casa
ou carro.

Tratar: 370-7703.

Vende-se
apartamento no

Edifício Menegofti,
no Centro, com 3

quartos, sala,
sacada, 2 banheiros,
cozinha, '

dependência de

empregada,
garagem com

portão eletrônico.
Valor a combinar.
Tratar: 371-6687.

Consulte-nos Sobre outros Produtos

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

Precisa-se de moça

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

CLASSIAUTO:
Ter a-feira às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, �s 12h

Vende-se casacos

peluciados, de
moletom, P e M,
R$ 8,00 e 10,00.
Tratar: 9903-7502.

Vende-se conecadelra
de 1 furo para
parafinar fios de

algodão, lã sintética.
Tratar: 275-1642,
com Paulo.

Vende-se galpao
pré-moldado, com
194m2, com piso
mosaico e forro de

pvc, terreno com

632m2, no
Loteamento

Zanghelini,
supernegociável.
Tratar: 275-2294.

Vende-se cerca de
ferro, 15m lineares

por l,20m de altura.
Valor a combinar.
Tratar: 371-7314 ou

372-2145.

Vendo grades para

janela. Tratar:
371-7314,372-2145
ou 370-2468 ( res.),
com Valmor ou Eider.

Vendo videogame,
Supernintendo, com
8 cartuchos e 2
controles. R$ 160,00..
Tratar: 374-0136

(tarde).

Vende-se 1 crédito

para compra de
imóvel, no vclor de
R$ 20.000,00 - 120x
R$ 222,00.
Tratar: 275-1723 ou

370-2995.

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 - Madeira, contendo 3

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

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

VENDE - Casa em alvenaria (antiga)
cl200 m2, em terreno cl2.997m2.
Rua AdolfPuttjer, 112 (Próx.
Prefeitura). Preço: 130.000,00

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

- VENDE Terreno com área

420,00m2. Lot. Vila Romana

(Vila Nova) Preço: R$ 28.000,00

VENDE - Madeira, contendo 3

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

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

imôvel na praia

VENDE

ALUGA - Sala comercial cl

aprox. 60,00 m2. Rua Guilherme

Weege. Centro Médico

Odontológico. R$ 200,00

ALUGA - Apto. contendo 1 suíte +

2 dormitórios. Ed. Iaraguá -

Apto. 92 (Centro)
R$ 450,00

VENDE VENDE:

Terreno com área de

412,50 m2.

Nereu Ramos (Próx.
Posto de Saúde)

Preç-o: R$15.000,OO

Terreno com área

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

Casa em alvenaria com área

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

NEGOCIÁVEIS
'

Rua João Picolli, 104 &II CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.brCR.EC.I0914-J "AIl- - 371-211' 7Site: www.imoveis-sc.com.br. _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.EngeteeConstrutora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253

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

Eng'·'etec.

,...," CRECI934-J

CENTRO - Apartamento com 1 suíte mais dois

quartos,2 salas, dependência de empregada
completa, lavanderia, bwc social no valor de

R$ 6.5000,00

Bairro
Czern iewicz
- 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 pequená 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 corri 3 quartos + uma

Centro - Edf. Argos.
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 Figueira -

Terreno' com área de
399m2 no valor de

R$10.600,00
*lIha da Figueira - Terreno

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

no Divinópolis 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 1111_ 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 Lenzi - Apto. R.
Hermann Schulz com 2

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

financiamento.
* Estrada Nova - Casa

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

Czerniewicz - ,1=d. Verona - 2 qtos + 2 salas

conjugadas, 1 bwc, coz., lavand. + 1 vaga pI
garagem. R$·, 37.000,00.,

Ótimo ponto comercial ou

residencial
*Terreno - Na Rua Bahia

com área de 900m2 no

valor de R$ 30.000,00
* Terreno ao lado do

SENAC, com 960m2 de

frente para rua principal.
R$ 37.000,00
* Apartamento quase ao

lado do Supermercado
Breithaupt na 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 quartos, 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 localizado na

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

PRÓX A DIREÇÂO 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

VILANOVA
Residencial ou

comercial com 3

quartos localizado na

rua Domingos
Brugnago nº 611 valor

de R$ 500,00

* 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 Domignos O. Bruq
nago, 611 (RUa do Super-

mercado Breithaupt e

Rádio Brasil Novo). Ter
reno com 1.000m2 e casa·

com 132m2, contendo 3

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

empregada (qto e bwc)
lavanderia e varanda -

Centro - Edf.

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

Financiamento direto.

Vila Baependi - Residencial Bartel: 1 suíte' +
2 quartos, sala, cozinha, lavanderia +1 BWC.

R$ 42.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sobrado novo, alv. c/200m2, 1 suíte cl doset, 2
dorrn., 1 bwc, escritório, sala estar, sala Tv, copa/

cozinha, garagem. Terreno 480m2• R$ 89.000,00.
Aceita apto até R$ 50.000,00

COMPRA. VENDA

f

. ALUGA. ADMINISTRA

1001- VILA NOVA
- R. Pedro Gonzaga -

Ed. Ana Cristina - apto
c/ área total 110m2, 1

suíte, 2 dorrn., 1 bwc,
sacada, churrasqueira
individual, bicidetário,
2 portões eletrônicos,
central de gás e

garagem.
Entrada R$
25.000,00 +

1,6 CUB's

Atendimento: 8h30 às 12h $ 13h30 às 18h30
$ Aos sábados: 8h às 12h

1030 -

CENTRO - R.

Leopoldo Manke -

apto. c/273m2 -

R$ 250.000,00

2126 - BARRA RIO
CERRO - R. Egídio

Busarello, 304 - Sobrado
alv. 250m2, suíte, 2 dorrn,
sala íntima c/ sacada, sala

estar/jantar, cozinha

despensa, garagem 3

carros, área festa ampla cl
churrasq., bwc e piscina.

R$ 125.000,00,
aceita apto ou carro

até R$ 70.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1010 - Centro - próx.
Stúdio FM - casa de alv. cl
280m2, cl suíte + 2 qtos,
salas eonj., g.aragem p/ 2
carros. Com armários sob
medida nos dormitórios. R$

140.000,00

1461 - Estrada Nova -

casa alv. cl aprox.
200m2, cl 3 qtos, 2 bwe's,
garagem pl 2 carros, R$
42.000,00 - Aceita carro

e parcelamento

prímula
novo cl 1

qto, bwe,
sala,
cozinha,
lavanderia

3357 - Res. Amarilys -

Apto cl suíte cl hidra + 2

qtos, fino acabamento.
Semimobiliada.

Financiamento cl a

construtora.

I I

, I

,

I

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.

Guanabara - casa nova

cl 142,50m2, cl suíte + 2

qtos, garagem pl 2
carros. R$ 90.000,00

1986 - Guaramirim -

Centro - próx. Lojas
Krueger - casa mista cl
3 qtos, 2 bwe's. Terreno
cl 616,87m2• Aceita troca

cl apto errs Jaraçuá.

3031\- Ed. Isabela - cl
suíte + 2 qtos, cozinha
mobiliada e garagem.

R$ 70.000,00

3034 - Ed. Barão - em

frente Elite Móveis - Suíte,
2 qtos. R$ 55.000,00.

1024 - Centro - Próx.
Escola Jaraguá - Ponto

comercial, terreno cl
455,OOm2• R$
110.000,�0.

.Menegotti
- 3 salas
comerciais

conjugadas.
Área total
de
136,24m2.
R$
70.000,00

1003 - Centro "7 próx.
Angeloni -190m2., cl 3

qtos, 2 bwe's,
churrasqueira. R$ 73.00,00

- Aceita terreno.

1039 - Centro - próx. Ed.
Car-valho - casa cl 132m2,

cl 4 qtos. Terrenoc/
1.525m2• R$ 100.000,00

- aceita-se pareeI. R$
85.000,00 à vista

3358 - Res. Amarilys -

suíte + 2 qtos, sacada cl
churrasqueira e çaraçern.

R$ 65.000,00

1297 - Vila Lalau -

próx. Pasta Mime - alv. cl
156m2, cl 4 qtos, 2 bwe's.
Terreno cl 450,OOm2•

R$ 55.000,00.

3313 - Res. Ilha dos
Açores - NOVO - cl suíte

+ 1 qto, sacada cl
churrasqueira -

R$ 40.000,00.

3356 -

Ed .

Morada
do Sol -

suíte + 1

qto, 1

vaga de

garagem.
R$
48.000,00

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

\ E-mail: girolla@netuno.com.br

Telefone de plantão:
9973-9093

3049 - Rua Piçarras -

próx. Net - apto novo cl
suíte + 2 qtos, 2 vagas de
garagem. R$ 72.000,00

1175 - Czerniewicz -

fundos antig.o 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.

1124 - R. Walter r-tarquart
- 150m2 suíte, 2 qtos.

Terreno cl 609,OOm2. Ponto

comerciai, Próx. Prefeitura.

R$ 55.000,00.

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

3001-
Ed.lacó
Emmendoer
fer - Próx.
Stúdio FM -

Suíte cl
hidra, 2

qtos.,
2 vagas de

garagem.
R$
92.000,00.

\

1036 - Centro - defronte
Cartório Dna. Áurea -

casa antiga cl 347,40m2.
Terreno cl 668,65m2•

R$ 160.000,00.

1052 - Agua Verde -

Próx. Igreja São Judas -

135m2, cl 4 qtos, 2 bwe's.
Terreno cl 450,OOm2•

R$ 59.000,00.

1225 - Início Jguá.
Esquerdo - R. Néeo Spézia

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

1989 - Sehroeder - cl
286,25m2, cl 5 qtos, 2

bwe's, área pl festas.
Terreno cl 1.541,35m2•
R$ 85.000,00 - Aceita
casa em Jguá. ou carros.

1355 - Vila Nova - próx.
Fórum - alv. cl 394m2, cl
4 suítes cl sacada, sala

íntima, salas conj., dep.
empregada, piscina.

3014- Ed.
Novo'
Milênio
próx. Cilo
Despachante
- suíte,
2 qtos.,
sacada cl
60m2.

R$ 70.000,00
+ acaba
mentos

•••••kà finais.

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 suite cl hidra,
2 qtos., lavabo, salas eonj.,
jardim de inverno, área pl
festas. R$ 150.000,0() -

Aceita apto. Central.

. 1082 - Amizade - Res.

Blumengartel - 216m2,
suíte, 2 qtos, bwc-soclaí,

salas conj., cozinha
mobiliada, churrasqueira.
R$75;000,00 (Seminava)

1194 - Figueira - próx.
Metalnox - 130m2., cl 3

qtos., 2 bwe's.

R$ 65.000,00 -

Aceita casa central.

1112 - Barra - 314,56m2
- Suíte, 3 qtos, área de

festas cl piscina.
R$ 125.000,00.

3050 - Cond.

Royal Barg
Defronte
Posto
Marechal -

Suíte, 2

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

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

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

Figueira cl' Lagoa,
cachoeira + casa cl 3

dorrn., e pomar

1899 - VENDE NO

AMIZADE -

R$ 185:000,00 - casa alv., cl
183,40, 3 dorrn., terreno cl
19.125m2, ótimo p/ mini

chácara . (plano)

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

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

R$ 85.000,00 negociável

1734 - VILA BAEPENDI -

R$ 88.000,00 cl 145m2 - 3

dorrn., 2 bwc, escrit., dep.
emprego

Creci 1749-J
de imóveis/�'-'�(::.>.,:

_. - _'.>: �'<'," j-', <

�;;·/i::. ,:;��>

ITAIVAN
REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

bwc, piscina - Terreno cl 500m2

=�_��P�A� - R$ 68.000,õO,
cl 120m2 - Terreno cl 520m2 -

2 dorm., 1 bwc, piséina

1810 - NEREU RAMOS -

cl 110m2 - R$ 37.000,00 - 3

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

1921 - SOBRADO - Vende-se ou troca

se na enseada - Praia Grande - Säo Fran
cisco do Sul - se cl 180m2 - suíte + 3

darm., 2 bwc, 3 salas, sacada, coz., lav.,
varanda, gar. pl 2 carros, churrasq.,
terreno cl 300m2, 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

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

novos.

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

,� �-&.
'

fi

..Consulte-no�

1920 - CENTRO - cl
dorrn., 2 bwc, salão festas - terreno

cl 392m2 - R$ 95.000,00 próximo
Angeloni

2362 - BR-280 -

R$ 480.000,00 - Terreno cl
400.000m2

4210 - CENTRO - R$ 48.000,00
cl 118m2 - Edif. Marajó, 2

dorm., dep. empr. cl bwc,
sacada, garagem privativa

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

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

2 darm. cl mobília nova

1871 - CZERNIEWICZ -

R$ 45.000,00, cl 127m2, 4

dorrn., 2 bwc

1776 - AMIZADE - Bella Vista cl
219,44m2 - Nova - R$ 120.000,00, suíte
cl doset cl bwc, hidra + escritório, 2

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

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

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM

ADMINISTRAÇÃO P R O M A

TERRENOS/SÍTIO
e Terreno no Lot. Versailhes,
com 300m2, na Rua João

t--------------------------------------------I Batista Rodolfo. Valor R$

115.500,00e Terreno ideal para uso

I industrial cl 20.000m2, na

I Rua Francisco de Paula - R$
130.000,00. GALPÕES

I e Terreno em Guaramirim, e R. João J. Ayroso, 2700,

Ilocal nobre para residência. 330m2• R$ 700,00
R$ 22.000,00 e R. Erwino Menegotti,

I e Com 493m2, na Rua 500m2• R$ 1.000,00

I
Amábile T. Pradi, próx. ao e R. Guilherme banker, 33
Cond. Azaléias - R$ (perto do Angeloni), 400m2.

117.000,00. R$ 700,00
L � �-------�

Condomínio
Residen·cial Phoenix - Rua

Barão do Rio Branco

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

R$ 42.000,00 e assumir

parcelas de condomínio de

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

Edificio Mari na
em construção na Rua

Marina Frutuoso

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

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

R$ 64.212,47.
Entrega em 24 meses.

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José
Emmendoerfer (Próx.

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

+ 1 qto. e demais dep.
Erwada de R$ 18.854,00 e

assumir parcelas de
R$ 785,44 corrigidas

pelo Cubo

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari -

Lateral da Rua Amazonas

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

demais dep., c/ 2 vagas de

garagem. Edifício com grande
área sociol (piscinas térmicas,

salões de festas, sala de

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

partir de R$ 145.000,00
si acabamento

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto, esquina
com Clemente Baratta

- 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 si acabamento.
- Apto. n? 805/1003 cl suíte
+ 1 quarto e demais dep. cl 1

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

preços a partir de:
R$ 42.000,00, sem

acabamento

Condomínio Ed. Dom
Lorenzo:Rua Leopoldo Molheira.
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 nO 204, c/ suíte + 1 quarto
e demais dep. - R$ 57.000,00

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

rCASAS/APTOSE SALASA
- -

.Terrenosc!400m-;-;- próx-:--'
VENDA Colégio Julius Karsten, Vila
e Casa em alvenaria com Rau - R$ 20.000,00 cada.

207m2, terreno com 590m2 - e Com 2.375m2 (com água
R$ 130,000,00 no corrente) em Schroeder, próxi-
renascença R. 755 nO 100. mo à Marisol - R$ 20.000,00
e Casa cl 180m2, cl suíte + e Com 118.000,OOm2
2 quartos e demais dep. - localizado no Rio Manso - R$
Rua Frederico Curt Vasel, 20.000,00
455 - R$ 100.000,00, e Terreno com 1500,00 m2 -

e Casa em alvenaria cl Rua Espírito Santo - R$
140m2, 3 quartos, sala, 65.000,00
cozinha, bwc, terreno cl e Terreno cl 630,00m2 -

600m2 - Rua Luiz Pícolli Rua Joinville, em frente ao

R$ 50.000,00 - Acei-ta sítio Líder Club. R$ 75.000,00 à

Jaraguá do Sul ou região. vistà, troca por outro imóvel
e Casa em alvenaria cl 2 ou área construída,
quartos e demais dep: e Terreno cl 1.018,OOm2 -

(Terreno cl área total de 342 Condomínio das Azaléias,
m-) Estrada Nova, Rua Jaraguá Esquerdo - R$
Urubici, 118 - R$ 39.000,00 30.000,00,
e Casa em alvenaria cl 2 e Terreno cl área total de

quartos e demais dep. 400,OOm2 - Nereu Ramos

(Terreno cl área total de 342 Valor total R$ 12.000,00.
m2) Estrada Nova, Rua e 2 terrenos cl área total de

Urubici, 100 - R$ 26.000,00 6.707,OOm2 - Rodovia· BR 280,
e 1 Casa em madeira + 1 próx. ao Trevo de Guamiranga -

anexa de 65m alvenaria, na R$ 60.000,00 (cada),
Rua Américo Costa, 41, e Terreno com 43,689,OOm2
entrada do Rodeio. R$ - Rua Joinville, próx, Persia-

45.000,00. nas Engler.
e Casa em madeira cl e Terreno com área de

aprox. 90m2, 3· quartos e 102.752,OOm2 - Rua Walter
demais dep, Terreno cl Marquardt, próx. ao Posto
480m2 - Rua Atanasio Cidade II - R$ 250.000,00.
Rosa, 376 - Centro - e Terreno cl 62.500,OOm2 -

Guaramirim.R$ 35.000,00. Rua Luís Sarti, Nereu Ramos
e Casa em alvenaria cl suíte - R$ 50.000,00
cl closed + 2 quartos, sala, e Sítio com galpão de 600m2
cozinha semimobiliada, toda e depósito de 50m2 + casa

murada, com portão eletrô- em alvenaria de 100m2 -

nico - Rua Guilherme Bheling Próximo à Serra de .

- R$ 120.000,00. Pomerode - R$ 1:20.000,00
e Casa em madeira com 3

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

Rua Carlos Meyer, 164 - R$
45.000,00
e Residencial Amaryllis,
Aptos 304 A, semi-
mobiliado, suíte + 2 quartos.
R$ 78.000,00
e Residencial Amaryllis,
Aptos 204 A, suíte + 2

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

demais dep., 2 sacadas e 1

vaga de garagem, (área
total de 185 m2 e área útil de
153m2) - Rua 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
Reinoldo Rau, Ed. Market
Place - R$ 35.000,00

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

IMOBILIARIASECULUS@NETU�O_COM_BR

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

quartos, dep. de empregada
completa, sacada com

churrasqueira (área total de
306m2), prédio com piscina,
sauna, salão de festas - Rua
Adolfo Sacarri, 36, Ed.
Amaranthus R$ 1.000,00
e Ed. Monte Cario - Apto. cl
suíte + 1 qto - Mal. Deodoro,
1438 - R$ 390,00
e Ed. Erica - Apto 2 qtos, R.
Guilherme Hering, 70 - R$
300,00
e Ed. Dianthus - Apto com

'suíte + 2 qtos e dep. empr. -

R. Marina Frutuoso, 300 - R$
700,00
e Ed. Emilie - Apto cl 1 qto -

R. Epitácio Pessoa, 421 - R$
240,00

.

e Ed. Magnólia - suíte + 1 qto
- R.P. Padre Franken, 74. R$
350,00
e Ed. Hortência - Apto .cl 1 qto
- R. José Emmendoerfer, 1549
- R$ 240,00
e 'Salas comerciais em

lugares diversos, preços a

partir de R$ 2.00,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LOCAÇÕES _

Apart. Ed. Jaraguá O I suíte, 02 quar
tos, sala sociall, cozinha, sacada, dep.
empregada prédio cl guarda 24 horas.
Rua:Presidente Epitacio Pessoa.

Apart. Ed. Carvalho O I suíte, 02 quar
tos, sala social, cozinha, sacada, dep.
empregada e demais dependencias.
Rua:Gumercindo da Silva.

Ref. 604:Casa Rua:Egidio Vicente de Souza

cl 03 quartos, sendo O I suíte sala, copa
cozo banheiro lavanderia. Casa cl 140,00

m2. Ótima Localização.
Casa de alvenaria O I suíte, 04 quar
tos, 02 salas, garagem, pl 03 carros e

demais dep .. Rua:Padre Horacio, 225.

Sala Edif. Klein cl 55m2, sob loja, rua:
BArão do Rio Branco, 41 I.

Sala Ed. I,.uiza, cl 50m2, rua:Cel.

Procopio Gomes de Oliveira, 1380

Sala Corni. Rua:Epitacio Pessoa. Prox.

Colégio Abdon Batista.

Sala Corni. Rua:Venâncio da Silva Porto,
20 Prox. - WEG I

Ref. 851 :Casa Estrada Nova cl 120,00 m2
03 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro,

lavanderia. R$ 26.000,00

VOCÊ PODE TER UMA
BELA VISTA

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

cl elevador
Financiamento direto com constr.

ou financ. pelo Banco.
Consto e Incorporadora.

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

CHàve 'CHàve CHàve CHàve

IMOBILIARIA

MENEGOTTI

�055�J

CHàve CHàve

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

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5203 CASA - CENTRO - LATERAL PROCOPIO

GOMES:S94 ?'03�QUARTOS/ 02 SALAS; 02
BWC; CHURRASQUEIRA; COZINHA;
DESPENSA; LAVANDERIA; GARAGEM. AMPLO
JARDIM. TERRENO= 49,00M X 21 ,30M. Área do
terreno 981.50 m2 Área Benfeltarias 180.00 m2

"p'reço:Wi4Ó76bo:ö'ö
",A

5163 CASA - ALVENARIA - AMIZADE
- �.�Q�F AbBE�TQ �B.A.bhQ.�15

VERSALHES. DEP: 01 SUITE, 02
QUARTG>S, SALA, COPA, COZINHA, 02

BWC, LAVANDERIA, GARAGEM.

Áreo do terreno 450.00 m2 Área
Benfeitorias@l80,OO .m2.,�Preçm

80,000.00

5206 CASA - NEREU RAMOS .. PAULO

VOLTOLII'l{S/W- RIB. CAVALO. CASA DE
'ALVENARIA C/'GALPÃO PI COMÉRCIO -

NEREU RAMOS, CASA CI 2 QUARTQS,
SALA, COPA/COZINHA,WC,GARAGEM,
MAIS O GALPÃO SEMI- ACABADA -I
TERRENO= 40,00M X 20,00M=800,QOM2.

.' RJ8E!�O",ÇAYALO._áreçu:jo te�reno.JlOO.OO
�2 Área Benfeitorias 255.00 m2 Preço:
65,000.00

5178 SOBRADO - CENTRO - R.
GUILHERME WEEGE,496. PAV.SUP.:02

SUITES,03 QUARTOS;"02'SÀI5'\S�DES�ENSA;''''
01 BWq SACADA. PAV.INF.:Ol SUITE, 03
SALAS, 01 SALA DE JANTAR, 02 LAVABO,
CHURRASQUEIRA,COZ., LAVANDERIA,

02 GARAGENS. - AQUECIMENTO
DE ÁGUA SOLAR E ELÉTRICO - ALARME -

PORTÃO ELETRONleO."TCRRENO DE'
ESQUINA. Área do terreno 300.00 m2 Área
Benfeitorias 314.00 m2 Preço: 180,000.00

.

,5181 CASA MISTA - SANTO
"''',A;N'fONIO''''R;'wANTERO
CORREIA, LOTE 1799
03 QUARTOS, $ALA, COPAI
COZINHA, GARÀGEM EM

AkY�NA�IA: BWC, LAVANDERIA,
CALÇADA EM VOLTA DA CASA.
Área do terreno 399,00 m2 Área
Benfeitorias 66.50 m2

Preço: 15,000.00

5192 CASA ALVENARIA -

,�:YJ.L6.",Re-Ll�,[.,AI;l1Qt:J.
FRI�RICHS,89 - RES. HELENA II.
DEP.: 03 QUARTOS; 01 BWC;

SALA) COZINHA; LAVANDERIA;
CHURRASQUEIRA; GARAGEM
ipk-RA Q3_CARROS •...ÁreQ,do

terreno 300.00 m2 Área
Benfeitorias 173.00 m2

Preço: 37,500.00

5207 SOBRADO - VILA RAU -

R.ANTON FRIE�ICHS,LOTE37 -RES
HELENA. TERREO=03 QUARTOS,
ALApCOPA/COZINI;iA, BWC,
LAVANDERIA, GARAG.EM PI 03
CARROS. SUPERIOR�03 QUAR-
TOS, SALA, COPA/C�ZINHA,

•

BWC,LAVANDERIA,V,4,RANDA
AMPLA. Área do terre�o 300.00 m2
'Área' B'é'rífél'foriäs 3Ö·6.bo m2 Preço:
70,000.00

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

COD 024 - Corupa - Alvenaria - 3 q�artos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, dispensa, garagem,
jardim, terreno todo murado - Valor R$ 35.000,00

COD 102 -

Centro - Calçadão
Lanchonete

completa e com

bom movimento,
moveise

equipamentos
todos com pouco
uso - Valor
R$ 22.000,00

COD 058 - Jaraguá esquerdo - Alvenaria - 1

suite, 3 quartos, banheiro, sala, cozinha', terreno
todo murado - Valor R$ 50.000,00

COD 020 - Figueira - Alvenaria - 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$
55.000,00 - ou entrada mais financiamento

quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, galpão nos fundos,
garagem, terreno todo murado - Valor R$ 32.000,00

Compra
Vende

Aluga

Casas

Terrenos

Apartamentos
MA�IMAR
IMOVEIS

Ref. 122 - Terreno - Amizade - com aprox. 15.000,OOm2, contendo duas casas em alvenaria sendo
uma com 134,OOm2 e outra com 98,OOm2 Valor R$ 320.000,00
Ref. 148 - Terreno - Barra do Rio Molha - Comercial com 1.218, í 3m2, contendo duas casas de
90,OOm2 e outra de 190,OOm2, uma delas inacabada. Valor R$ 90.000,00
Ref. 155 - Terreno - Barra do Rio Cerro - Com 373,70m2, contendo uma meia água com aprox.
40,OOm2. Possui muro em três lados do terreno. Valor R$ 15.000,00
Ref. 158 - Terreno - Centenário - Com 784,0011]2, podendo ser desmembrado. Valor R$ 50.000,00
Ref. 235 - Casa ein Alvenaria - Vila Lalau - Areo construída de 80,OOm2, sendo 3 dormitórios
e demais dependências. Possui mais um sobrado com 100,OOm2 sendo 3 dormitórios e demais
dependências churrasqueira. Terreno com 329,OOm2, todo murado. Valor R$ 60.000,00. (Analiza-se
a sua oferta).
Ref. 248 - Casa em Alvenaria - Três Rios do Norte - Área construída 106,OOm2, sendo 3
dormitórios e demais dependências, ampla varanda com churrasqueira. Terreno çom 360,OOm2/ com
fundamento para muro. Valor R$ 16.000,00. OBSERVAÇAO: ESTE IMOVEL PODERA SER
PARCELADO DIRETAMENTE CONOSCO, SEM ENVOLVER FINANCIAMENTO
BANCÁRIO. FAÇA A SUA OFERTA. ..'
Ref. 259 - Casa em Alvenaria - Ilha da Figueira - Area construída de 220,OOm2, sendo 3
dormitórios e demais dependências. Terreno c�m 400,OOm2. Valor R$ 50.000,00
Ref. 266 - Casa em Alvenaria - Vila Lalau - Area construída de 150,OOm2, sendo 3 dormitórios
e demais dependências aos fundos existe construção com quarto, cozinha e bwc. Acabamento em

granilha para dois carros. Terreno com 420,0011)2 todo murado com portão de ferro. Valor R$ 63.000,00
Ref. 267 - Casa em Alvenaria - Amizade - Area construída de 171,60m2, sendo 1 dormitório, 1
suíte e demais dependências. Terreno com 400,OOm2. Valor R$ 50.000,00

.

Ref. 522 - Sobrado - São Luiz - Area construída 210,34m2, sendo 2 dormitórios e demais
dependências, piso térreo possui uma sala comercial cl 79,OOm2. Terreno com 350,OOm2. Valor R$
70.000,00 ..

Ref. 525 - Sobrado - Vila Lalau - Área construída de 150m2, sendo 2 dormitórios, 1 suíte e demais
dependências. Piso superior com tudo à vista. Valor R$ 90.000,00

.

Ref. 529 - Sobrado - Vila Lalau - Aera construída de 150,OOm2, sendo 3 dormitórios e demais
dependências. Piso superior inacabado. Terreno comercial na Bernardo Dornbusch. Valor R$
85.000,00.

ii 275-3108
L.�nl
rnl veie

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

APARTAMENTOS
-

• EDIF. FLORENÇA- 2 dorms, cl 110m2 - Centro - R$ 65.000,00
• EDIF. SCHIOCHET - 3 dorms, cl 157m2 - Centro - R$ 75.000,00
• EDIF. SÄO RAFHAEL - 3 derins. cl 80m2 - Centro - Rua João Planinschek
Entr. R$ 15.000,00 + R$ 380,00 pI mês
• EDIF. SUELEN - 3 dorrns, 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

cC<9 VJILeÀ.ho-v� €V c:tq� vfWlhcv co-rwet"�
co-no-sco, 6L�'op���0;Y
� 0 co-YJ1;�0;Y 'preços",Rua Fritz Bartei, 77·51. 03 • Baependi • Próx. Javel Multimarcas

Fone/Fax: 275-0051 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01 - Centro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



13 - CLASSIFICADOS JARAGUÁ DO SUL, 30 DE JUNHO DE 2001

··r·························································C·ORREIO DO"··POVO············································: .

CASA PRÓPRIA JÁ!
R$ 16.376,68
R$ 21.659,48
R$ 32.753,36
R$ 49.130,04

CRÉDITO PARCELA

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

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

nacional. AUTO nO 03/00/186/89.

Possuímos outros valores, porcelo reduzida.

�\[H\11 mMêt1iJ I
Empreendimentos Imobiliários

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

LANÇAMENTO:
RESIDENCIALROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICHW. SONNENHOHL, SIN

co

l!ICT1r.r-Tni !;

�
f;J
o
.."
Ul

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV MAL DEODO�t?E�ft.2��ECA, 1438·SALA04 FONE: 275-0172

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

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

automóvel - pode ser financiado.

208 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
- área de 119,63m2 - R$ 50.028,00. Forma de pagamento.
a ser definida.

210 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José 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 - RuaRobertó 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

Ul
o

Ul
'"
o

1

Informativo
Imobiliário
AIJS

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

1Esquerdo, Loteamento Fredolino Martins, Próximo ao

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

Zanghelini. Valor R$ 30.000,00
• Casa de Alvenaria com 90,00m2, Rua Quilombo dos
Palmares, 58 (forro e eternit) Valor R$ 25.000,00
• Casa de Mista de 80,00m2, terreno com 1.1 06,00m2, .

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

1
• Casa de alvenaria com 90,00m2, situada na rua 258,

.

lateral da rua Bahia. Valor R$ 45.000,00
• 1/2 água de alvenaria com 60,00m2, no Loteamento Ano
Paula III. Valor R$ 20.000,00
• Casa de madeira com 7x9 + 4x9 de alvenaria total
89,00m2 - lote Ana Paula III - Lote 153. Valor R$
23.000,00
• Casa de madeira de 55,00m2 toda murada no loteamento
Ana Paula III. Valor 17.000,00

I.
Casa de alvenaria em construção, com 75,00m2 (na loie),

1
lote 148, esquina, no loteamenlo Ana Paula II. Valor
15.000,00
• Case de alvenaria com 90,00m2, na rua das Flores
COHAJAS. R$ 27.000,00

TERRENOS
• Terreno com 435,00m2, situado no Loteamento

Camposampiero. Valor R$ 18.000,00.
'. Terreno com 600,00m2,(Äsfaltado) situado na Rua l.uis

11
Bortolini. Valor R$ 20.000.00
• Terreno com 313,00m2, situado no Ana Paula III. Valor
R$ 12,000,00.
• Terreno no loteamento São Cristovão (Bairro Amizade).
Valor R$ 11.500,00.
• Terreno com 420m2 - Loteamento Piermann -

R$16.000,00 ,

• Terreno com 420m2 - Loteamento Ana Paula II, frente

1
para o asfalto - R$16.000,00

1LOTEAMENTOS FINANCIADOS

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

A Associação das Imobiliárias

de Jaraguá do Sul, convida a

.

todos os corretores para

reunião a realizar-se no dia

04 de julho de 200 I às 19:00

horas, nas dependências da

ARWEG, com a presença

do Sr. Osnildo Bartel e da

empresa Ação Livre.

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

CONDOMlíNIO FECHADOI ·FLAMBOYANT
COM VISTA PANORÂMICA.

Contamos com a

presença de todos.

Atenciosamente,

A Diretoria.

VendeVende

VendeVende

VendeVende CRECI1541·J VENDE:

Cód 0077 - Casa de Alvenaria cl 70,OOm2,
contendo 3 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia.
Terreno cl 450,00m2, escriturado. Localizada a Rua (598)
João André dos Reis, Bairro Vita Lenzi. (Fundos Estádio
João Marcatto) Valor R$ 26.000,00. Negociáveis

Cód 0153 - Área para chacará c} 9000,OOm2,
ótimo para plantação, pastagem, lagoa, etc. Situado
na localidade de Carrueras, (Lateral BR 280) em Corupá.
Valor R$ 7.500,00. Negociáveis.

Cód 0185 - Construção semi-acabado c]
2s0,OOm2 + Apartamento ct 12s,OOm2,
contendo 1 suítef- 2 quartos, sala, cozinha, bwc. Terreno
cl 495,00m2 (bx33). Localizada a Rua (341), Ana
Muller Enke, Bairro Vila Rau. Valor R$ 45.0ÓO,OO.

Negociáveis
Cód. 0190 - Casa de madeira cl 90 00m2 + casa
de alvenaria cl 90,OOm2, contendo :3 quartos, sala
cozinha, bwc, garagem, piscina. Terreno cl 576,00m2
(12x48). Localizada á Rua (102) Goias, Bairro Vila Lenzi.
Valor R$ 75.000,00. (Aceita-se permuta por
imóvel de menor valor nos Bairros Ilha da
Fi�ueira, Jguá Esquerdo, tbém troca por
chacara, casa de praia preto Barra Velha)

Cód. 0195 - Casa de alvenaria c] 72 00m2
contendo 3 qtos. sala, coz., bwc. Terreno cl 450,00mi
(15x30). Localizada a Rua Saibreira, Bairro Garibaldi.
Valor R$ 11.000,00. (Aceita-se permuta por
imóvel no Bai. Barra do Sul.

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Imobiliária Jardim

daraquá Ltda. CRECIW57,2-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

LOCALIDADI!
Centro
Centro
Nova Brasília
Nova Brasília

VALOd
R$ 300,00
R$ 480,00
R$ 280,00
R$ 380,00

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

suíte cl hidromassagem + 3 dorm, sala
de jantarfTV/estar, cozo cl armários sob
medida, escritório sob medida, 2 bwc,
área serviço, churr., 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)

CENTRO - ótima casa em alv.

(localização excelente) - cl
176m2 - 3 quartos, 2 salas,
copa/cozinha, 2 bwc, área

serviço, garagem pI 2 carros +

edícula cl cozinha e dlspensa -

Terreno: 338m2 (13x26)
Valor R$ 145.000,00

" " $$ ,*"$$$ e «

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
.

APARTAMENTOS
DESCRIÇAO DO IMOVEL
Centro: 2 darm., cl garagem
C2erniewicz: 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. cl garagem

CASAS
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Casa madeira cl 3 dorm., cl garagem
Casa boa (alv.) cl 3 dorm., Cf garagem
Casa (alv.) cl 2 qtos, Cf garagem
Sobrado (Piso Superior) c/3 dorm.

EDIFÍCIO
Ed. Imperador
Res. Otto (Novo)
Ed Carvalho
Ed. Maguilú
Ed. Terezinha
Ed. Tribess
Ed. Vaira
Ed. Savi

VALOR
R$ 280,00
R$ 370,00
R$ 550,00
R$ 280,00
R$ 250,00
R$ 330,00
R$ 350,00
R$ 280,00

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

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

serviço, garagem pI 2 carros

cl portão eletrônico. Terreno

450m2• Valor R$ 80.000,00

VENHA
MORARNO
CENTRO
ED.
MENEGOTTI

Apartamento
cl 136m2 -

3 quartos,
sala cl
sacada,
cozinha,

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

CENTRO - casa em alv.

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

quartos, sala, cozinha, 2

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Lot. Juventus -

casa em alvenaria - cl 56m2 - 1 dorrn., sala,
cozinha, área serviço, bwc -

Terreno 380m2•
Valor R$ 28.000,00 (aceita proposta)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ATENÇÃO! LEIA ESTE ANÚNCIO!!!

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

compro sua casa ou apartamento
tão sonhado!? Ou você usa o

dinheiro para 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, sem taxa de adesão.
Grupo especial com 5

contemp!açóes 'a cada 5 meses.

CRÉDITO MENSALIDADE
R$ 15.000,00 R$ 167,00
R$ 20.000,00 R$ 222,00
R$ 25.000,00 R$ 277,00
R$ 30.000,00 R$ 333,00
R$ 35.000,00 R$ 3\88,00
R$ 40.000,00 R$ 4>13,00
R$ 45.000,00 R$ 499,00
R$ 50.000,00 R$ 554,00
R$ 55.000,00 R$ 609,00
R$ 60.000,00 R$ 665,00

Vagas limitadas

Ligue poro 47 349-6115

SEU IMÓVEL PRÓPRIO
,

COMPRE: CONSTRUA OU REFORME SEL{
IMÓVEL COMERCIAL - RURAL OU RESIDENCIAL

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

anos no mercado. Inf. 322-7387

, Sua melhor oP9ão de prazer

fihr-"�i»,e,..,t", :24 �",rAtô
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massagens eróti.cas

paNE: (47} 9991-8658
Jaraguá do Sul e região Jhony

.''''._�».
.1==

....,.. -- -- ..._ I CRECI7402

CORS�TOR I IVIÓVEIS

� (0**47)
372-2903
9973-3623

CASA ALVENARIA -

,- .

EMíLIO STEIN, 205 - 02 SUITES,
MESANINO, 02 LAVANDERIAS 02 BWC,
COPA/COZINHA, GARAGEM P/,02
CARROS. Areo doterreno 325.00 m2 Areo
Benfeitorias 210.00 m2 Preço:
120,000,00

8 TERR'ENO - VILA ,RAU - R.
CARLOS ZENKE. AREA 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
21,00 M. Area do terreno 252.00
m2 Area Benfeitorias 95.00 m2
Preço: 35,000.00

6 TERRENO - VILA RAU -

RESIDENCIAL JOÁO GUALBERTO
ROCHA. AREA DE 347,41 M2
(14,18 M X _24,50 M ).
RESIDENCIAL JOAO GUI)LBERTO
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
\

VIL,SON
CORRETORDE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno_com_br

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

ALUGA - Casa em alvenaria com 2 quartos no João Pessoa - R$ 180,00

"Temos: Terrenos residenciais, terrenos industriais, chácaras.
o

Consulte-nos"

�alte,. VERSOS
Corretor de Imóveis Vende-se filmadora

Gradiente e TV semp 20'
R$ 750,00.Tratar: 372-3613.

E-mail:

Tel: 372-3922
Vende-se título da
Sociedade Acaraí.
Valor R$ 100,00.
Tratar: 372- 1220.

* CASA a venaria, 70m2, 3 quartos, so a, coz.,

bwc, cl laje, toda murada, faltando algum
acabamento, ótimo local, lot. Sto. Antonio cl
escritura. R$ 19.000,00
* CASA de Madeira no Lot. Sto Antonio cl 3 quartos
e demais dep., terreno cl 360m2 - todo murado.
Valor R$ 14.000,00. Aceita carro até
R$ 6.000,00

Vende-se Terreno Lot.
Piazera 465 m2

(Figueira)entrada +

30xR$230,00.
Tel. 372-3922.

'Yß�%:-r�>','W"""",�_":

l'E IfRI'N.,*:<'i;;;:z,=�"<;:",;,:""""":,�"",,*,,,,,,*
* TERRENO Lot. Divinópolis (Figueira), 397m2,
plano. R$ 14.000,00.
* TERRENO Lot. Casa Nova 2. (Barra).
R$ 8.000,00.

Vendo galpão em

estrutura metálica,
montado e coberto, área
de 200,OQm2 (1 Ox20m) R$
6.500,00. Tratar com Eng.
Silvio. Fone 9975-2825.

TEODORO . , .

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

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

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

massa corrida, estrutura para 2°

pavimento, bem arejada, com 02

quartos, sala, cozinhe, bwc,
despensa, área de serviço e

garagem. Grades em todas as

janelas, calçada, jardim frente e

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

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

Ivone ou Silvio.

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69ín2, 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

PIZZARIA RIO BRANCO

apre90s imbativeis

PizzasForno à lenha

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

\

enasPizzas l@
-

@I

R$ 6,_90
es

a partir de R$ 1'2,90
tes

a partir de R$ 15,90

Prazer em Entregamos em Guaramirim
,atender bem. 1!1��a-teJ:et

3'7'',..�.d
Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

R$ 17,00

Rua Barão do Rio Branco, 163 - Jàraguá do Sul - SC Pref Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

ZexJ<nCrcarire- CENP

A Regata está parcelando seu sonho

TODA LINHA ·HONDA
Entrada de 20% parcelada lern 1 Ox,
saldo em até 36x fixas
Hor6rio de Atendimento: das 8:00 hs às 19:00 hs, sem fechar paro almoço.
Adélia f'rsd1et; 239 - Fone 371-2999 M WalterMarquardt, 727 - Fone 370.8800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SENAI

JARAGUÁ DO SUL

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 Confecção Industrial - um

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

Faça sua inscrição para os cursos técnicos até o dia 29/06/01.
Informe-se mais sobre cursos técnicos e outros cursos pelo

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

SENAI de jaraguä do Sul 25 anos de atividades.

S liNA. �1WCEi�iâ\tag u4]�iâ'ã;s\$
Ru� Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 - Fdne/Fax:"��17�'7O-1722),

�", /ü '«,:t , ,:l':-__

/O

E-mail: jaragua@senFli.jfc.ind.brii�1

* RODAS ESPORTIVAS
Aro 13 - R$ 82,00

* BALANCEAMENTO

* AMORTECEDORES
Arnort, D. Uno 93 à 97

R$ 49,00

/

Rodízio com direito a 3 tipos de sopas, calzones

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

. Pí;a;aetríet BOft1 Gosto
Rua Procópio Gomes de Oliveir.a, 1277· Jaraguá do sut- SC; • fone 275-2825

* PNEUS

* ESCAPAMENTOS

·."'e5t Escap. Tras.
Gol 1.6/1.8 951

R$ 42,00

Jaraguá do Sul 371-5564 Guaramirim 373 ..1016
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,
MargotAdélia Grubba Lehmann,Oficial do RegistroCivil do 10Distrito 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° 23.300 de 20/06/2001

FRANKJUERGENKNAESELEANGELAELIANEMELW
Ele, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Augusto Mielke,
184, Baependi, nesta cidade, filho de Norberto Knaesel e Ingelore Friedmann Knaesel.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Ponta Grossa, Paraná, domiciliada e residente na Rua João Píccoli, 166, apto.
206, nesta cidade, filha de AlduinoMello e Lady SoaresMello.

Edital n° 23.303 de 20/06/2001
EDSONVAZEPATRICIAAPARECIDAPEREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, técnico industrial, natural de Florianópolis, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Joaquim
Francisco de Paula, 1461, nesta cidade, filho de Lidio Isaque Vaz eMaria das Graças Vaz.
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua joaquim Francisco de Paula,
1461, nesta cidade, filha de Afonso Pereira e LucilaUllerPereira.

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.
,.

COMUNICADO

SANDRO RASO
CASTILHO informa o

extravio da cédula
de identificação

de advogado (OAB/
SC 14.176) nöose
responsabilizando

por atos

eventualemnte

praticados por
terceiros mediante

seu uso.

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
Belo Visto administradora

EDITAL DE

CONVOCAÇAO
CLUBE DE RADIO EMISSÃO DE

JARAGUÁ DO SUL

Ficam convocados os senhores Associados
desta Associação, a se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária marcada para o dia 14 de
Julho de 2001 às 17:00 nas dependências do
Clube no endereço Eua Luiz Spézia, 120 - Morro
do Acaraí, para deliberarem a respeito da

seguinte ordem do dia:

- Assuntos Gerais.

Jaraguá do Sul, 30 de Junho de 2001.

Gladimir Gonçalves
Presidente

EDITAL

...

RETRATAÇAO
A empresa Isoar Sistemas de Climatização Ltda., vem
através desta comunicar, que devido a equivoco de

nosso setor financeiro, foi para cartório
indevidamente o título na 071/01, no valor de R$
960,00 (Novecentos e Sessenta reais), em nome da

Farmácia de Manipulação Receituário, tendo a

mesma quitado devidamente no prazo legal.

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MEllO, Tabelia Designada da Comarca de

Jaragua da Sul, Estado de Sanla Calarino, na forma da lei, ele.
Faz saber a lodos quanlo este editol, virem que se acham neste Tabelionolo paro

protesto de Titules centro:

ARLINDO ALVES DE LIMA ME - R. PADRE ALBERTO ROMUAlD JAKOBS, S/NR
- VILA lENZI - NESTA;
AURELIO MAURINO DUARTE - R. ARTHUR GUNTER, 220 Bl 5, AP - NESTA;
AURELIO MAURINO DUARTE - R. ARTHUR GUNTER, 220 Bl 5, AP - NESTA;
AUTO MECANICA ODOlON - AV MARECHAL DEODORO, 1339, FUNDOS
NESTA;
BARRA COM DE ROUPAS EM GERAL LTDA. - R. ANGELO RUBINI, 972, SL.03
- NESTA; BRIWORD INFORMATIZACAO E SERVICOS - R.

WALTER MARQUARDT, 64 - NESTA;
CANERI GRill CHURRASCARIA lTDA. ME - R. CEL.PROCOPIO GOMES DE

OLIVEIRA, 15 - NESTA;
CIDA MODAS lTDA. ME - R. JULHO TISSI, 100 - NESTA;
CINTEl ASSISTENCIA TECNICA lTDA. ME - AV PREF VALDEMAR GRUBBA,
4286 - NESTA;
CINTEl ASSISTENCIA TECNICA lTDA. ME - AV PREF VALDEMAR GRUBBA,
4286 - NESTA;
CINTEl ASSISTENCIA TECNICA lTDA. ME - AV PREF VALDEMAR GRUBBA,
4286 - NESTA;
CON RESIDENCIAL CLARICE KOCH - R. MARINA FRUTUOSO, S/NR - NESTA;
CONFECCOES PONTO A PONTO lTDA. ME - ,RUA 621,S/NOME 100 -

NESTA;
CONNECTION ESCOLA DE INFORMATICA - R. ANTONIO C FERREIRA, 101,
SALA 23 - NESTA;
ELiDIO MURARA - R. ANTONIO CARLOS FERREIRA '1217 - NESTA;
ESTOFADOS MOVETII lTDA. - R. PRIMO RONCHI S/NR - NESTA;
FABIO MARCELO GOMES - R. JOAO PLANINSCHECK 333 - NESTA;
FRANCISCO DE SOUZA - NESTA;
FRANCISCO DE SOUZA - NESTA;
IND DE ESTOF VILA NOVA lTDA. - R. 25DE JULHO, 1635 - NESTA;
IRMAOS PINTO COM DE MEDCS lTDA. - R.GETULIO VARGAS, 268 - NESTA;
IRMAOS PINTO COM DE MEDCS lTDA. - R.GETULIO VARGAS, 268 - NESTA;
J C C INSTALACOES E TELECOMUNI. - R. JOAO PLANINSCHECK 20 - NESTA;
J C C INSTALACOES E TELECOMUNI. - R. JOAO PLANINSCHECK 20- NESTA;
JACKSON ROBERTO FOTANA- R. JOSER THEODORO RIBEIRO, 144 - NESTA;
Jl COM DE COMP ElETRICOS lTDA. - R. JOSE ALBUS 116 - NESTA;
JOSE CARLOS MENDES - R. PROCOPIO GOMES DE OLIVERA, 83 - NESTA;
JOSE JAIR CANI - R. ADELlA FISCHER, 64 - NESTA;
MALHARIA SUZACRll lTDA. ME - R. 601, S/N - NESTA;
MARCIA RIBEIRO - R. JOAQUIM FCO DE PAULA S/NR - NESTA;
MARCIO lUIZ FERREIRA -R. JOSE TITZ SNR LADO, 330 - NESTA;
MOVEIS JAE EVERLlJORDAN DUARTE - R. MAL CASTELO BRANCO, 193 -

CORUPÁ;
MOVEIS SPEZIA lTDA. - R. GUARAMIRIM S/NR - NESTA;
NATALI COM DE EQUIP PARA INFORMATICA - R. PRES EPITACIO PESSOA 111

SALA - NESTA;
NELSON PEREIRA ME. - R. DOMINGOS DA ROSA, 150 - NESTA;
NELSON PEREIRA ME. - R. DOMINGOS DA ROSA, 150 - - NESTA;
NllSO DE OLIVEIRA - R. AGUAS CLARAS S/NR - NESTA;
OSCAR MENDON A ME - R. JOAO MARCADO, 179 - NESTA;
PARACHOQUES JARAGUA lTDÁ. - R. lOURENCIO KANZLER, 467, VILA lENZI
- NESTA;
PEDRO AFONSO ALVES - Ró DOMINGOS ROSA, 302 - NESTA; I'

PEDRO VICENTE - RUA NEY FRANCO S/NR - NESTA;
PLUGADO lTDA ME - AV GETULIO VARGAS, 268, si 129 - NESTA;
R.MAR IND E COM lTDA. - RWAlTER MARQUARDT, 131, SALA 03 - VILA

NOVA - NESTA;
RAQUEL GOBI ESPINDOLA IZIDORO - NESTA;
RDS MALHAS lTDA. - R. ERWINO MENEGOTIl, 1460 - VILA RAU - NESTA;
REFRIGERACAO FRIGOMAQ lTDA. - R. POMERODE, S/NR - NESTA;
REI DOS ZIPERES COM. AVIÂNI lTDA. - R. RODOLFO TRIBESS, 355 - VIEIRAS

NESTA;
ROQRIGO STOCO - PAULO KLiTZKE, S/NR - NESTA;
RONNIE MARQUES DA SilVA - R. ANGELO DEMARCHI, 766 - NESTA;
RUI ClEBER BUKOSKI KAROlESKI - R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO -

NESTA;
SllVANAALVES DE MEDEIROS-MAL. DEODORO DA FONSECA, 364, AP 103
- NESTA;
SllVANA ALVES MEDEIROS - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 364
- NESTA;
SilVIA MUSSNICH MEDEIROS - R. JOSEF FONTANA, 82 - NESTA;
SOBERANA IND E COM DE CONFEC. - R. REINOLDO RAU, 470 - NESTA;
SOLAR PRODS DE LIMPEZA LT. - R. CARLOS OESCHlER, S/N - NESTA;
VilSON RENGEL - R. B 903, lT 62 • JARDIM PRIMA VERA - NESTA;
W.F. DEMARCHI & CIA lTDA. ME - R. ANGELO RUBINI, 1080 - .NESTA;
WF. DEMARCHI & CIA lTDA. ME - R. ANGELO RUBINI, 1080 - NESTA;
WllMAR HENCKE - R. FREDOLINO MARTINS, S/N, lOTE 3 - NESTA;

COMUNICADO
DENTAL MEDEIROS COM. E REPRES. LTDA., inscrita no

CNPJ n? 85.320.125/0001-51, Inscr. Est. 252.476.034,
situada ô rua Criciúma, 131, na cidade de Jaraguá do Sul

(sq, vem comunicar que foi extraviado em bloco de NF.
Série Única do n? 01 050.

E, como os dilas devedores não loram enconlrados ou se recusaram o aceilar a
devido inlimação, faz por inlermédia da presente Edilol, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionalo na RooArthurMuller, nO 78, na prazo da lei, olim
de liquidar a seu debito, ou entôo, dar rozãa por que não o laz, sob a peno de
serem as releridos praleslados no larmo do lei, ele.

Joraguá do Sul, 20 de junho de 2001

llton Hoffmann
tabelião Substituto

tJSOG 7B9 59'00
Economize Tempo e Dínheírol

td:!iiiiiI
o D.is#( In#ormações 'lU" estä no mercado desde

1995 inicia sua expansão paro (! Brasil nu grande CurHi!>", Estado
do P�ra:JlA. Atende diariamente 24 horas por dia � seu objetivo �
auxiliar o �()H�un-üdar a encontrar as empresas, 03 produtos _e ().S

f)ervi�'Os de seu intcresse, Veja ii�gun� exemplos Inforn,1il,lic.a, r:e1dünia�
venda c asaisrêrrcta de eletro-ejetrónicos, restaurantes, lanchonetes,
hotéis e viagens, reparos domésticos, prediais: e Industriaie, limf?C2a ,e
conservação} ja.r(nn�se!tl e paisagismo, produtos e presentes naQonru,

e: Importados, médicos, engenheiros. denús.tai:'> e outros produtos c

serviços do seu ti.j}\�a�(n$;,
Nosso serviço e IJCfSonaJitAdo, possuímos um qtw.Jm dt:

proflssionais aharnente qWlJifkad.os prrm .attlHkr pltna_tn�nh� suas

tl(�t':.�$sl(lnde:s..
NóD!JOO 7119 51900 ""rf obtem rndas as inl'orm,,\;öe" que

precisa para Iazer o melhor n.cgo�jo� H(;l'n,t?',. tdl�f(ine� en4erc"7o
horário de a1t:!Ddímenu.) de empresas, prestadores de servrços e

PN'Í!ssÍ!.ln,üf. llbernis, ;IM", de Horne Page" E'lll"i) se l'XlSsuirem:
Voc-e: também poderá scäcttnr pelo nome do produto ou :!l.ct'V'iÇ'ú, que

paS-�;(Jremr)$ várias opções para sua pesquisa.
"

Possuímos também rim banco de dados na interuct. qu<" contem

inforrnnçöes exctusivas de nossos cH?:'nlcs fiHndo� e poce sei' ncessado

pêlo endereço www.cmbrainfo.com.br, finde \.10(;t.' encontra tambt-tn
produtos ç serviçns em :pr6J.n_oç..õ>'?:!�1 hnsta l.\C(.'t<.&JII o link -Cif�sfs.íüead(ls
Prornocionaís".

Sabe por quê o Disk Infurmações é diferente?
.'

É ·simpJes:f.Pol'· ser uru eurvíco com -cn.ractcrbtkt�s de uühdarle p(thh.cSt,
não vise lucro com 0.6 hga<,'öe& rt.'{�ebkla.sf pms tem >1'.;01"1'10 propôssro,
facilitur avido d.n ccmurédadc, aproximando quem q:ut:'�r vender dt:

quem (�\.Ie-r compr�lr�
_. , .

_

,.

O custo de a,CêS,SO ê de .Ri f}�27 ('j- rrriruatn 1 pulco llUJlUTIO' ddjn�dü

r"�lXn uutnutençáo do seevlço í; que é tottil!n:wnr·f.> n�t.ido pdJJ. 8mbrutcl,
emprcse çe:SS-lonàd�\ C udrnjn.ístrndora do t�bt.{Jlllfl,. .'
Portanto não esqueça: Procurar nunca rna:ts�UgueDSOt:J 789' gOO

Antes de colftprar produtos
e seruif;:OS' COl'lsulre-nosl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 30 de junho de 2001
�

TELEVISAO CORREIODO rovo- 5

Retrato-Falado
por Carolina Marques

Nome - Daniela Gomes de
Faria.
Nascimento - 25 de março de

1977, no Rio de Janeiro.
Apelido - Dani.
N � "P d J'"a teve - rograma o o ,

"Friends" e "Porto dos

Milagres"
Ao que não assiste na tevê -

"Vejo de tudo. Nomínimo', se dá
muitas gargalhadas".
Nas horas livres - "Leio, vou
ao cinema e saio para jantar".
Livro - "Um Sonho de Paixão",
de Lee Strasberg.
No cinema - "Cidade dos

Anjos" , de Brad Silberling.
Música - "Não é Fácil", de
MarisaMonte.
Prato predileto - Nhoque.
O melhor do guarda-roupa -

Calça jeans e top.
Mulher bonita - Xuxa.
Homem bonito - Brad Pitt.
Cantor - Djavan.
Cantora - Marisa Monte.
Ator - Antônio Fagundes.
Atriz - EvaWilma.
Perfume - DaviDoff feminino.
Bebida - Vinho.
Escritor - Machado de Assis.
Pior presente - "Não lembrar
domeu aniversário".

Programa de índio - "Fila de

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

banco e supermercado".
Se não fosse atriz, seria -

Veterinária ou comissária de
bordo.
Melhor viagem - "Para o Chile,
em 1994".
Arma de sedução - "Simpatia
e sinceridade" .

Hobby- Nadar.
Time de futebol - Flamengo.
Sonho de Consumo - Comprar
um apartamento.
Filosofia de vida - "Ser feliz

sempre".
Mania - Comprar cremes.
Frase de identificação -

, "Nunca deixemorrer uma

esperança, pois dela um sonho

pode ser realizado" .

Inveja - "De quem pode comer
de tudo sem engordar".
Luxúria - "Ir ao shopping e

gastar muito" .

Gula - "De massas".

Cobiça - "Ummundo melhor"
Ira - "Quando distorcem o que
eudigo".
Preguiça - "Acordar cedo ",
Vaidade - "Creme para o

cabelo, olhos, mãos, pés, etc".
Como aproveitaria o apagão -

"Se não estivesse solteira, daria
muito beijo na boca. Como
estou, aproveitaria dormindo".

Fora doar
por Mariana Meireles

Fome de lazer
permaneceu em silêncio por todo o tempo. "Não
domino o assunto. Este é o meu primeiro contato",
tentou justificar. A atriz Vera Fischer também não
se arriscou. Apenas abriu a boca quando o assunto

era a persoflagem, Giza. "Ela é uma suburbana
destrambelhada, uma típica ariana", define.
Enquanto alguns optaram pelo"silêncio budista", o
veterano Juca de Oliveira e Perry Salles, que
retorna à tevê após 14 anos, eram os mais

empolgados e participativos. A todo instante, Perry
levantava alguma questão, para surpres<;l da ex
mulher Vera Fischer. "Estou estupefato com toda
essa estrutura", confessa. O ator está irreconhecível
com uma enorme barba e cabelos compridos -

adereços adotados para o personagem Abdala, que

Na telinha, ela
mexe com o imaginá
rio masculino. Meti
da em sumários bi

quínis, cobertos por
capas transparentes,
Daniela Faria vem

chamando a atenção
ao desfilar comoHai.
dêCaolha, ameretriz
que recebeu o suges
tivo apelidopor convergir os olhos na hora do orgasmo em "Porto dos

Milagres".
Daniela não tem como se queixar da sorte. Afinal, Haidê Caolha

era para ter ido parar nas mãos de Renata Castro, que vive a Dona

Bela, secretária de Félix, papel deAntônio Fagundes, na trama. Daniela,
então, faria asecretária - a quarta de sua carreira. Mas uma intervenção
deMarcos Paulo, diretor-geral danovela, fez com queDaniela se livrasse
do estigma de viver personagens enfurnadas em escritórios.

Assim que começou a pensar em Haidê, Daniela decidiu que ela
não deveria ser uma daquelas "prostitutas de novela", que aparecem

. românticas, arrumadinhas e penteadas a cada cena. Por isso optou em
clarear ainda mais os cabelos e abusar de maquiagem pesada, de gosto
duvidoso. "Não dá para comparar uma prostituta de cais do porto com
uma Capitu", diz, referindo-se à garota de programa interpretadapor
GiovannaAntonelli em "Laços de Família". Com a inauguração do
bordelCentroNoturno de Lazer, Haidê passou por uma "reciclagem".
E a própria atriz se preocupou em aparecermudada. "Estoumalhando
três vezes por semana, correndo e fazendo reeducação alimentar",
enumera Daniela, que jura precisar disso tudo, apesar dos 54 quilos
bem distribuídos pelos 1,76 m de altura e do apelido de infância. "Era
chamada de garçapor sermuito alta emagra", recorda às gargalhadas.
A preocupação com a forma acabou colocando Daniela na mira de
três revistas masculinas. "Não tenho problemas com meu corpo, mas
tudo vai depender das negociações", avisa Daniela.

Parecia uma aula de Biologia de colégio. Talvez
por isso mesmo, o workshop "Clonagem e Ética",
organizado pela produção de "O Clone", não,
tenha deixado o elenco tão motivado assim. De

fato, as palestras, um tanto técnicas - sobre

genoma humano, por exemplo -, arrancavam
bocejos generalizados. A animação só veio mesmo

quando começou o coffee-break. A decoração, com
panos coloridos, tendas e velas de diversos
tamanhos se juntavam ao bufê, tipicamente árabe.
Além dos tradicionais chás, o elenco pôde
degustar
iguanas
como bolo
de mel e
biscoitos de
nozes.

Aatriz
Giovanna

IAntonelli,
que
aprovouo
"menu",
mostrava

entusiasmo
ao falar de
Jade,a
muçulmana
que forma
um

triângulo
amoroso

comDiogo,
vividopor
Murilo

Jorge Rodrigues JorgelCZN o workshop de "O Clone", Murilo Benício, Giovanna Antonelli e Dalton Vigh

Benício, e
Said, personagem de Dalton Vigh. "Éla vive um
eterno conflito entre o mundo ocidental e suas
tradições", explica. Dalton Vigh, por sua vez,
confessa estar fazendo uma densa pesquisa sob;e
o assunto. O ator, que acabou de viver o

jornalista Lucas em "Vidas Cruzadas" na Record,
se preocupa em não deixar o personagem
caricato. "Não quero melindrar ninguém", conta.
Letícia Sabatella, que na trama será amuçulmana
Natiffa, não aparentava a mesma preocupação.
Pelo contrário. Ela, que estava quietinha durante
as palestras, se sacudiu quando começou a

performance de Cláudia Cenci com uma dança
do ventre. Letícia, que teve aulas com a própria
petfomer, logo mostrou que aprendeu direitinho. As
duas dançavam ao som da banda "Mil e Uma
Noites", que tocava músicas árabes utilizando
instrumentos típicos como o daf, uma espécie de
'pandeiro. "A dança traz unia sensação incrível de
bem-estar", admite.
Logo depois do "recreio", as aulas "técnicas"
tiveram seqüência. Desta vez, alguns temas até
prenderam a atenção dos atores. Mas a maioria se

limitou apenas a ouvir. O protagonistaMurilo
Benício foi um deles. Mesmo incorporando nada
menos do que três personagens na trama - além
do clone Leandro, os gêmeos Diogo e Lucas' -, o
ator aparentava um certo ar de dúvida, mas

integra o núcleomuçulmano.
A parede entre professores e alunos só veio abaixo
com os depoimentos de alguns gêmeos. Os atores se

deliciaram com as situações narradas pelos irmãos
Augusto e Alberto, como troca de namoradas ou
um fazer uma prova pelo outro. Neste momento,
Luciano Szafir se mostrava bastante à vontade. O
ator, que tem uma irmã gêmea, Priscila, fez questão
de afirmar a existência da "telepatia" entre irmãos.
"Quando penso em falar com ela, o telefone toca
em seguida", jura Szafir, que será Zein, uma espécie
de dom Juan árabe, mais conhecido como "a

maldição do faraó". A realização de workshop, que já
é praxe na preparação das novelas globais,foi
aprovada pelo diretor JaymeMonjardim.Ele,
inclusive, já está de malas prontas rumo ao

Marrocos, onde passará um mês em função das
externas da novela, que estréia em outubro. "É um

processo de estudo, que eu chamo de 'Universidade
do Saber'", filosofaJayme. A autoraGlória Perez
também aprova a iniciativa e' aposta que vai

conseguir tornar temas como clonagem e costumes

muçulmanos acessíveis ao grande público. "Gosto
de popularizar questões polêmicas. A clonagem logo
será uma realidade", acredita Glória, que retratou a

inseminação artificial em "Barriga de Aluguel" em-
1990 e o transplantes de órgãos, dois anos depois,
em "De Corpo e Alma".
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EmFoco por Mariana Meireles

Jorge Rodrigues JorgelCZN

Mesmo que queira, Luiz Fernando Guimarães não
consegue deixar de ser engraçado. Logo na primeira
olhada é quase impossível conter o riso. As
bochechas inconfundíveis e o sorriso maroto são as

marcas registradas do ator. Bastante inquieto, Luiz
Fernando é umametralhadora, um típico contador
de casos. A empolgação ainda émaior quando o

assunto é o descolado Rui, da série "OsNormais".
Apesar de o programa tratar algumas
"anormalidades" da relação homem versus mulher,
LuizFernando se considera bastante normal. "Sou

, mesmo. Tenho uma casa e uma vida normal e

algumas paranóias que só dizem respeito amim",
diverte-se o ator.
Várias das situações vividas pelo casal Rui e Vani,
personagem de Fernanda Torres, nas noites de
sexta-feira são bastante familiares ao ator. Não é
raro quando Luiz Fernando é pego de surpresa
relembrando determinados casos, momentos antes
de gravar. Apesar de não se inspirar em ninguém, o
ator conta que é bastante observador. "Logo vem à
cabeça personalidades de A a Z" , diz. Ele garante
também saber lidar com as adversidades dos seres
humanos. "Conversomuito com as pessoas, até
com as que não conheço", conta. Mesmo sem

admitir qualquer tipo de inspiração, o comediante
afirma que é fácil encontrar semelhanças entre ele e

o personagem. "O Rui se constrange commuita
facilidade. Eu também", compara.
Se na tevê Luiz Fernandomostramuita facilidade
em fazer humor, fora dela o ator não se acha tão

engraçado assim. Porém, é comum quando passeia
pelas ruas do Rio de Janeiro, onde mora, ser
surpreendido constantemente com sorrisos de
desconhecidos. "Sou descolado, mas nunca fui um
tipo 'rei da mesa', que conta piadas e chama a,
atenção", jura o carioca de 51, anos:
Apesar disso, foi com o humor que Luiz Fernando

conquistou o reconhecimento. Considerado um dos

grandes comediantes da nova geração, o ator é um
colecionador de tipos bastante populares. Desde a

sériede personagens de "TV Pirata" em 1988, onde
dividia o programa com mais nove atores, além da

Luiz Fernando Guimarães, o Rui de "Os Normais"

parceria comRegina Casé no "Programa Legal" até o
rnais recente "Vida ao Vivo" em 1998, ao lado de
Pedro Cardoso. A comédia em grupo é uma
característica marcante na carreira do ator. "É bom
dividir a labuta com outra pessoa. A Fernanda
também é uma grande amiga", ressalta.
Agora com a série"Os Normais", escrita pela dupla
AlexandreMachado e FernandaYong, Luiz Fernando
semostra totalmente satisfeito. Tanto com relação ao

dia de exibição quanto aos índices de audiência. "É
ótimo atingir um público até então ignorado nesse

horário. Não agüentava mais fazer programas às

terças-feiras", revela. Inicialmente com dez episódios
previstos, o programa que alcançou 30 pontos de

Ibope na estréia já é presença confirmada na grade
do ano que vem.
O sucesso do humorístico acarretou a saída do ator
do elenco de "As Filhas daMãe". O autor Silvio de

Abreu, inclusive, havia escrito um personagem
especialmente paraLuiz Fernando. Tratava-se de

Valdecir, umpersonaltrainermau-caráter. Caso optasse
pela novela, "OsNormais" só voltaria a ser exibido
em abril de 2002. "Sejamos realistas. Émuito difícil
um programa ficar fora do ar e retornar com pique",
acredita.
O ator, que no ano passado fez uma pequena
participação em "Uga Uga" na pele de um piloto de

'avião, não faz parte do seleto grupo de atores que são
aficionados em fazer novelas. A longa duração e a

ausência de frente de gravação são osmotivos.
"Gosto de tranqüilidade. Não quero ser refém de
novela. O ritmo alucinantetrazmuitos problemas,
inclusive de saúde", explica.
A correria das gravações é uma das poucas coisas

que tiram o bom humor do ator.Nem situações
corriqueiras do dia-a-dia como trânsito ou até mesmo

shopping lotado incomodamLuiz Fernando.O ator,
no entanto, adverte que a "senha" domau-humor é

quando surge a vontade de ir embora-do local. "Hoje
estou com sono. Mas se ficarme questionando, só
piora. Então é melhor ficar bem, entende?", explica
LuizFernando com a caramais "normal" do
mundo.

MapadaMin
por Cintia Lopes

Destaques da programação na semana de 01 a 07n/2001

Guerra dos sexos

(Record, dom, 12 H)
Gilberto Barros, o Leão, comana
a gincana do "Domingo Show".
O time feminino é composto pelas
atrizes Samantha Monteiro e,
NilzaMonteiro e cantora italiana
Mafalda Minozzi. Já o trio
masculino é formado pelos atores
MarcoMastronelli e Car-mo Dela
Vechia além do cantorMarlon, da
duplaMaycon eMarlon.

Radical

(Globo, dom, 12:45 H)'
Bebel (Camila dos Anjos) deixa de
lado aquele jeito meigo e se trans

forma no episódio "De Lobo e

Louco TodosNós Temos um Pou
co" do programa "Sandy e Jun-

'

ior". A transformação ocorre de

pois que amenina passa uma tem

porada na casa de uma tia má,
Malvina (Luah Galvão). A partir
daí, tudo começa a dar errado para
Bebel, que piora depois de levar '

uma bolada na cabeça e age como
se fosse outra pessoa.

Doratiotto.

Convidado "vip"
(Globo, dom, 13:25 H)

Eddie Murphy é o convidado es

pecial do programa "Gente Ino
cente". O ator americano respon
de de Los Angeles, às perguntas
gravadas pelas crianças, que lem
bram alguns sucessos ,]onatasFa
ro e Sthefany Brito, o Kiko e a

Dorinha de "Um Anjo Caiu do
Céu", conversam com as crianças.

Reggae Brasil

(Rede Brasil, dom, 14 H)
O "Bem Brasil" está em ritmo de

reggae. A banda brasilienseNati
ruts apresenta as músicas de seu

último CD "Verbalize" e toca os

sucessos "Eu luto", "Dance Se,
QuiserDançar", entre outros. Na
segunda parte. do programa, o

grupo maranhense Tribo de jah ,

relembra clássicos de BobMarley
como "I Shot the Sheriff". A apre
sentação fica a cargo de Wandi

Nova era

(Globo, dom, 15:45 H)
A seleção brasileira entra em cam

po pela primeira vez sob o co

mando do polêmico técnico Luiz
Felipe Scolari. O Brasil joga uma
partida decisiva pelas "Eliminató
rias da Copa doMundo de 2002"
contra o Uruguai, em Montevi
déö.Um novo tropeço pode colo
car a seleção em situação difícil
na competição, que tenta conquis
tar os três pontos. jogadores expe
rientes como Roberto Carlos, Ri
valdo eRomário integram o time.

Tristefim
(Globo, ter, 22:40 H)

"A Bagaceira", com direção de
Lufs Henrique Rio, é o episódio
da série "Brava Gente". Na trama,
dois homens disputam o amor da
retirante Soledade (Leandra Leal).
Ela recebe abrigo na fazenda, on
de vivem o sisudo Dagoberto (Li
maDuarte) e seu filho Lúcio (Ân
gelo Paes Leme), mas o envolvi
mento de Soledade com a família
termina em tragédia.

Show de bola

(MTV, ter a sex, 23 H)
O "MTV RockGol", campeona
-to de futebol disputado por ban
das nacionais, está em sua sétima

edição e conta com a narração de
Paulo Bonfá e comentários de
Marco Bianchi. Os apresentado
res vão eleger a "Figurinha da
Partida" . Napartida de estréia, Su
pla integra o time do Pavilhão 9

que enfrenta o Clube da Esgrima,
composto pelosmineiros do Pato
Fu, Iota Quest, Tianastácia eWil
son Sideral.

Astros globais
(Globo, qui, 13:50 H)

As atrizes LudmilaDayer ePriscila
Fantin, que recentemente tiraram
carteira de motorista, fazem o,

teste de baliza no "Vídeo Show".
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"Não íamos contar até que o bebê nascesse. Essa gravidez
não deve ser um espetáculo." Gugu Liberato, apresentador do
"Domingo Legal", doSBT, sobre a gravidez de quatro meses damédica
RoseMiriam DiMateo e a polêmica em torno de uma inseminação
artificial, não confirmada por ele. Em seu programa, Gugu costuma
exibir ultrassonografias de futurasmamães, como Simony e CarlaPerez.

"Surfar nua é bom. Você toma uns caldos e nem precisa arrumar
o biquíni." Joana Prado, a Feiticeira, apresentadora de quadros do
programa "Superpositivo", da Band.

"Depois de 35 anos de carreira, as empresas deveriam fazer

fila para me bancar.",Antônio Fagundes, o Félix de "Porto dos

Milagres", sobre a dificuldade de conseguirpatrocínio para peças ;eatrais.
No momento, o ator está em cartaz no Rio de Janeiro com "Ultimas

Luas", da qual é produtor.

"O Faustão está numa guerra cruel com o 'Domingo Legal'.
Esta briga é boa e eu quero enfrentar o Gugu." Adriane Galisteu,
apresentadora do "É Show", daRecord, admitindo que almeja entrar
na disputa pela audiência dominical.

Eduardo MedeiroslCZN

I "Estou impressionada como ela amadureceu. Que articulada,
não?Até parece eu!." Hebe Camargo, apresentadora do S�T, após
uma conversa com Adriane Galisteu. A apresentadora do "E Show",
da Record, cansa de repetir que quer ser como a veterana "loiruda"

döSBT.

"Estou feliz com os meus peitinhos." Luciana Gimenez, durante
o "Superpop ", que apresenta na Rede TV!, após o apresentador Sérgio
Mallandro dizer que os volumosos seios damoça são de silicone.

"Não sou contra a maconha, mas acho que é preciso saber

usar." Cissa Guimarães, repórter do "Vídeo Show" eatriz que estará
em "O Clone", próxima novela das oito da Globo. Cissa, que fará
parte do chamado núcleo das drogas na trama de Glória Perez, conta

que não condenou seus filhos, Tomás, de 22 anos, e João, 16 anos,

quando admitiram que já experimentaram a droga.

"Sournuito generoso." Otaviano Costa, apresentador do "Superposi
tivo ", daBand, ao ser perguntado sobre como se sente tendo de dividir
o comando do programa com SabrinaParlatore, Feiticeira, Gêmeos e

Verônica Costa, que ganhou um quadro fixo. O apresentador anda
sendo criticado por não deixar Sabrina falar. Outro dia, a ex-V] da
MTV abandonou o programa ao vivo nametade, alegando que estava
passando mal. Na verdade, foi se queixar à direção da emissora.

"Eu entendo. É constrangedor." Flávia Alessandra, 'a Lívia de "Porto

dosMilagres", sobre o fato domarido,MarcosPaulo, diretor da novela,
passar o bastão da direção toda a vez que a personagem da mulher

aparece em cenas mais calientes. A atriz, que acaba de dispensar a

generosa oferta de R$ 1 milhão da revista "Playboy" para posar nua,
nega, mas os circunstantes garantem que o recuo atendeu aos apelos
domarido ciumento.

-

Gente
por Sebastião Dourado

Pontapé inicial
As gravações de "A Incrível
Batalha das Filhas daMãe no

Jardim do Éden", próxima das
sete daGlobo, já começaram no

exterior. A novela, de título
quilométrico, que estréia em
setembro, começou por Los
Angeles, Estados Unidos, cidade
ondemora a protagonista Lulu de

Luxemburgo, interpretadapor
FernandaMontenegro. Na história
de Sílvio de Abreu, dirigida por

,

Jorge Fernando, Lulu joga para o
alto omarido ciumento, Fausto
Cavalcante, papel de Francisco
Cuoco, e os três filhos e foge para
a capital do cinema.Nos Estados
Unidos, terna-se diretora de arte e

chega a ganhar um Oscar.

Enquanto isso, as filhas,
interpretadas porAndréiaBeltrão,
Bete Coelho e CláudiaRaia

que na verdade nasceumenino,
mas mudou de sexo -, largam o

pai e vão morar em Londres. Mãe
e filhas, porém, voltam ao Brasil

após um escandaloso golpe do pai,
que sumiu. Lulu hospeda-se no
resortJardim do Éden, de pro
priedade de seu ex-marido e que
será o alvo da disputa entre as filhas.

Overdose

Gugu Liberato anunciou no
último "Domingo Legal", no SBT,
que pão usaria o futuro filho,
"provetado" com a médica Rose
Mirian, para ficar em evidência na
mídia. Mas não tem sido bem
assim. Ö apresentador ficou mais
de meia hora no ar, ao vivo, na
última segunda-feira, dia 25, ao
telefone com Sônia Abrão no "A
Casa é Sua", da Rede TV!, dando
t�dos os detalhes sobre o caso.

Durante a noite, Gugu repetiu a

dose. Pendurou-se no telefone
com Luciana Gimenez, do
"Superpop", naemissora. Gugu
ainda abriu espaço na agenda para
falar sobre o bebê, também no

"Melhor da Tarde" , da Band,
apresentado pela irmã Aparecida
Liberato, ao lado deAstrid
Fontenelle e Leão Lobo. Para,
quem queria ser discreto, Gugu
tem se deixado levar demais pela
coceira na língua.

Loura dividida
A partir desta segunda-feira, dia 2,
SuzanaWerner aparece em dose
dupla naGlobo. A loura, que já
interpreta a destemida Débora em
"UmAnjo Caiudo Céu", vai

Luiza DantaslCZN

Questão de tempo
MuriloBenício não vai ter vida
fácil daqui para a frente. Na

próxima semana, o ator embarca
para o Marrocos, Norte daÁfrica,
onde começa a gravar "O Clone".
Na trama,Murilo fará três

personagens, os gêmeos Lircas e

Diogo e o clone Leandro, que
passará pormuitas transformaçôes
e envelhecerá na novela de Glória
Perez. "Ainda não tive tempo para
ler toda a sinopse, mas estou
gostando muito do quevi até
agora. A novela émuito bem
escrita" ; elogia.

apresentar também as edições do
"Você Decide", que volta à

programação daGlobo, dentro do
"Vale a Pena Ver deNovo".
Animada com a proposta, Suzana

já gravou algumas cabeças para o
programa. "O bom é que também
vou poder improvisar", explica ela,
que não vê nenhuma formalidade
em apresentar' o "Você Decide" .

Disputada
Depois de ter sido demitida uma
hora antes de entrar no ar para

'

comandar o "Questão de Opi
nião" , NaniVenâncio está sendo
novamente assediada pelaRecord
para retornar à emissora. A,
demissão da apresentadora
aconteceu no final da semana

passada e o que corre nos

bastidores da emissora do bispo
EdirMacedo, é que para voltar ao
antigo empregoNani estaria
fazendo uma série de exigências.
Na disputapelamorena, está o
SBT, que querNani comandando
umprograma feminino.

Só love

Após a conturbada separação do
atorHumbertoMartins, Solange
Frazão bebeu na mesma fonte do
ex. Ou seja: começou a namorar o

própriopersonaltrainne,r, Disney
Sanchez. Ele acompanha a

apresentadora em programas de
entrevista e a ajudou a preparar o
vídeo em que ensina donas de casa

a ficarem em forma.
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Rapidinhas
# o "Grande Prêmio de Cleveland" que ocorre nos Estados Unidos é a próxima etapa da
"Fórmula Mundial". Record, domingo, 14 h.
# "Domingo da Gente", comandado por Netinho de Paula, realiza o sonho de uma garota
que desejava ser comissária de bordo e também faz-uma homenagem ao Instituto Pestalozzi
de São Paulo. Record, domingo, 16:15 h.
# Boris Casoy recebe os Ministros Marco Aurélio de Mello, presidente do Superior Tribu
nal Federal e Pimenta da Veiga, das Comunicações, no "Passando a Limpo". Record,
domingo, 23 h.
# "Dr. Dolittle", de Betty Thomas, é o filme da "Tela Quente". Com Eddie Murphy, Ossie
Davis e Oliver Platt. Na trama, John Dolittle é o médico que tem 'o dom de conversar com

os animais, o que lhe traz uma série de problemas. Globo, segunda, 22 h.
# Paula Saldanha e Roberto Werneck desvendam' a beleza da Costa Verde, faixa costeira,
que vai de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, até Ilha Bela, em São Paulo no especial
"Expedições - Paraíso Coberto pela Mata Atlântica". Rede Brasil, segunda, 22 h.
# "Chuvas de Verão", de Carlos Diegues, está na '.'Sala Brasil". Com Míriam Pires, Marieta
Severo, Roberto Bonfim e Daniel Filho. Num subúrbio carioca, Manso (lofre Soares), um
viúvo de 70 anos, procura se adaptar a uma vida de ócio depois que se aposentar. Até que.
Isaura (Míriam Pires), sua vizinha, entra em sua vida. Band, segunda, 22 h.
# A atriz e escritora Maria Mariana é a convidada do "Erótica", programa comandado por
Tathiana Mancini e Jairo Bauer. MTV, quarta, 22 h.
# A apresentadora Marina Person comanda o bate-papo feminino no "Meninas Veneno"
com o tema "Minha Mãe Parece Minha Irmã". M'IV, quintá, 22 h.
# Fernanda Lima mostra mais uma etapa do "Campeonato Super Surf 2001" direto da

praia de Itamambuca em Ubatuba no programa "SuperSurfMN'. MTV, quinta, 23:30
� '.

.

\

# Os cassetas Marcelo' Madureira, Hélio de La Pena e Beta Silva. contam no "Vídeo
Show", o que faziam antes da fama. Eles visitam a Ilha do Fundão no Rio, onde estudavam.
Globo, sexta, 13:50 h.
# A "Sessão da Tarde" exibe o filme "A Princesinha", de Alfonso Cuaron, que conta a

história de uma gàrota que morava na selva indiana e é levada para um internato de Nova

York, quando seu pai vai para a guerra. Lá, a menina estranha as severas normas escolares.
Com Eleanor , Bron, Liam Cunningham, Lie�.el Matthews e Rusty Schwimmer. Globo,
sexta, 15 h.
# O "Conexão Roberto D'Avila" reprisa a entrevista com Milton Santos, geólogo baiano,
falecido recentemente, que publicou diversos livros. Rede Brasil, sexta, 22 h.
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DUAS HISTÓRIAS
DA TRADIÇÃà ZEN

O GOSTO E A LÍNGUA

Um mestre zen descansava com seu discípulo.
A certa altura, tirou um melão do seu alforje, divi
diu-o em dois, e ambos começaram a comê-lo,

No meio da refeição, o discípulo comentou:

- Meu sábio mestre,' ,sei que tudo que o

senhor faz tem um sentido. Dividir este melão

comigo talvez seja um sinal de que tem algo a

me ensinar,

O mestre continuou a comer em silêncio.
- Pelo seu silêncio, entendo a pergunta oculta.

-, insistiu o discípulo. - E deve ser a seguinte:
o gosto que estou experimentando ao comer esta deliciosa fruta está em que lugar: no
melão ou na minha língua?

O mestre não disse nada. 6 discípulo, entusiasmado, prosseguiu:
- E como tudo na vida tem um sentido, eu penso que estou perto da resposta a

esta pergunta/o gosto é um ato de amor e interdependência entre os dois, porque sem

o melão não haveria um objeto de prazer, e sem a língua ...
� Basta! -, disse o mestre. - Os mais tolos são aqueles que se julgam os mais

inteligentes, e buscam uma interpretação para tudo! O melão é gostoso, isto é suficiente,
e deixe-me comê-lo em paz!

RYOKAN E O LADRÃo

Ryokan era incapaz de fazer acusações. Embora fosse um grande mestre do zen

budismo, jamais julgou-se melhor que os outros.

Um de seus discípulos pediu que conversasse com o irmão salteador, que
aterrorizava a cidade. Ryokan foi até a casa do bandido, e passou a noite inteira com ele.

Não trocaram uma só palavra.
De manhã, o salteador ajudou Ryokan a atar suas sandálias. Ao fazer isto, as lágrimas

do homem çomeçaram a lavar seus pés.
- Nunca tive a companhia de um sábio -, disse, entre soluços. - Só de outros

salteadores como eu, ou de policiais interessados em me condenar. Se Ryokan passou
uma noite comigo, é porque ainda valho alguma coisa.

E a partir deste dia, este homem nunca mais cometeu um crime.

\
EL GRECO E A LUZ

Numa agradável tarde de primavera, um amigo foi visitar o pintor EI Greco. Para
sua surpresa, encontrou-o em seu ateliê, com todas as cortinas fechadas.

/' Crecotrabalhava num quarto que tinha como tema central a Virgem Maria, usando
apenas uma vela para iluminar o arnbiente. Surpreso, o amigo comentou:

- Sempre ouvi dizer que os pintores gostam dó sol para escolher direito as cores

que vão usar. Por que você não abre as cortinas?
- Agora não -, respondeu El-Creco. - Perturbaria o fogo brilhante da inspiração

que está incendiando minha alma, e enchendo de luz tudo a minha volta.
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Programa Bolsa-escolajá
cadastrou 540 famílias em JS
Jaraguä do Sul - A Secre

tariaMunicipal deEducação cadas
trou, até o dia 26 deste mês, 1.026
crianças e adolescentes de 540

famílias ao programa Bolsa-Esco
la. A informação é da coordenadora
do programa em Jaraguá do Sul,
Maria Alice Reitz, acrescentando
que os cadastros continuam sendo
feitos em todas as escolas da rede

pública de ensino.
A coordenadora do programa

lembra que, para efetuar o cadas

tramento, as mães ou responsáveis
devem comparecer na escola onde
o filho está matriculado e apre
sentar fotocópia do comprovante
de renda, carteira de identidade,
certidão de nascimento dos filhos

que serão beneficiados e compro
vante de residência.

A previsão da secretária muni
cipal de Educação, Íris Barg Piaze
ra, é de que a meta r+r estipulada
em 1.164 crianças de 635 famílias
- deve ser ultrapassada. Ela expli
ca que o programa é contínuo e que,
aos poucos, todos os candidatos têm
chances de ser enquadrados.

O programa Bolsa-escola foi
criado pelo governo federal e tem

abrangência nacional. A previsão
da coordenadora é que as farm1ias

jaraguaenses comecem a receber

o benefício ainda este semestre. O

programa beneficia com dinheiro
- R$ 15,00 por no máximo três

crianças com idade entre seis e 15
anos -, famílias cuja renda per ca
pita for inferior ou igual a R$ 90,00.

O pagamento da Bolsa-escola
�às famílias está condicionado à

freqüência dos filhos na escola. A

exigência é que as crianças tenham

freqüentado, no mínimo, 85% das
aulas no trimestre. OMinistério da

Educação realizará periodicamente
a compatibilização entre os ca

dastros das farru1ias beneficiadas
feito pelo município e as demais

informações disponíveis sobre os

indicadores econômicos e sociais
de cada localidade. Se houver

divergências, as farm1ias exceden
tes serão excluídas em ordem de
crescente de renda.

O programa Bolsa-escola tem

parceria com a Caixa Econômica
Federal e vai destinar para Jaraguá
do Sul o valor de R$ 17.460,00.
Em todo o Estado de Santa Cata
rina o programa vai beneficiar
102.382 farm1ias e 187.735 crian

ças 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

crianças. O dinheiro vem do Fundo
de Amparo à Pobreza.

Sábado
15hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga/

17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz (Crisma)

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML LTDA.
Assessoria Comercial

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

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Missas

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz

19hOO - Matriz
08h30 - São Cristóvão

Arquivo/CP: Edson Junkes

Animação;' banda Vecchio Scarpone se apresenta este ano, novamente, a partir das 22 horas

Festa Italiana deve receber

público de quatro mil pessoas
Evento começou
ontem no Parque
de Eventose
encerra hoje

Jaraguá do Sul - Aproxi
madam�nte quatro mil pessoas
estão sendo esperadas na lia Fes
ta Italiana, que começou ontem,
às 20 horas, no Parque Municipal
de Eventos, e se estende até a noi
te de hoje. O ponto forte do even
to é a culinária típica, consagrada
com um jantar ocorrido ontem,

após a abertura oficial da festa.
A tradicional polenta, feita no

tacho por descendentes de itali

anos, foi o prato principal da
noite. Também não faltou o vinho
e uma série de outras iguarias,
comei galinha caipira ensopada,
fortaia (espécie de homelete) ma
carrão caseiro e aipim frito.

Toda a comida servida ontem

NOSSA MENSAGEM

"Pedro e Paulo: fé vivida até o martírio"

Dois apóstolos, dois missionários! Pedro, o pescador, acompanhou
Jesus bem de perto. Instável em sua fé, participa de momentos

especiais, como a Transfiguração, mas o medo o leva a negar Jesus.
É perdoado e confirmado como

a pedra da nova Comunidade, a
Igreja. Paulo, o fariseu ardoroso,
cai do cavalo, símbolo de sua

segurança religiosa, e se coloca
totalmente a serviço de Jesus.

Ninguém como ele soube

compreender o mistério do
Cristo. Pedro morre crucificado
de cabeça para baixo. Paulo é

decapitado. São nossas duas

colunas, pontos de referência para
a fidelidade da fé de todos nós
como autêntica Igreja de Jesus.

à noite foi feita pelos integrantes
do Coral Italiano, que se esmera

ram na preparação da comida.
Desde a sexta-feira 15 pessoas
trabalham na cozinha. Nada me

nos que 60 quilos de macarrão

foram feitos especialmente para
o evento, 60 dúzias de ovos fo
ram utilizados para o fortaia e 25

quilos de polenta foram feitos

pelas mãos habilidosas dos cora-
listas Lúcio Stolf e Fidélia Lenzi
Dias. Ambos são descendentes
diretos de italianos e não abrem

mão de colaborar todos os anos

para que a festa transcorra da
melhor forma possível.

Todos os anos os organizado
res do evento prestam uma home

nagem a farru1ias de descenden
tes. Segundo o presidente do
Círculo Italiano, Devanir Danna,
ano passado foram homena

geadas três famílias da Barra do
Rio Cerro, local para onde se diri- ,

giram os primeiros imigrantes
italianos em Jaraguá do Sul. Na

segunda vez os homenageados

vieram do Bairro Nereu Ramos

e, agora, a escolha recaiu para os -,

descendentes de Santa Luzia,
bairro que atualmente concentra

o maior número de descendentes
de italianos no Município. A
homenagem aconteceu ontem e

brindou as famílias de Leonardo

Demarchi, Pavanello, Sevegnani
eMaffezzoli.

Hoje a festa começa a partir
das 21h30, com apresentação do
grupo de Danças Folclóricas Ita
lianas de Jaraguá do Sul, segui
do de baile animado pela banda
"Vechio Scarpone", que se apre
sentou ano passado. Ontem, o

baile foi animado pela banda "Ra
gazzi dei Monti. Hoje também
acontece a escolha da rainha ita
liana de Jaraguá do Sul, e dez can
didatas disputam a coroa.

De acordo com Devanir Dan

na, a estimativa é que cerca de
35% da população jaragua_ense
seja de origem italiana. "Nossa

. comunidade é bem forte e repre
sentativa", afirma Danna.

AssociaçãodeMoradoresdaBarra teránovadiretoria
Jaraguá do Sul - A As

sociação de Moradores da BaITa
do Rio Cerro promove hoje,
das 14 às 17 horas, no salão dá
Igreja Nossa Senhora das Gra

ças, eleição para a escolha da
nova diretoria. Todos os mora

dores do bairro poderão votar

desde que tenham igualou acima
de 16 anos, residam há mais de
dois meses no bairro 'e tenham
cédula de identidade ou título de

eleitor, comprovante de residência ou
contrato de locação residencial.

Duas chapas estão inscritas
e vão disputar a associação. A
chapa 2 tem como candidato o

sindicalista Ambrósio Lino Bec
ker. Entre as suas propostas de
trabalho Ambrósio cita a reestru

turação da associação, a escolha
de líderes dos núdeos de ruas e

definição de prioridades. O can

didato também aponta algumas
reivindicações, como criação de
áreas de lazer, pavimentação, água
tratada para todos os moradores e

ampliação do Centro de Educação

Infantil na Barra do Rio Cerro.
Além disso, Ambrósio preten

de promover parcerias com os
.

Sindicatos dos Trabalhadores,
Conselhos Municipais e União
das Associações de Moradores
e buscar integração com a Pre

feitura, Câmara de Vereadores,
Fórum da Comarca, polícias
Civil e Militar, Casan, Telesc,
Celesc, entre outras, para as

segurar atendimento às neces

sidades do bairro pelas auto

ridades Iresponsáveis.
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Edson JunkeslCP

Lembranças: do passado rebeldeficaram as cartas recebidas na cadeia

Ex-presidiário não quermais
ser rejeitado pela sociedade

Valdir JOsé Pasta
repudia reconceito
e quer trabalhar e
cuidar da famnia

Guaramirim - o ex-pre
sidiário Valdir José Pasta está
cansado de sofrer discriminação
na cidade. Depois de cumprir mais
de dez anos de condenação por
furtos, que cometeu em Guarami
rim e outros municípios, aos 46

anos, amasiado e pai de um filho e

de um enteado, ele quer ser visto
como um cidadão, que cumpriu a

pena imposta pela Justiça, e ter a

chance de ter uma vida normal. O

que ele necessita, de imediato, é
uma oportunidade de trabalho,
afirma.

Pasta, vulgo "Pitcha", nos ar

quivos da polícia, conta que co

meçou a mudar a vida pessoal,
afastando-se de vícios e crimes,
quando cumpria pena na Peniten
ciária de Curitibanos, onde.perma
neceu durante vários anos, após
ter passado também por Floriano

polis. Entre as grades, conta, co-

meçou a ser influenciado ao ouvir
no rádio programas religiosos fei
tos por <pastores e missionários de
diversas congregações religiosas.

- Tendo só o rádio por com

panhia, e tempo para meditar,
comecei a entender a palavra de
Deus, e até hoje agradeço por isso
-, afirma o ex-ladrão, que na vida
criminal perdeu a conta dos furtos

praticados.
Na prisão, lembra Pasta, pas

sou dias e noites intermináveis
ouvindo temas bíblicos pelo rádio,
e foi então que começou a trocar

correspondências com missioná-
,

rios e outros condenados, em

vári�s Estados do País, "fazendo
amigos, trocando experiências e

relatos dos acontecimentos pas
sados e-também da vida dentro da

prisão", recorda. O maço de cartas

que recebeu na prisão ele guarda
até hoje na residência, na Rua Otto
Lemke, no Bairro Avaí, onde vive

com a mulher, Irene, o enteado,
Elinton, de 12 anos, e o filho,
Natanael, de 5.

PRECONCEITO - Em

Guaramirim, atua como obreiro da

Igreja Brasil para Cristo, e que não

quer mais saber da vida anterior,
da qual se afastou "pela palavra de

Deus e pelo sofrimento.'" Da vida

criminal, onde alternava fugas e

prisões, como aconteceu várias
vezes na cadeia de Guaramirim e

ha Penitenciária deCuritibanos, diz

que não quer lembrar e repete
enfático: "Bandido não fui, porque
nunca matei, nem-estuprei e nem

ataquei ninguém com violência."
Várias vezes, garante, em comen

tários, imputavam-lhe, crimes
(furtos) que não havia cometido,

, acontecidos quando se encontrava

preso, inclusive.
Do passado agitado, reclama,

ficaram nos braços e pernas os

sinais de ferimentos e espanca
mentos. "Mas a marca maior é a

dor do preconceito, quero ser

novamente uma pessoa vista sem

reservas, ter oportunidades, ter a

chance de progredir, de dar uma
vida melhor para minha família",
reclama. Pasta diz que não quer
favor de ninguém, mas uma chan

ce real de ter emprego e trabalhar.
Uma das dificuldades, admite, é

não ter qualificação profissional e
problemas com a saúde, mas

garante que está disposto a as

sumir como zelador ou qualquer
outra tarefa. Desde que lhe seja da
da uma chance, (MILTON RAASCH)

YANG FASHION
/

artigos

Rua Max Wilhelm, 837
Jaraguá do Sul

Fone: 275-3290
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Médicos contestam

acusações' da direção
Guaramirim - o médico

Paulo Veloso contesta as alega
ções de desobediência por parte
de alguns profissionais descon

tentes -no hospital municipal.
Segundo ele, o que aconteceu são

situações inviáveis no serviçomé
dico, que acabam gerando recla

mações. Como negativa em li

berar auxiliar de enfermagem para

cirurgia em 'parturiente em situa- •

ção de emergência, e exclusão

unilateral de profissionais da

escala de sobreaviso, sendo que
nesse aspecto Q diretor médico

do hospital, Amaury Teixeira,
teria sido admoestado pelo diretor
clínico, Gschvendtner.

Veloso também se defende da

acusação de negligência médica,
no caso da paciente Lucia de

Cesaro Cavallier. Segundo ele, a

paciente estava orientada para que
procurasse com urgência o hos

-pital, se o feto não se mexesse,

mas assim não procedeu. "Foi ao
hospital com dois dias de atraso",
garante que espera ver o caso es-

clarecido pelo Conselho Regional
de Medicina. Ele vê na denúncia
uma tentativa de prejudicá-lo pro
fissionalmente. "Se o Osnildo está
tão ao lado da verdade, como de
monstra, por que não espera pela
avaliação do conselho", indaga.

Já o anestesista Krinke nega
ter cometido fraude contra a Pre

vidência, cobrando duplamente
de um paciente, atendido como

particular e pelo SUS. O caso

teria ocorrido em maio deste ano.

"Ele que apresente os recibos",
diz. Ontem, o anestesista não

compareceu a uma audiência de

conciliação no Fórum local, no

processo por difamação que o

presidente do Conselho Delibera
tivo move contra ele, desde que,
em pronunciamento feito na

'.

Câmara de Vereadores,' taxou-o
de "demente". Krinke diz que
confirma o que havia dito antes.

"Uma pessoa em sã consciência

não prejudica a comunidade como
ele faz." Para o anestesista, Bartel

perdeu o "desconfiômetro", (MR)

Empresa divulga os primeiros
dados do recadastramento
Guaramirim - As secreta

rias de Administração e Finanças
e de Planejamento aguardam para
os próximos dias o primeiro
relatório que será emitido pela
empresa Canadas, contratada

para fazer o recadastramento

imobiliário doMunicípio. Técni
cos da empresa já estão em ati

vidade na cidade, com a tarefa

de fazer o levantamento sobre a

atual situação da divisão imobi

liária noMunicípio. As informa
ções estão sendo esperadas Pflra
terça - feira.

Para o secretário de Finanças,
Jair Tornelin, o estudo tem muita

relevância "porque permitirá que
Guaramirim fique atualizada num
setor, onde as informações dispo
níveis são bastante precárias:"
Com base no recadastramento,

explica, virão posteriormente
outros serviços complementares
como a elaboração da nova plan
ta de valores e código tributário

municipal. Sabe-se que hoje, a
.

grande parte dos imóveis sequer
consta de cadastro, para efeito

de cobrança do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano).

A partir desse estudo, segun
do Tomelin, a Prefeitura também

poderá reestudar as alíquotas
sobre prestação de serviços das

empresas, tornando-as pelo
menos iguais às que estão sendo

praticadas em outros municípios
da região. Hoje, existe uma

disparidade na comparação com

Jaraguá do Sul, exemplifica o

secretário, aumentando custos e

reduzindo a cornpetitividadedas
empresas em Guaramirim. (MR)

Edson JunkeslCP

Hospital Santo Antônio: divergências entre médicos e direção recrudesceram

Direção pede intervenção do
CRM no Hospital S. Antônio
Divergências
commédicos
persistem na

instituição

Guaramirim - A direção do
Hospital Municipal Santo Antônio
está solicitando a intervenção do
CRM (Conselho Regional de

Medicina) para afastamento de
cinco médicos da instituição. O
pedido foi protocolado quarta-fei
ra, na sede do órgão, em Florianó

polis, sob a alegação de que os

médicos são "insubordinados" e

não respeitam as ordens da direção.
Compareceram na Capital o pró
prio Bartel , mais o gestor do

hospital, João Alceu Butschardt, o
diretor técnico Amaury Teixeira e

o inspetor contábilMilton Reimer.
Outras providências foram en

caminhas no Tribunal de Contas
do Estado, para esclarecer dúvidas
sobre pr�cedimentos administrati
vos, e na Delegacia do Ministério
do Trabalho, tratando do Termo
de Ajuste na contratação Ge servi-

dores. Na Delegacia da Polícia

Federal, em Joinville, foi solicitada
a apuraçãode denúncia de cobran
ça irregular na prestação de serviço
médico para o SUS (Sistema Úni
co de Saúde). O fato teria aconteci

do em Schroeder, envolvendo o

anestesista Sérgio Ricardo Krin

ke, que também trabalha em Gua

ramirim,

"Infrações disciplinares, éticas,
médicas e até criminais" são at:ri

buídas aos médicos, conforme o

requerimento apresentado no

CRM. O corregedor Marco Antô
nioCuryAlcici recebeu o documento.

"O relacionamento da adminis

tração com os médicos está com

prometido, com o recrudescimen
to das querelas", na iminência de
"inviabilizar a instituição", diz o

documento, citando os profis
sionais Sérgio Ricardo Krinke,
Paulo Veloso, Simone Veloso,
Eduardo Pinto e Paulo Odebrecht.
Ao requerimento foram anexados
relatos específicos sobre cada

médico, baseados em relatórios de

serviç�s internos.
A reclamação generalizada que

a direção faz constar nos relatórios
é de desrespeito contra ordens

superiores. As supostas infrações
e irregularidades - palavras
ofensivas, desacato, destruição de
escala de serviço e sumiço, de
prontuário médico - foram

também levadas à Delegacia de

Polícia e posteriormente encami
nhadas ao Fórum, para processo
judicial. Num dos casos, o gineco
logista Veloso é acusado de negli
gência médica ao atender a uma

paciente que teve a criança nascida
morta.

OBSTRUÇÃO-Baltel alega
que decidiu recorrer ao CRM

porque "as querelas não cessam",
desanimando chefias internas, Ele
também responsabiliza o grupo
pela obstrução da criação dos

regulamentos do pronto-socorro e

do corpo clínico e da forma da

Comissão de Ética Médica. E

atribui culpa também ao diretor

clínico, Leovanir Geschwendtner,
"que não se empenha". Por conta
disso, o hospital sequer sabe o

número de médicos contratados,
entre 16 a 18. Ele aguarda paraju
lho próximo a vinda de repre
sentantes do Conselho Regional de
Medicina, para tratm dessas ques
tões, (MILTON RAASCH)

Comprar máquinas e ferramentas
pelo internet é' hiper.
BREITHAUPT
Tradição em Qualidade �.:..�.:.
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Flavio Mazzi

Disputa: Michael e Ralf Schumacher venceram, juntos, sete das nove corridas disputadas neste ano

�'Irmãos cara de pódio"
prometem novo duelo

GP da França
será neste

.

domingo, a partir
das 9 horas

Magny-Cours - Depois de
reduzir as últimas duas corridas do
Mundial de Fórmula 1 a uma

disputa familiar, os "irmãos cara

de pódio" Michael e Ralf Schu
macher prometem tomar conta de
mais um GP neste final de semana.

Os dois vão para a pistacomomai
ores atrações da décima etapa do

campeonato, o GP da França, e já
avisaram: o duelo fraternal visto
emMontreal e Nürburgring deverá
se repetir em Magny-Cours.
Ferrari e Williams têm' os melho
res canos da atualidade e os dois

pilotos, dentro de suas equipes,
vêm ofuscando sem piedade seus

companheiros de equipe.
.

Michael é líder doMundial com
68 pontos, 42 mais que o parceiro
Rubens Barrichello, Ralfjá somou
25, contra 12 de seupartner Juan
PabloMontoya - que tem sempre

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

a desculpa de ser estreante na

categoria, ao contrário do bra

sileiro, veterano de nove tempo
radas. De quebra, o caçula da fa

.mília venceu duas corridas e só

não ganhou outra, domingo pas
sado, porque recebeu um stop &

go de dez segundos por ter cortado
uma faixa pintada no asfalto na

saída de um pit stop.
Ralf e Michael só falam deles

mesmos. Foram capa de várias
revistas européias emonopolizaram .

as atenções damídia especializada.
Eles tiveram algumas disputas in
tensas recentemente, como no GP
da Espanha do ano passado. O

ferrarista tinha problemas em seu

carro, segurou o caçul� para per
mitir a aproximação deBarrichello
e acabou prejudicando o irmão.

Domingo passado, na largada
do GP da Europa, Michael fechou
a porta para Ralf, que reclamou
mas admitiu que fariao mesmo se

estivesse no lugar do irmão. "É
assim mesmo, quem está atrás

sempre tem motivos para se quei
xar", brincou Michael. "Mas, na
verdade,Ralf estavamuito chatea-

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

do por causa do stop & go. Aliás,
foi isso que ele disse domingo. Vo
cês têm de entender que corremos

por equipes diferentes, e agora que
estamos disputando a liderança das
corridas, temos de maximizar nos
sas oportunidades, usando tudo

que as regras permitem."
Michael e Ralf venceram, jun

tos, sete das nove corridas dispu
tadas neste ano. Subiram dez vezes
ao pódio, uma delas, no CarÍadá,
lado a lado. Marcaram 93 pontos,
apenas dez menos do q�e soma

ram, juntas, McLaren, Sauber,
Jordan, BAR, Jaguar, Prost, Be
netton e Arrows no ano. Não por
acaso, são os dois pilotos mais bem
pagos da F-I. Ambos renovaram

com suas equipes até o final de

2004 e as estimativas salariais de
cada um deles batem na estratos

fera: US$ 40 milhões anuais para
Michael e US$ 15 milhões para
Ralf. A corrida de domingo, com .

72 voltas, terá sua largada às 9 ho
ras. Os manos terãomais uma chan
ce de mostrar, em Magny-Cours,
que velocidade talvez tenha algo a

ver com genética. (FLAVIO GOMES)

Deixe o Real fazer

parte da sua vida.
Abra sua conta:

0800 770 2001.
www.bancoreal.com.br

o banco da sua vida,

Apagão
Não dou a.mínima para o futuro do Brasil nas pistas, mas

sendo brasileiro é impossível não perceber a apreensão daqueles
que acompanham, com fervor nacionalista, a saga verde-ama
rela na Fórmula 1 desde os tempos de Emerson Fittipaldi. Há
anos, exatamente sete, que me perguntam com assustadora

freqüência quando é que vai aparecer um novo Senna "para
devolver nossa alegria das manhãs de domingo".

Minha resposta, invariavelmente, é curta e grossa: sei lá.

Mas e o Barrichello, o Zonta, o Bernoldi? A cada ano a seqüên
cia do papo é essa, mudando apenas o nome. Primeiro foi Ru

bens, depois Ricardo, agora Enrique. E aqueles que sabem um

pouco mais das coisas vão além, mencionam Antonio Pizzonia

e Felipe Massa, como pouco tempo atrás citavam Tony Kanaan
e Cristiano da Matta. A tréplica é um pouco mais elaborada:

quanto aos três primeiros, esquece; os outros dois, sei lá. ,

Ninguém sabe, na verdade. Há algumas constatações que .

I

podem ser feitas facilmente, desde que todo e qualquer ranço a

de brasilidad seja deixado de lado. É evidente que Barrichello

jamais será um Senna, e que Zonta, Bernoldi, Burti, Rosset, 0\
Christian, Diniz, todos aqueles que passaram pela F-I, foram, (

nomáximo, promessas de bons pilotos. Ponto final, nada além
o

(

disso. Pilotos tão bons quanto Vers tappen, Trulli, Frentzen, SI

Fisichella e Panis.ipara ficar apenas naqueles que ainda estão (l
em atividade.

Chuta-se muito quando se fala dos jovens talentos, porque
as avaliações vomitadas pela mídia especializada baseiam-se

em uma realidade desconhecida. Há uma legião de jornalistas
e assessores de imprensa no Brasil que mais gostam e torcem

do que informam sobre automobilismo. Por causa de sua pai;,<-ão
pela velocidade e da promiscuidade na relação com omundinho

das pistas, acabam distorcendo os fatos, exaltando pilotos que
mal saíram das fraldas a cada vitória ou pole em alguma
Fórmula-Qualquer Coisa. Sonham com o tal do novo Senna, p
com a volta dos dias gloriosos, com o orgulho perdido na Tam-

e

burello, com a vitória pessoal de poder conclamar.um dia, "e .

disse que esse menino ia longe". d
Por isso, todo ano alguém inventa um messias, aquele que c

vai nos redimir e provar ao mundo que o Brasil é demais. C

Pizzonia era a bola da vez, depois de resultados muito J

significativos em categorias menores nos últimos três anos. Está c

decepcionando agora, na F-3000. Para quem esperava um gênio, ':

o amazonense está-se mostrando um comum. Abaixo Pizzonia, c

viva Felipe Massa. Quem? Massa, que ganhou três corridas g

daF-3000Européia, antigo campeonato italiano damodalidade. 2

É bom? Deve ser. É gênio, novo Senna? Sei lá. I

. Quando falo que muita gente deita regra sobre o des- d

conhecido, é porque quase ninguém vê esses moleques cor- �
rerem, e raríssimos são os que conhecem a fundo suas realida

des do dia-a-dia - problemas nos carros, nas equipes, com
companheiros, com politicagem, com a falta de equipamento
adequado, a dificuldade com a língua, o diabo a quatro. Pinta
uma pole, pronto, surgiu um novo deus. Uma vitória, então, e o
céu é o limite. I

A verdade é que o Brasil vive um apagão de pilotos porque I
. a brincadeira que anos atrás era correr de kart, o grande celeiro, c

virou um negóciomilionário e quase criminoso. Máfias de todos I

os tipos controlam os kartódromos, a roubalheira é desenfreada,
.

preparadores de motores são movidos a dólares, trapacear no c

regulamento é rotina, e um talento nato, como Senna, se houver, f

sucumbirá hoje em dia se não tiver por trás uma estrutura que
t

o insira nesse inferno que transformou garotinhos de oito anos :(
em estrelinhas cercadas de assessores, empresários, advogados, I�
pais espertos e picaretas em geral, loucos pela fama e pelo r
dinheiro. .

(
Assim, meus amigos, a resposta à eterna pergunta sobre �

quando surgirá o novo Senna, ou Piquet, ou Emerson, não pode I
ser outra: sei lá. Provavelmente nunca. (FLÁVIO GOMES)
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s Jogos do Sesi

_ oje iniciam as competições dos 17°S Jogos do Sesi, com disputas
, de atletismo, e, a partir de segunda-feira, prosseguem as outras

modalidades (cerca de 30). O sistema Fiesc/Sesi (Federação das
a

Indústrias do Estado de Santa Catarina I Serviço Social da

Indústria), através do Centro de Atividades de Jaraguá do Sul,
promoveu a solenidade de abertura dos jogos na noite de quinta

feira, no auditório do Sesi.

_ araguaenses em Recife
técnico da Unerj/Duas
odaslFME, Milton Mateus, foi
hamado para dirigir a seleção
atarinense durante os 50S Jogos
a Juventude 2001 - uma das

ompetições mais
e .

mportantes do País para atletas
D té 17 anos, que acontece em

D ecife, entre os dias 27 de
:, 'unho e 5 de agosto. Ao todo,
., oram convocados 14
1 [ogadores de Santa Catarina,
, sendo três de Jaraguá do Sul

D (Marcelo Wohcikowski, João
achado e Mateus Trevisan).

.

Campeonato Integração
A torcida jaraguaense vai lotar
o estádio do Grêmio Esportivo
Juventu�, hoje, a partir das 14

horas, nos aspirantes, e, às 16

horas, nos titulares. A primeira
disputa será entre Guarani x

Vitória, e em seguida Vitória x
Alvorada. A segunda final está
marcada para acontecer no dia

15 de julho, também no

Juventus. O Vitória tem a

vantagem de dois resultados

iguais, nos aspirantes, e nos

titulares, o empate favorece o

time do Alvorada.

Caratê
Cerca de 50 atletas da equipe de caratê da PME vão buscar nova

S graduação de faixa neste sábado (30/6), a partir das 8 horas, no
Beira Rio Clube de Campo. A banca de avaliação de exames de

faixa é integrada pelo coordenador da modalidade Ivanildo de

Souza Pinto e pelas atletas Patrícia Pedroso, Luciana Pinter e

Adriana Pugliese.
alwee x Palmitos

, A equipe daMalweelFME
-

enfrenta hoje, a partir das
ii Oh30, no ginásio de esportes
do Parque Malwee, o time nono

e colocado no Campeonato
· Catarinense de Futsal, a
� AgroestelPalmitos, que está

í com 13 pontos. O time

, iaraguaense ocupa a quarta
colocação na classificação

; geral, somando
·

26 pontos. Na liderança está

Unisul/FME, com 34, seguido
_

de TozzolAABB Chapecó,
com 29, e Unoesc/Asme, 28.

r
�
�
I

�
�

I Futsal em Massaranduba

e Hoje acontece a quarta rodada

I, do Campeonato Municipal de
� utsal, na categoria Infanto-

I, iuvenil, no ginásio de esportes
b do Centro Esportivo Erich

I Rode, em Massaranduba. O

( time de São Roque e Santa
r Clara/Zimdars enfrentam-se a
> '

partir das 15 horas, Micarl
, 'Nacional x Barro Seco às 16
)

oras; Amizade Esporte Clube x

Glória às 17 horas; Mecânica
! Mediba x Plásticos Zanotti às
! 18 horas, e às 19 horas jogam

· ortaleza x Tintas Neumann.

Aberto de vôlei
As partidas finais do Campe
onato Aberto de Vôlei/200l

estão agendadas para amanhã,
no Ginásio de Esportes Arthur

Müller, com a decisão do

feminino, a partir das 15 horas,
e do masculino, às 16h30.
Promovida pela Fundação
Municipal de Esportes, em
parceria com aLiga Norte
Catarinense de Voleibol, a

competição vai premiar os
times classificados entre os

quatro primeiros de cada chave

com carne, troféu e medalhas.

Fase microrregional
No dia 7 de julho (próximo sábado), os atletas das modalidades de

voleibol feminino e bolão, masculino e feminino, vão participar das
disputas da fase microrregional dos Jogos Abertos, em Rio Negrinho.

Jogos Escolares

Na próxima sexta-feira, dia 6

de julho, vai acontecer outra
etapa dos Jogos Escolares de
Massaranduba. Mais de cem

atletas (representando cinco
escolas do Município) vão

disputar jogos de basquete, no
feminino e masculino. Na

primeira fase foram realizadas .

as competições de atletismo -

primeiro lugar para a Escola de
Ensino Básico General Rondon

-, e futsal- primeiro lugar '

com a Escola de Ensino
Fundamental FelipeMahnke.

Escolares de Inverno

começam no dia 6 de julho

Empregos - Cursos - Prestação de Serviços
Variedades - Alimentação - Construção

Todas as tercas no CORREIO DO POVO
. .

.

.

Evento vai reunir
cercade535

estudantes, a
partir dos 15 anos

ler. A cerimônia envolve desfile

das delegações, hasteamento das

bandeiras � execução do Hino Na
cional Brasileiro, entrada do fogo
simbólico, àcendimento da pira
olímpica e juramento dos atletas .

A seguir, serão realizadas as

primeiras competições do evento,
envolvendo jogos da modalidade
de futsaI.

Além de futebol de salão mas

culino e feminino, os Jogos Es

colares de Inverno ainda envol

vem competições nas modalida-

des de atletismo, vôlei, tênis de

mesa e xadrez, também no

masculino e feminino, basquete
e handebol masculino. Pro

movido pela FundaçãoMunicipal
de Esportes, o evento é destinado

a estudantes com idade a partir
de 15 anos e envolve apro
ximadamente 535 participantes,
entre atletas e dirigentes, re
presentando 13 instituições de

ensino da cidade. O encer

ramento está previsto para o dia

15 dejulho.

Jaraguá doSul-A abertura

dos Jogos Escolares de Invernol

2001 está programada para as

19h30 do próximo dia 6, no
Ginásio de Esportes ArthurMül-

ColégioMarista prepara-se
para a I8a Olichamp

Jaraguá doSul- Os alunos
de 5" a 8" séries do ensino funda

mental e do ensino médio já estão

formando suas equipes e trei

nando para a 18" Olichamp
(Olimpíadas em homenagem a

São Marcelino Champagnat,
fundador da Congregação Ma

rista).
A Olichamp acontece entre os

dias 10 e 14 de julho, no Comple-

xo Esportivo Marista. As com

petições serão realizadas nas mo

dalidades coletivas de basquete
bol, voleibol, handebol, futsal e
futebol suíço e as modalidades in

dividuais, xadrez, tênis de mesa

e atletismo em ambos os naipes.
O cerimonial de abertura está

marcado para o dia 10 de julho
(terça-feira), às 19 horas, no

Complexo Esportivo Marista.

CorridaRústica
Jaraguá do Sul - A FME

comunica que as inscrições para a

Corrida Rústica "125 anos de Ja

raguá do Sul" podem ser efetuadas
até o dia 22 de julho, Os interes

sados devem se inscrever na PME,
de segunda a sexta-feiras, das
7h45 às llh45 e das 13 às 17 ho

ras, ou no Shopping Center Brei

thaupt. Informações podem ser

obtidas através do telefone 275-

1300, com Cleide Mosca ou Caius
dos Santos.O valor da inscrição é

um quilo de alimento não perecível.
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Edson JunkeslCP

Naíadoresdesacam-seemßlumenau
de 27'07, além de obter o quartTlugar na prova de 50 metros Bor
boleta. D�llliel conquistou a me

dalha de bronze nos 200 metros

Medley, com tempo de 2'45,
também o quarto lugar na provjde 50metros Borboleta, categoria
13-14 anos.

No dia 24 de junho, a Acade
mia Impulso participou do Cir
cuito Catarinense Master dé Na

tação Pró-Swim com os nadado

res Rogério Em, Maurício Lope
e Gerson Luís Soares. O próxim
desafio do grupo será o Intertur

mas (natação de revezamento com
seis horas de duração), no dia 18
de julho, em comemoração ao se

gundo aniversário da academia.

Jaraguá do' Sul - Alguns
nadadores da Academia Impulso
foram destaque nas provas da

segunda etapa do Circuito Catari
nense de Natação Pró-Swirn,
realizado nas dependências do

Sesi, de Blumenau, no sábado

passado. O evento reuniu aproxi
madamente 600 nadadores de

diversas cidades do Estado. Os
alunos do grupo de aperfeiçoa
mento da Academia Impulso:
Ítalo Max Grahl, de 18 anos, e

Daniel Ricardo Bahnke, 14, con
quistaram o segundo e terceiro

lugares, respectivamente.
Ítalo garantiu a colocação nas

provas de 50 metros Livres (cate
goria 18-20 anos) com o tempo

NOTAS __,

lidade esportiva. Ivanildc abordará
'0 estilo shotokan, no dia 13 de julho,
em Corupá .

Convidado
O coordenador e técnico da

. equipe de caratê daFME, Ivanildo
de Souza Pinto, foi convidado pela
Federação Catarinense de Caratê
Interestilos para ministrar o pri
meiromódulo de um curso promo
vido pela instituição, destinado à

formação equalificação de árbitros
em relação aos estilos destamoda-

Treino: atletas do time de Caxias do Sul vão passar a semana treinando nos grampos do Município
.

\ Seleção catarinense
...

O atletaMareio André daCon

ceição, do atletismo, vai integrar a
seleção catarinense na disputa dos
Jogos da Juventude, entre os dias

.

26 a 31 de julho, em Recife:

.Juventude jogacom o Caxias
nopróximo sábado, noJuventus

I
I

I,

tude de outros. Entre os desta

ques do grupo estão os jogadores
Dalri (ex-jogador do Joinville, e
o Botafogo, do Rio de Janeiro) e
Sidney (ex-jogador do São Pau

lo).
O diretor de Esportes Comu

nitários e Escolares, Amo Deretti,
informa que no dia 7 (sábado)
será realizado jogo amistoso en

tre o time do Juventude e Caxias
Futebol Clube; de Joinville, no
Estádio João Marcatto, a partir
das 14 horas. O ingresso para

prestigiar a disputa será um quilo
de alimento não perecível ou um
agasalho. No domingo está pre
visto outro jogo-treino, mas o

time adversário (não foi revelado
nomes) ainda não confirmou

presença.

'Jogadores
vieram a

Jaraguá do Sul

para fugir do frio

chos deverão realizar treina

mentos nos estádios' do Cruz de

Malta" da Sociedade Desportiva
Acaraí e do João Pessoa, além
do Estádio João Marcatto.

O técnico do grupo, José

Teodoro Bonfim de Queirós, diz
que recebeu boas informações
sobre a infra-estrutura hoteleira
de Jaraguá do Sul, além de várias
opções de campo. "Caxias do Sul
é uma cidade muito fria no in

verno e muitos estádios estão

sendo reformados, por isso deci
dimos fazer treino aqui em Santa

Catarina, especialmente em

Jaraguá do Sul", destaca. Para o

campeonato deste ano, o técnico

afirma que a expectativaé grande
e que vai mesclar e experiência
de alguns jogadores com a juven-

/

AQU·I É O SEU LUGAR!

Jaraguá do Sul- A equipe
do Juventude, de Caxias do Sul,
Rio Grande do Sul, escolheu o

Município para realizar sua pré
temporada, entre os dias 29 de

junho e 7 de julho, visando ao

Campeonato Brasileiro/200l série
A. De acordo com o diretor de

esportes do clube caxiense, Jua
rei Marcarini, o time vai treinar

em Jaraguá do, Sul para fugir do
frio intenso comum na serra gaú
cha nesta época do ano. Os gaú-

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Fone/Fax: 275-1862
•

E-mail: academiaimpulso.com.br
ii
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