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Museu conta a

História de
SantaLuzia

Renata Sorrah
encara trabalho
com bom humor

. Carla Marins
diverte-se em
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Prefeitura instala
mais cinco radares
neste domingo
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Hospital São José
promove maIS um

.

curso para gestantes
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. Assaltantes abandonam a picape numa casa em construção, na Vila Rau

. .

Ladrões levam R$ 25 mil dó

posto bancário da Kohlbach

Inadimplência não
éproblemanaCelesc
de Jaraguádo Sul
Página 7

Quatro homens armados assaltaram a agên
cia do Banco Real, localizado dentro da Kohl
bachMotores Elétricos, na manhã de ontem.
Segundo relatório daPolíciaMiliúrr, os homens
estavam disfarçados de funcionários, renderam
os vigilantes e entraram nobanco. Especula-se

MalweelFME

joga hoje, em casa,

com o Minas/Pax
Página 12

que o valor roubado seja de aproximadamente
R$ 25 mil. Eles fugiram numa picape Dakota
vermelha, com placa fria,MBQ-6269. A placa
original é COP-9875, de Curitiba, furtado em
2000. Até o fechamento da edição, não havia
pistas do paradeiro dos ladrões. Página 10

Zipfdedicou o prêmio à famüia Prédio ondefuncionou escola de Público aproveitoupara tirar Expositores terão acesso fácil e
e aos funcionários da empresa Corupâ está sendo restaurado dúvidas sobre aposentadoria seguro à energia elétrica

ADVB homenageia Restauração resgata PrevMóvel atuou Parque é preparado.
Leonardo Zipf HistóriadoMunicípio em doismunicípios, para a Expofeira

Em cerimônia realizada na As obras de restauração de Em quatro dias de atendi- Parque deEventos, emGua-

noite de quinta-feira, o superin- uma das edificações mais an- mento, a unidade volante da ramirim, recebe melhorias e

tendente daDuas Rodas, Leo- tigas de Corupá começou há Agência da Previdência So- reformas para ter todas as

nardo Zipf, recebeu o título menos de ummês com verbas cial, de Joinville, atendeu 238 condições de abrigar a 6a Ex-
Personalidade de Vendas 2000. conquistadas através da Lei do pessoas em Schroeder e Gua- pofeira, a partir de 24 de agos-

,
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Por mais compromisso que tenha para com o município,
nenhum agente político, mesmo o maisdedicado deles, é dado
ao altruísmo. Não existe nenhuma contradição entre a convicção

política/ideológica e a remuneração
do cargo que ocupa - específica,
é bom frisar. É uma questão de .

receber pelos �erviços prestados, ,

como qualquer outra atividade no
mundo. Entretanto, as exceções,
tanto o não recebimento por alguns
quanto às distorções no que se re

fere ao salário e à formação para
exercer a função, chamam a aten-

ção. I

Segundo informações da Prefei
tura de Guaramirim, os secretários
de DesenvolvimentoEconômico,

,

Blásio Mannes; de Saúde e Bem
estar Social, José Constâncio de

Albuquerque, e de Agricultura,
Pecuária eMeio Ambiente, A1cibal

do Germann, não recebem o salário relativo ao cargo. Muito
mais do que boa vontade, o gesto revela a verdadeira disposição
em colaborar com a administração municipa!. É verdade que,
sem remuneração, o compromisso é atenuado. Mas isso não os
exime da responsabilidade assumida.

O trabalho voluntário dos secretários também suscita a velha
e atualíssima discussão (ou crítica) sobre os vencimentos dos
vereadores - que, na região, até meados da década de 1960',
não recebiam salário;exerciam "serviços relevantes aomunicípio".
Cabe, aqui, a mesma consideração feita anteriormente, Omérito
da questão é a remuneração paga aos nobres parlamentares e o
volume de "produção". Vale lembrar que o trabalho do vereador
vai além do plenário ..

Está também nas comissões e nas arti-

culações nos bairros.,
,

As distorções ficam por conta dos salários exorbitantes pagos
aos agentes políticos e à falta de formação específica para
comandar certas pastas, que exigem conhecimento técnico e

formação profissional. Enquanto emGuaramirim o salário do
secretário é de R$ 1,8 mil, em Jaraguá do Sul é de R$ 5.858,00
- o triplo pago noMunicípio vizinho-, sem contar os R$ 2,5

I

mil pagos aos comissionados intermediários.Mas o absurdomaior
é a nomeação pelo critério de parentesco, alguns sem o primeiro
grau completo.

'

A contratação de 'pessoas não habilitadas profissional e
tecnicamente para ocupar cargos específicos mostra o grau de

comprometimento do chefe do Executivo para com o governo
- Município ou Estado. O apadrinhamento no serviço público
- na iniciativa privada é sacrilégio-émuito comum, não sendo

privilégio de nenhummunicípio ouEstado. É uma prática usual,
incorporada às administrações públicasportradição. A palavra
nepotismo remonta às relações eclesiásticas da idade média.

Se não bastassem os privilégios e asmordomias que os cargos
públicos asseguram, em algumas administrações, em especial nC?s
governos estaduais e federal, as caixinhas e propinas andam soltas.
As denúncias decorrupção emalversação de verba pública não"

são segredo para ninguém. Todavia, o exemplo dos 'secretários

deGuaramirim renova as esperanças em um Paísmelhor emais
solidário. Porém, é preciso lutar contra as injustiças, exigindo o

fim das irregularidades e dos abusos de poder na administração
pública,

A politicagem do prefeito
*Mário Inácio Pappen

dia, independentemente da von

tade ou da interferência do pre
feito municipal, não precisam fi

car a cabresto da administração
pública.

Os moradores da Barra do

Rio Cerro querem as obras priori-
, tárias, que são do conhecimento
da Prefeitura, até pelo censo que
já realizou no bairro, assim como

em outras associações, inclusive
na de Três Rios do Norte, onde

já ocupei a presidência. A As-

, sociação de Moradores de Três

Rios do Norte é presidida atual

.mente pelo companheiro Pedro

Vargas, que não possuiu nenhuma
sigla partidária. Nossa maior

defesa é o povo do bairro e aí
está a grande divergência com o

senhor prefeito. A divergência
não é política, é administrativa,
em primeiro lugar. A comunidade
está entendendo somente que o

atrelamento ao prefeito Irineu

Pasold e sua administração não

tem revertido na realização das
obras tão esperadas.

eleito; Gilberto Gonçalves (PPB)
presidiu a associação no Bairro

Ilha da Figueira até candidatar- ,

se e também se eleger vereador;
Eugênio Garcia (PSDB) fez o

mesmo no Bairro São Luiz; Ce
lestino Klinkoski (PSDB) ocupa
simultaneamente cargo de con

fiança na administraçãomunicipal
e a presidência da Associação do
Bairro Vila Nova, A lista de exem

plo é extensa. Com a derrota de
Oldemar Bonatti, também can

didato a vereador pela coligação
Mais Jaraguá, a situação começa
a mudar. O inconformismo do

prefei to, portanto, é compre
ensível.

Em 1998, Irineu Pasold reu

niu os presidentes das associa

ções de moradores em sua resi

dência unicamente para pedir o
apoio à candidatura de Vicente

Caropreso (PSDB) a deputado fe
deral. Na época, ele fez politica- .

gern também, ou o doutor Vicente
não tem partido? O que é'fazer
politicagem? Integrar um partido
político e atuar em defesa do mo-

')
vimento popular é inerente a qual
quer cidadão. As lideranças co

munitárias se formam no dia-á-

As manifestações iradas do

prefeito Irineu Pasold (PSDB) em
relação ao resultado das eleições
para a Associação de Moradores
da Barra do Rio Cerro, tornadas

públicas pelos órgãos de imprensa
esta semana, é mais uma prova
de que as associações de mora

dores não podem ficar sob o jugo
da PrefeitutaMunicipal. Antes de
mais nada, é preciso que fique
claro: a União Jaraguaense de As
sociações de Moradores, da qual
sou um dos fundadores e atual

presidente, não participoue, mui
to menos, apoiou-qualquer urna
das chapas que concorreram às

eleições na Barra do Rio Cerro,
.onde foi eleito o companheiro
Ambrósio Lino Becker.

O revanchismo é tanto que o

prefeito se perde nas próprias
contradições, a ponto de qualifi
car de "politicagem" o fato dos

seus apadrinhados políticos esta
rem perdendo o controle sobre

as associações de moràdores.
Senão vejamos: Roque Bachmann
(PSDB) foi presidente da As

sociação de Moradores do Rio da
Luz até pedir licença para con

correr a vereador, sendo inclusive

* Presidente da União Jara
guaense das Associações de
Moradores,
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A polêmica que envolve o HospitalMunicipal Santo Antônio, em
Guaramirim, é longa e já foi comentada à exaustão. Mas merece

algumas observações. O episódio recente da denúncia atribuindo à

enfermeira-chefe do hospital, Klebia Jesuania Teixeira, supostas
declarações racista e prática de omissão de socorro contra a

parturiente Selma Duarte acontece em circunstância no mínimo

suspeita. Porque acontece no exato momento em que médicos

descontentes e direção do hospital estão envolvidos num clima de

total divergência, com intermináveis trocas de acusações e reta

liações, como está registrado pela imprensa. Este é um aspecto que
não pode ficar despercebido pelos que têm a tarefa de apurar o fato.

Posição de atrito

A posição da enfermeira Klébia

está diretamente relacionada
com a situação de atrito. Pois

compete a ela, junto com

outros responsáveis por

serviços internos, fazer com

que as determinações da direção
superior do hospital, sobre
normas funcionais e

operacionais, sejam cumpridas,
Em outras palavras, no
cumprimento da tarefa, bate de
frente com o grupo de médicos
descontentes. Missão difícil e

ingrata, a da enfermeira, no
momento.

Acusação grave
É evidente que esta

circunstância não ameniza e

nem altera a gravidade da
acusação levantada. Não

existe nada mais lamentável do

que o descaso com o ser

humano. E torna-se uma

questão de extrema gravidade,
quando vem com preconceito

racista. Mas o depoimento
dado pela parturiente na

polícia é vago, não aponta
com precisão responsabilidade
no caso. A questão precisa ser

bem esclarecida, sob pena de
se cometer grave injustiça.

Imagem
É lamentável que no turbilhão da troca de acusações, no episódio
que envolve o Hospital Municipal Santo Antônio, quem paga o

preço injusto nisto é a própria instituição. Um hospital que tem

tudo para tornar-se marco da atuação da medicina na

microrregião está, inesperadamente, transformado no epicentro de
uma polêmica que parece não ter fim. Tomara que a população, e
principalmente os empresários, saibam ter discernimento e não

·retirem o apoio material e financeiro da instituição.

Parabéns
A Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim) completou,
anteontem, 23 anos de

fundação. A data não passa
despercebida na comunidade. É
notório o dinamismo da
entidade guaramirense,
resultado do esforço e

dedicação dos seus dirigentes e

engajamento e participação dos
associados. A Aciag tem

desenvolvido trabalho
sistemático em apoio da classe

empresarial, sem deixar de
defender também os interesses
da comunidade em geral,
atuando em sintonia com os

poderes Executivo e

Legislativo. Estamos torcendo
para que continue assim.

PI'
Está aberta a discussão em

torno dos nomes para a

disputa da presidência do
Diretório do Partido dos

Trabalhadores, em
Guaramirim. O presidente do

diretório, Moacir José Mafra,
o Zuco, está propenso a

buscar novo mandato, e o

sindicalista e presidente de
associação de moradores,
Caubi dos Santos Pinheiro,
também postula a indicação.

Existe um terceiro nome

sendo comentado também, o
comerciante e ex-candidato a

vereador, no ano passado,
Evanil Aparecido de Brito. A

eleição da nova liderança vai
acontecer em setembro. O PT
existe no Município desde 1982.

ASPAS
----------------------------�------�---

"A administração de Santa Catarina está se libertando
daspedras que lhes foramcolocadas no caminhopelo governo
passado." (Governador Esperidião Amin -- PPB -- referindo-se à
dívida herdada do governo anterior, para justificar a falta de inves
timentos no Estado)

Peixer diz que as obras do

governo 'começam a aparecer'
I

Polêmica na
Câmarae

hospital não
atrapalham

Guaramirim _;_ o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) dis
se ontem que "as ações do go
verno da coligação Acerta Gua
ramirim (PFLIPPB), na reali

zação de obras públicas, come
çam a aparecer". Entre estas,

aponta o início da pavimentação
das ruas João Pereira Lima, José
Borges Cordeiro, Henrique Frie
demann e Luiz Antônio Re

belatto. Para o prefeito, a admi
nistração "está cumprindo as

metas do plano de governo".
Após os seis primeiros meses

de trabalho, ele não pensa em

mexer na eqUIpe.
Peixer faz avaliação "posi

tiva" do primeiro semestre,'

quando o governo conseguiu to
mar pé da situação administra

tiva em todos os setores e iniciar

o plano de ações previstas,
apesar das dificuldades surgidas
no plano político, com verea

dores aliados com atuação polê
mica no Legislativo e o impasse
que envolve o funcionamento do

Hospital Municipal Santo An

tônio. O advogado OsnildoBar
tel, presidente do Conselho De
liberativo do hospital, continua
tendo a confiança do prefeito,
apesar disso. Peixer evita falar

sobre as questões do hospital
mas está inclinado a fortalecer
a posição do gestor do hospital,
João Alceu Butschardt, para
amenizar a polêmica.

Ontem, Peixer esteve em

Curitiba negociando a compra da

Guaramírim -- Os verea

dores serão convocados para,

pelo menos, duas sessões ex

traordinárias durante o recesso

da Câmara Municipal, .que irá

até 2 de agosto. O Executivo
está concluindo a elaboração de
cinco projetos, que estão sendo
enviados à apreciação e discus
são dos vereadores. São os pro
jetos de permissão à execução
de estudos e projetos de enge
nharia para obras diversas; o

Edson Junke&'CP

Peixer: prefeito considera que o governo está atuante

Jorge Bornhausen (PFL) estará
em Guaramirim. O prefeito vai

aproveitar a visita para reforçar
as reivindicações que o Muni

cípio faz ao governo do Estado,
como a implantação da Estrada

Jaraguá, passando pela Ilha da

Figueira, e a construção da pon
te de ligação do Bairro Avaí com
a Estrada Bananal do Sul. Pei

xer ainda acredita que o Proje
to da Usina Termoelétrica virá,
efetivamente, para o Municí

pio. "O vice-governador Paulo
Bauer está tratando do assun

to com a direção da EI Paso,
no Rio de Janeiro", informou .

(MILTON RAASCH)

Executivo a firmar contrato pa
ra locação de máquinas e equi
pamentos e a fazer abertura de

.

crédito no valor de R$ 436 mil,
para reforço de dotações em

diversas áreas de atividades. O

período de recesso da Câmara
dura 30 dias. Duas ou mais ses

sões extraordinárias deverão

acontecer nesse período. A
convocação já chegou ao Legis
lativo, mas as datas das sessões
ainda não foram marcadas. (MR)

Vereadores farão sessões extraordinárias

Estação Rodoferroviária com a

Diretoria de Patrimônio da Rede
Ferroviária Federal. A aquisição
do imóvel está praticamen
te fechada, mas o prefeito quer

barganhar o preço do imóvel-
avaliado em R$ 118 mil -- e

negociar o parcelamento. O

empresário' e presidente da

Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guaramirim,
Maurici Zanghelini, e o se

cretário do Conselho de De-
.

senvolvimento Municipal, Tito
Flávio da Fonseca, o acompa
nharam.

.

VISITA -- Na próxima
quarta-feira (11), o senador

que autoriza repasse à Prefei
tura de Massaranduba, a título
de auxílio no transporte de alu

nos de Guaramirim; autorizan
do o Executivo a abrir créditos

suplementares, para reforço de

dotações no HospitalMunicipal
Santo Antônio (R$ 50 mil); no
Gabinete doPrefeito (R$ 45mil)
e no Setor de Serviços Urbanos,
Obras e Saneamento (R$ 45

mil).
Outros projetos autorizam o
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Amin se nega a comentar as

críticas feitas pelo prefeito
Governador disse

queobrlçoçõo é
governar todo
o Estado

Arquivo/CP: Edson Junkes

Jaraguá do Sul - O go
vernador Esperidião Amin (PPB)
se negou a comentar as críticas
feitas pelo prefeito Irineu Pasold

(PSDB) à administração estadual,
à qual acusa de estar relegando o

Município. Apesar de ter con

cedido audiência a Pasold, na

manhã de sexta-feira passada,
disse que desconhece o teor dos
reclamos. Limitou-se a dizer que
o governo está aberto às críticas

"porque ajudam a melhorar o

desempenho". Sem conseguir
esconder o desconforto da situa-

Acordo: Bertoldi disse que PPB tende apoiar candidato do PFL

ção - Pasold ouvia a entrevista

-, recorreu às dívidas herdadas

para justificar a falta de inves
timentos no Estado.

- Gostaria de saber o porquê
das críticas. Até porque minha

obrigação é governar todo o

Estado, sem priorizar nenhum
município. É preciso não esque
cer que a dívida herdada do go
verno anterior "engessou" a ad

ministração. Nesses dois anos e

meio de governo, estamos reti

rando Santa Catarina da lama -,
discursou, prometendo, ao ins
talar a sede administrativa do go-

vemo no Município, no próximo
dia 16, tentar "equacionar" todas
as. questões pendentes.

Na semana passada, durante
entrevista coletiva, Pasold disse

que o tratamento do governo do
Estado para com Jaraguá do Sul
"é zero", inviabilizando possíveis
parcerias. "Pedi uma audiência

para o governador para saber o

porquê da discriminação", infor
mou, aproveitando para reforçar
a disposição dos tucanos em

lançar candidato próprio ao go
verno do Estado, nas eleições de
2002. "É a terceira via", diz, nu-
-,

ma referência às candidaturas de
Amin e do prefeito de Joinville,
LuizHenrique da Silveira (pMDB).

ELEIÇÃO - O governador
também não quis falar sobre as

eleições do próximo ano. "Sobre

eleições só falo depois da Pás

coa", afirmou, acreditando que é

muito cedo para discutir o as-

'sunto. Na opinião de Amin, a an
tecipação não traz benefício,
apenas acirra a disputa interna na
coligação. "Estou preocupado em
administrar e resgatar a dignidade
do Estado", discursou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Governistas dizem que terão candidatura única
Jaraguá do Sul - O vice

prefeitoMoacir Bertoldi (PPB) e o
secretário de Gestão, Alcides Pa

vanello, presidente do Diretório

Municipal do pFL, confirmaram a

intenção da coligaçãoMais Jaraguá
do Sul - PSDBIPPBIPFLIPTBI
PL - em lançar candidato único
à Assembléia Legislativa e para a

Câmara Federal. Bertoldi admitiu

que existe um compromisso, "for
mal e não oficial", entre os partidos,
firmado no ano passado, durante as

negociações paraaformaçãodaaliança
Pavanello reafirmou a disposi

ção em candidatar-se a deputado
estadual e voltou a cobrar apoio
das legendas aliadas. "O PFL es

pera que os esforços sejam reco

nhecidos pelos outros partidos",

repetiu. Sobre o pré-lançamento de
outros candidatos da base gover
nista, disse que é natural. "O par
tido que não tem candidato está fa
dado ao esquecimento", ensinou.
Bertoldi, por sua vez, afirmou que
não pretende candidatar-se. "O

compromisso é apoiar um candida
to do PFL, para compensar", de
clarou. (MC)

Petistascontestam diárias para o Executivo ."
Jaraguá do Sul - Somente

os vereadores petistas Marcos

Scarpato e José Pendiuk dos San

tos, o Zé Padre, foram contrários

aoprojeto do Executivo que define
os valores das diárias aos quatro
níveis estabelecidos pelo governo.
Eles consideram injusta a tabela e

"absurdo" os valores propostos.
Na opinião de Scarpato, deveria ha
ver apenas dois níveis, umincluin
do prefeito, vice e secretários, e

outro para os demais servidores

municipais, além de reduzir em

pelo menos 50% as diárias.
O projeto ratifica o Decreto

4.279, deste ano, que adaptou os

níveis à nova estrutura adminis

trativa, mantendo os valores esta

belecidos pelo Decreto 4.223, de
2000, que reajustou a tabela. En

quanto prefeito, vice, chefe de ga
binete, secretários, coordenador
de Comunicação e diretores de

autarquias, nível 1, recebem por

pernoite, em capitais R$ 150,00,
alémde R$ 25,00 por.refeição, en
carregado de setor e demais servi
dores de nível4 recebem R$ 73,00
porpemoiteeR$17,OOpararefeição.

- É muita diferença entre um
nível e outro. Por que toda essa

desigualdade?Alémdomais, os va
lores estabelecidos para refeição es
tá muito acima dos cobrados pe-los
restaurantes", criticou Scarpato. (MC)

o deputado federal Vicente Caropreso, presidente estadual do

PSDB, é um dos maiores defensores do presidente Fernando

Henrique Cardoso (PSDB) na Câmara dos Deputados. Na lista de
20 parlamentares, ocupa o 16° lugar, com oito discursos de

elogios, somente no primeiro semestre.

O troféu, no entanto, é do deputado federal Doutor Heleno

(PSDB/RJ). Ele foi o tucano que mais subiu à tribuna para
defender o governo e o presidente. Fez 29 discursos.

Os motivos para os elogios e para enaltecer as qualidades e os

, méritos de FHC não precisam ser especiais. Qualquer lançamento
de programa, divulgação de pesquisas favoráveis e ações'

rotineiras bastam.
Dos 20 defensores, apenas um não é tucano, o também

catarinense Edinho Bez (PMDB), na 18a colocação no ranking,
com sete discursos.

Números
A queda na popularidade do
governo FHC implicou
diretamente na redução do

número de parlamentares
dispostos a louvar as ações do
Planalto. Emjaneiro, os
elogios eram 23,5% das

declarações feitas emplenário,
Em junho, esse número caiu

para 8,2%. Os tucanos

proferiram 77% dos discursos

elogiosos ao Executivo, e o

PMDB, 10%. Resultado das

articulações entre as legendas
no .Congresso.

Despreocupado (?)
O governador Esperidião Amin

(PPB) disse que não está

preocupado com a

possível saída do PSDB da
base aliada. Na opinião dele, os
tucanos têm todo o direito de

optar por outro caminho, que
não o de permanecer na

coligaçãoMais Santa
Catarina, mas foi enfático ao

cobrar fidelidade dos aliados.
"Fiz campanha e votei em

Fernando Henrique e espero a

mesma consideração",
declarou.

Definitivo

O secretário de Gestão de Jaraguá do Sul, Alcides Pavanello,
entregou a carta de demissão ao prefeito Irineu Pasold (PSDB),
na tarde da última terça-feira. Ele, no entanto, permanece no

cargo até a indicação do substituto. "Fico na secretaria, no
máximo, até o final do mês. Depois, estarei sempre à disposição do

governo", prontificou-se, afirmando que pretende dedicar-se ao

PFL, partido do qual é presidente do Diretório Municipal. A saída de

Pavanello havia sido anunciada, por ele, para o final de junho.

Pesar
Pasold já havia lamentado a

saída de Pavanello da Secretaria
de Gestão, por considerá-lo a

pessoa mais indicada para
assumir o cargo. Fontes ,da
Prefeitura informaram que no

despacho à carta de

renúncia" o prefeito escreveu:

"Aceito com pesar". Pavanello
preferiu não comentar, mas
sorriu satisfeito.

A contragosto
O Projeto. Jornal na sala de aula,

de autoria da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, foi aprovado
esta semana pela Câmara,

apesar de muitos vereadores
serem contrários à proposta. O
temor em ser alvo de futuras

críticas impediu a sinceridade.
Nos bastidores, dizem que os

R$ 49,7 nUI para o projeto é um

absurdo.

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

ijADDlMakler]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

.

sua segurança e tranqüilidade.
�O"l? 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\,:�\,:�\i,ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguaenses lideram I. ADVB eAmin entregam a Zipf
daADyß I TroféuPersonalidade deVendas

guá âQ sJ'n 'áústentadas' ein atores
.

.

ngdos premiadosço ulo básicos: a postura ética,'dos em- -----------.,------;----Te....,o,.-B0--'jQO
Personalidade de Venc;las, da presários e a busca "desen- Superintendenteda
ADVB. Dos oito vencedores, freada" pela excelçn,cia. Ele só Duas Rodas é 042

I des.de
a instituição do prêmio, lamenta que o prêmio seja con-

elll1993, quatro são jaràguaen- cedido a uma pessoa, em detri-

ses. No ano passado; o diretor- mento de todo o trabalho desen- !

esidente da Marisol, Vicente volvido p�lo grupo�efuncioná-
nini, foi agraciado rios da empresa. ; Jaraguä do Sul _ O supe-

. Antefiormenté, - Jodo projefo",é construí- � rintendente da Duas Rodas In-
tarn o prêmio o industr an= do na primeira pess6â do plural,�· dustrial, Leonardo Zipf, recebeu
áérWeege,presidentedaMruwee mas'os prêmios são concedidos j

das mãos do presidente da ADVB
Malhas, e o presidente-executi- na primeira do singular -, ex- (Associação dos Dirigentes de

vodoGrupoWeg,Décio daSilva. plicou, apostando que as pre- Vendas e Marketing do Brasil),
Na avaliação de Leonardo miações incentivem, aindamais seccional de Santa Catarina, José

ê�:;;��2��::nal dtEelml""'0�:,_:�:�E::::J ��f.�I����;�jsEtª:
quinta-feira, no Clube Atlético

Baependi, o governador Esperi
dião Amin entregou ao homena

geado a certificação do prêmio.
Zipf dividiu a premiação com o

presidente da Intelbras, Jorge de

Freitas. Fato inédito desde a cri

ação do evento, em 1993.

Portella Nunes destacou o

"espírito vitorioso" do empresário
jaraguaense, afirmando que é

exemplo para o País. "Os méritos

empresariais de sucesso levaram
. à conquista de quatro dos oito

prêmios concedidos pela ADVB.
Comprovando que a classe em

presarial está em sintonia com as

exigências do mercado", definiu,
lembrando que, apesar dos per

calços, o Brasil é um dos países
que mais cresce no mundo. Na

opinião dele, o capital externo é

bem-vindo, mas é preciso apostar
na indústria brasileira, dando a

elas condições necessárias para
se desenvolverem e contribuírem

para o crescimento econômico do

País.
I

Consumidor vai pagarpelo
custo emergencial

Brasília - O presidente da

Câmara de Gestão da Crise de

Energia, ministro Pedro Parente,
admitiu que o custo da energia elé
trica, a ser obtida através de leilões
no mercado atacadista, será repas
sado aos consumidores finais a par
tir de janeiro de 2002. Entretanto,
não antecipou o percentual de au

mento, apesar do Ministério deMi

nas e Energia trabalhar com a esti

mativa de 5% de reajuste das tari

fas. Energia fundamental para
reduzir o risco de racionamento em
2002 e no próximo ano.

Segundo Parente, o impacto
para o consumidor residencial será
menor porque hoje ele já paga mais

pela energia. Ele garantiu que o

repasse não será de forma linear.
Os consumidores residenciais pa- ,

garão, caso haja o reajuste, menos
que os demais. O maior impacto,
neste caso, recairia sobre quem re

cebe mais subsídio, como os con

sumidores industriais.
-é: demanda por essa energia

emergencial, mais cara por ser

Cassuf Advogados Associados sIe

fornecida por usinas térmicas mó

veis, gerada por gás, óleo combus
tível ou diesel, pode atingir, em
média, 3,7 mil megawatts nas

regiões Sudeste, Centro-Oeste e

Nordeste. Parente revelou que o

governo pretende criar uma em

presa para adquirir essa energia'.
"Essa empresa poderá ser uma

Sociedade de Propósito Específi
co, com data marcada para ser ex

tinta. Vai durar cerca de dois ou

três anos, prazo doscontratos de

compra dessa energia emergencial",
explicou o ministro. No dia 16, o

govemo fará a convocação pública
das empresas para os leilões.

Parente garantiu que, com o

aumento da oferta garantido neste

ano e com os leilões emergenciais,
o risco de racionamento em 2002

ficará menor. "Poderá haver

necessidade de economia de 5%
nas regiões Sudeste e Centro-Oeste
mesmo se as chuvas de dezembro
deste ano a abril de 2002 ficarem

em apenas 66% damédia histórica
dos últimos 70 anos", completou.

joroguoense a
receber o prêmio

Zipf creditou a conquista do

título ao perfil empresarial da
Duas Rodas, de crescimento

sustentável e forte, e fez questão
de compartilhá-lo com os fun

cionários da empresa.t''Ser reco
nhecido como personalidade de

deste porte, com tanta capaci
dade e competência empresarial,
fixada e com raízes aqui", elo
giou, lembrando que a partici
pação no mercado internacional

exige tecnologia, competência em
presarial, fidelidade e confiança.

PRÊMIOS - Em novembro

passado, a Duas Rodas Industrial
foi uma das 16 instituições agra
ciadas pela ADVB com o Prêmio

Top de Marketing. Reconhe
cimento do setor às maiores e

mais inovadoras estratégias de

marketing, Em maio último, o pre
sidente do Conselho de Adminis

tração da empresa, Dietrich.Hu

fenüssler, recebeu da Fiese (Fe
deração das Indústrias do Estado

de Santa Catarina) a Ordem do

Mérito Industrial, comenda máxi
ma oferecida pela indústria cata-

-

rinense. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Premiação:Zipf(C) exibe o troféu e o certificadodePersonalidadede Vendas

)

SEJACOMPETITIVO NESTE'MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-751lIFax: (47) 375-1820

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

vendas é uma distinção sem par,
tendo em vista tão brilhante con

decoração, cujos méritos enalte

cem o empresariado catarinense",
discursou. Para ele, tal vez a prin
cipal estratégia de markering da

empresa seja a preservação do

relacionamento com o mercado.

"Não buscamos somente a lide

rança do produto, mas também

da imagem", completou.
Na opinião do- superinten

dente, a solidez da empresa é re

flexo da persistência e do idealis

mo dos fundadores, "que abriram
.

mão do conforto para a concreti

zação do seu ideal". O governa
dor Esperidião Amin disse que a

premiação é resultado dos inves

timentos no setor produtivo e da

dedicação e competência do em

presariado jaraguaense. "Não sei

se existe no mundo uma cidade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mais cinco controladores ,de
velocidade serão instalados

Radares serão
ativados neste

domínqo ern
. Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul- A partir
deste domingo, passam a funcio
nar mais cinco controladores de
velocidade que funcionam com

fotossensor. Até agora, a Pre

feitura havia instalado dois - um

na Rua José Narloch, implantado
em lIde março, e outro na Rua

Francisco Hruschka, também da
mesma época. Os cinco novos

controladores de velocidade serão
instalados na Bernardo Dorn

busch, com velocidade máxima
de 60 km; Jorge Czerniewicz,
velocidade de 40 km; João Pla-

Prudência: controladores de velocidade devem reduzir acidentes

municipal é implantar, até o final
do ano, todos os controladores

nincheck, velocidade de 60 km;' de velocidade já previstos, que
Walter Marquardt, com veloci- totalizam 21. Quatorze serão

dademáxima permitida de 60 km instalados junto à semáforos. Até
e José Theodoro Ribeiro, com agora a Prefeitura já instalou dois
velocidade permitida até 60 km. dos controladores previstos para

De acordo com o diretor da semáforos, um na Rua Epitácio
Divisão de Transporte Urbano da Pessoa com Estheria Lenzi Frie-

Prefeitura, Aurélio Luiz Junkes, drich, implantado em 10 de maio,
a intenção da adrninistração e outro na Estheria Lenzi Frie-

drich com a Avenida Getúlio

Vargas.
Ainda segundo Junkes, apenas

0,5% dos motoristas que passarn

pelas lombadas eletrônicas é
multado. Em março, 105.765 veí

culos passaram na fiscalização da
Francisco Hruschka e José Nar

loch, num total de 503 multas.
Em abril, foram 134.873 veículos

e 763 multas.
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MaternidadeSão Joséprompve cursopara gestantes
\

Jaraguá doSul- O'Hospi
tal e Maternidade São José pro
move, de 16 a 20 deste mês, mais
um curso dirigido às gestantes in
teressadas emmelhorar a qualida
de da gravidez e, conseqüente
mente, do parto. As inscrições
podem ser feitas na própria ma

ternidade, das 14 às 17 horas. O

curso para gestantes é oferecido

regularmente nas duas mater

nidades de Jaraguá do Sul e é

realizàdo já há vários anos, com

a pàrticipação de mulheres de

toda a Região do -Itapocu, das
'mais variadas idades e classe
social.

O curso é ministrado por vá
rios profissionais da área da saúde,
que, através de palestras, repas
sam informações que possam ser

de utilidade .para a futura mamãe,
tanto no que se refere aos cuidados

com o bebê como às particulari-
, dades relativas à gravidez. O curso

acontece na sala de reúniões Irmã

Maria José, das 14 às 16h30.
Durante o curso, serão abor-

Áries - Hoje vai ser um
- haverá

de competição
a que deverá se

r no ambiente
e ou trabalha.

seuamor.

Gêmeos - Evite forçar
ao neste dia.

�l�����rrerá perigo.
Poderá teraborrecimentos
com rival.

dados os temas Psicologia na

Gestação; Modificações e Trans

formações no Corpo de Gestante;
Desenvolvimento Infantil e Esti

mulação até 1 ano; Odontologia
na Gestação; Prevenção à com
plicações; Cuidados com o re

cém-nascido; Trabalho de Parto;
Amamentação e Atividade Física

'na Gestação. O curso é coor

denado pela nutricionista Marlene
da Silva, enfermeiraCenira Prau
chner e pela assistente social

Alessandra Lopes da Silva.

Festa Julina
O Clube de Canoagem Kentucky promove neste sábado Festa de

São João na sede da entidade, localizada na 13 de Maio, 141, Bairro
Czerniewicz. Fogos, fogueira, pinhão, quentão e videokê fazem parte
das atrações. Também haverá premiação ao casal melhor caracterizado
e para o caipira mais "autêntico". A festa começa às 18 horas .

Medalha
A Apae de Jaraguá do Sul receberá, no dia l lde julho, a Medalha

do Mérito Antonieta de Barros. A indicação foi do deputado estadual
Ivo Konell e será entregue em sessão solene que acontecerá em

Florianópolis. As jaraguaenses Rúbia Helena Spies e Salete Marcolla
Galvan irão aCapital receber amedalha em nome da Apae. AMedalha
do Mérito Antonieta de Barros somente é entregue a pessoas físicas
ou jurídicas que prestaram relevantes serviços à sociedade ou des

tacaram-se nos Direitos da Mulher.

Exposição
De 12 a 26 deste mês, a Unerj estará promovendo três exposições

de trabalhos confeccionados pelas turmas ligadas ao Programa de

Educação Permanente, da coordenação de Extensão e Relações Comu
nitárias da Unerj. Os trabalhos são das turmas de Artesanato e Recu

peração deMóveis, Cerâmica eReciclagem deMateriais. As exposições
acontecem na Biblioteca Padre Elemar Scheidt, das 8 às 22 horas.

Delegados
Oito delegados foram escolhidos durante a 13 ConferênciaMunicipal

de Asssistência Social, realizada no final de semana passado. Eles vão
representar Jaraguá do Sul na 33 Conferência Estadual de Assistência
Social, marcada para os dias 30 e 31 de agosto e 1 de setembro, em

Florianópolis. Foram escolhidos quatro representantes governamentais
(Viviane Vogel, Carmem Maraschin, Denise Ehlert e Rosana de

Oliveira). Para representar as entidades não-governamentais o

Município conta com Glacilda Schramm, Maria Anita Kinâs, Eloísa
Naue e Antonio Boni Neto.

Proctologia
A Associação Médica de Jaraguá do Sul promove, no dia 14 de

julho, no auditório do CPL (Centro Integrado de Profissionais Liberais)
o 2° Encontro Catarinense de Coloproctologia, das 9 às 17 horas. Já

confirmaram p�esença 30 médicos proctolögistas do Estado de Santa

Catarina. Estão organizado ° evento os médicos Alexandre Lorenzini

Schlabendorf, de Jaraguá do Sul, e Mauro Pinho, de Joinville.
I
I

68 Noite Gauchesça
Acontece no próximo dia 20 de julho, às 20 horas,

(Associação Atlética Banco do Brasil) a 63 Noite Gauchesca, com

apresentação de Leo do Acordeão e Teclado. Ingressos antecipados a

R$ 5,00, na AABB e Cilo Despachante. Maiores Informações 275-

0424 ou 275-2779

)

ntrar '

�

ra se adaptar
nças. Cuidado

m a sua relvo. t)lo
relacionamento amoroso,

Ie o seu nervosismo.
icôrnio -

ntos inesperodos
zer aborrecimen

sua saúde pedirá
atenção especial. No
campo sentimental, você

no ambiente
�n�r:w�� irritação
afetará até mesmo o

relacionamento afetivo.
ião - Cuidado

a exagerar nos

gastos. a área afetiva, o
sentimento de posse poderá
saturar.

s energias estarão
as e poderão afeto

a v a familiar, profis
sional e afetiva. Seja pru
dente com a concorrência.

rque inovações e

s radicais poderöo
confusão. Astral

com o na paixão. Não
queime o seu filme.
Vi - Cuidado com o

ensão e

de. A relação a

rá o risco de'se
rom vite tomar atitudes

provocativas.
Libra - Terá forte

Em vez de
oisas e pessoas
mais atenção ao

que rola a sua volta. Convém
esquecerfatos do pos

sedo.poro vivera presente.

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

o passado ao alcance de todos
Visitar o Museu Di Ferramenta Daffari dei Nonni, no Bairro Santa Luzia, é como
entrar em um túnel do tempo e voltar à época dos primeiros moradores do local,
todos imigrantes ou filhos de imigrantes italianos. São aproximadamente mil peças,
coletadas e organizadas pelo frei Álido Rosá, na década de 70, e transformadas
em acervo somente em 1990, quando foi fundada a associação que administra o
locai. "Mas o museu só foi aberto para visitação pública há uns três anos", informa
o encarregado do museu, Afonso Rosá, irmão de frei Álido e morador de Santa
Luzia desde que nasceu, há 52 anos.
A peça que mais agrada os visitantes, segundo Afonso, é o altar de uma igreja, _

que foi construída em 51 e derrubada em 1968. "Foi uma pena terem demolido
esta igreja", afirma o encarregado, que ainda lembra das missas, que eram
rezadas em latim, e o padre ficava de costas para os fiéis. Além do altar, todo em
madeira azul, também sobraram alguns vitrais, que servem atualmente para

Máquina rudimentarusada
para cortar o pasto destinado
à alimentação dos animais

A palha de milho era usada para encher os
colchões usados pelos primeiros
moradores do Bairro Santa Luzia

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

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

resguardar o altar.
Além do aspecto religioso, o museu também retrata o
dia-a-dia das famílias e sua lida na lavoura, única
atividade econômica desenvolvicja na região até mais
ou menos a década de 60. A maioria das peças con
siste em ferramentas de trabalho usadas na roça,
como enxadas, arados e inúmeras foices, utilizadas
para cortar arroz, carrinhos de mão feitos em madei
ra bruta, carroças e outros utilitários para quem traba
lhava na lavoura. Também fazem parte do acervo
algumas carroças para passeio, um trole usado
como táxi, bancos escolares usados antigamente e
muitasmáquinas de costura. "Antigamente, ninguém
comprava roupa na loja. As mulheres costuravam
em casa as roupas da família", informa Afonso.
Os objetos de dentro de casa também se fazem

presentes: camas (com colchão de palha), berços,
mesas, cadeiras, louças e armários demonstram a

ausência de luxo e as dificuldades que as mulheres .'
enfrentavam diante da necessidade de organizar e
limpar a casa, já que a água para limpeza tinha que
ser tinida do poço. "A vida era mais difícil mais bem
mais sossegada", comparaAfonso, que afirma não
gostar da cidade por causa do trânsito. "Prefiro o
sossego do meu canto", ressalta.
O museu fica aberto toda a semana, mas as visitas
são bem escassas. Segundo Afonso, apenas as
escolas procuram o locai. O movimento aumenta um

pouco nos finais de semana, quando aparecem
alguns visitantes de fora.

�IIII� Estofados

·rm �� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Venha conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móveis ..

de ferro em exposição como: mesa de centro, lateral, aparador,
estantes, colunas, cadeiras, mesas de jantar, banquetas... que

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

Home page: www.estofadoskrause.com.br
.

� MergLr\ne na noturezo.
�
�

para casamentos, 1 a comunhão,
batizados, formaturas e festas

Jaraguá do Sul - SC em geral.
•

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

Rua Ág�Jas Claras - Ilha da Figueira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lio,em
Brasília
Liomar Mesch, 26
anos, ginete, laçador e
domador, campeiro de

nascimento, está de

malas prontas para ir

representar o Estado de

Santa Catarina no

Rodeio Nacional de

Campeões, categoria
Gineteada em cavalos,
que será realizado este

mês, na Granja do

Torto, Brasília (DF). Na
campeira, Lio é o primeiro jaraguaense a representar Jaraguá do,
Sul em nível nacional, gaúcho guapo, homem valente, pai pachola,
que merece nossos aplausos. A Federação Tradicionalista Gaúcha
do Planalto Central será a sede deste evento, que na minha opinião
é o único rodeio que realmente é nacional, pois são realizadas
eliminatórias regionais é estaduais, e esta etapa é a Nacional. Quem
vencer o rodeio de campeões é campeão brasileiro, mas,
infelizmente, os nomes Rodeio Interestadual e Nacional se
encontram sem definição na tradição gaúcha causando, às' vezes,
interpretação e conclusões erradas. Parabéns, boa viagem, boa
SOlte e que Deus ie acompanhe.

GRANDE J.ANDANGO

I '

DIA: 21/1ULHO/2001
LOCAL CTG LAÇO JARAGUAENSE

INGRESSOSANTECIPADOS R$10,OO/ NO BAlLE R$l2,OO
POSTOS DE VENDA: Demarchi Carnes - Casa Campeira
- DoceMel eSmurf' s Lanches / Informações 371-4547

&V
CARNES

..

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Márcio e Rose Vieira,
casal simpático e elegante
que admira e prestigia os

eventos tradicionalistas

gaúchos. Márcio, sempre
acompanhado pelo filho e

vigiado pela esposa, não
deixa passar em branco
bailes e tiros de laço,
mostrando-se um gaúcho
alegre e competidor. Um
grande abraço a toda a

famíliaMário Vieira, e
obrigado por ajudar a
manter a tradição gaúcha, Márcio, quanto as camisas amarelas, nós
temos que continuar conversando.

Durval Spézia e esposa.
Neste dia 13, o senhor

Durval Spézia estará
comemorando mais um

ano de vida. Patrão do

Piquete Augusto
Dernarchi e destacado

sempre como um dos
, grandes incentivadores e

patrocinadores da .

tradição gaúcha, fez e

está fazendo muito por
uma sociedade cada vez melhor. O CTG Laço Jaraguaense
agradece pelo seu apoio e orientação, feliz aniversário.

Sábado, 7 dejulho de 2001

Gaúcho(a) de
Idade nova

"A capacidade para
vencer nem sempre

depende da

inteligência, da

coragem ou do físico,
sobretudo, é

necessário que haja
uma forte dosagem de

determinação,
confiança e respeito

, . ))

propno.

CTG Laço Jaraguaense -

Programação de julho de 2001

Dia 10 - terça-feira:
19h30 - Início do curso de Dança
Gaúcha no Big Bowlling, do Shop
ping Breithaupt. (Valor: .R$ 15,00
por pessoa + 3 ingressos para o baile
de formatura).
Dia 11 -: .quarta-feírar
23 horas - I' Noite Gaúcha do CTa

Laço Jaraguaense, no Big Bowlling,
com oGrupo Tchê Barbaridade - RS.
Dia 12 - quinta-feira da

Tradição Gaúcha:
19 horas - Treino de laço aberto

para todos (R$ 5,00 - 4 armadas)
20 horas - Churrasco
21 horas - Vaca Gorda
Dia 21 - sábado:
9 horas - Vaca Gorda Individual

para todos
12 horas - Churrasco
13 horas - Inscrições para a I'

Laçada do Cavalo Crioulo
14horas - Início da Laçada Indivi
dual do Cavalo Crioulo (5 armadas)
16 horas - Vaca Gorda individual

para todos
20 horas - Churrasco
23 horas - Fandango na Sede Social
do CTG com o grupo OsMateado
res.

Dia 22 - Domingo no Rodeio

8 horas - Continuação da Laçada
do Cavalo Crioulo (+ 5 armadas)
10 horas - Vaca Gorda livre
12 horas - Churrasco
13h30 - Final da Laçada do Cavalo
Crioulo
15 horas - Vaca Gorda livre

Nota: na prova de laço da categoria
Cavalo Crioulo, somente poderão
participar os animais confirmados
na ABCCC. Seráobrigatório apre
sentar a cópia do registro definitivo,
o mesmo cavalo não poderá ser

montado por mais que um peão,
será cobrado R$ 40,00, 10 armadas,
sem reinscrição. Premiação: 10 lugar:
Troféu + 15% arrecadação, 20 lugar:
Troféu + 10% arrecadação, 30 lugar:
Troféu + 5% arrecadação.

CASA CAMPEIRA

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

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

DEMARcmCARNES
�T�CAI])O �>_VAREJO

FONE: (47) 371-4-547 FAX: (47) 275-0524
JARAGuÁ DO SUL - SC

Fernanda Raulino (7),
Marlon Schawber (9),

Anezia M. Ropelato (lO),
Krismaira Rau (lO), João
Pedro 'Gascho (12), Durval

I

Spézia (l3), Rafael Ramos
Borges (14), Moacir

Ropelato "Nanico" (15),
Janine Franzner (l6).

TRAJES GAÚCHOS
MONTAR.lAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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contece hoje, a partir das
17 horas, a Festa Julina que
s alunos do Colégio Marista
ão LUÍs, juntamente com a

PP, funcionários e a

ireção, estão preparando
ommuito carinho para toda
comunidade.
rincadeiras, apresentações
rtísticas e delícias para
aborear serão as atrações da
esta.

aR!s.L
AERO CARGO+

370-0363

Salão Barg
A Sociedade Recreativa Rio

, da Luz (Salão Barg)
promove, hoje, o baile da
escolha da candidata que
representará a sociedade na

Schützenfest.
Início às 21 horas com

apresentação e desfile das

candidatas, em seguida o

baile animado pelo musical
Adler's Band.

Ingressos R$ 3,00
Informações: 376-1130 (Celso)

il floricultura
fiorIsa

ir (047) 371-8.146
ir (047) 371-0515

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

Bog O

Feira dê filhotes

Começou ontem e encerra

amanhã a Feira Internacional
de Filhotes e Pequenos
Animais.
O evento se realiza no piso
G3 do Shopping Center

Breithaupt. Todos os

visitantes concorrem a um

filhote de cachorro, e todas
as crianças ganham um pei
xinho na entrada. O ingresso
custa R$ 4,00. Crianças até 3
anos não pagam.

CENTERSOM

.-
CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847

Apae
As profissionais e voluntárias
da Apae de Jaraguá do Sul:
Ana Maria Nunes Ceppli,
Cintia Chiodini Schmöckel,
Eusi Flesch, Leonora Frey
Reiser, Marlise Dornbusch,
Monica Menegotti Schünke,
Rosana Coral e Rosane
Jahnke Vailatti irão participa
do Congresso Nacional das

Apaes, com o tema "As Apaes
e o Novo Milênio: Passaporte]

.

para a CIdadania", do dia 10
13 de julho, em Fortaleza.

Festa Julina II

O
. Colégio Estadual Hele

odoro Borges convida todos
para a sua tradicional Fest

Julina, que se realizará a parti
das 16horas.
Haverá também o concurso de
Sinhá e Sinhô.

Festa Italiana

Óleo sobre tela

Está acontecendo a

exposição de telas da artista

plástica Giseie Silveira, que
demonstra muita

.

sensibilidade com traços
marcantes.

No Shopping Center

Breithaupt, sala 202, n02°
piso.

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

e Curso na Sociedade Brasfleira 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



_4._CO_RRE_I_O_DO_P_O_V_O ----.-- CP CRIANÇA Sa_'b_ad_o_,_7d_e_:_j_ul_ho_d_e_2_OO_1.

o gatinho Gustavo Krause Wodzinsklj, filho de
Vinicius José Wodzinsklj e Melíssa Raquel Krause,
completou :3 meses de vida no dia '2/7

Este é o lindo sapeca Gabriel Staloch,
.

filho de Hilário e Terli, que completou '2

aninhas. ontem. Os padrinhos, Eloi e
Sane, desejam muitas felicidades

Completa 7 anos dia 10/7 a

bela Carla Daiana da Silva.
Os pais, Frank e Marlete, e o

irmão, Ricardo, desejam
felicidades

A fofinha Maria
Eduarda Stahelin,
filha de Edson Luís
e Ana Paula

Stähelin, completa 1
aninho dia 1'2/7.
Parabéns!

• J

RuaWalterMarquardt, 284 c.

Fones: 371-0101 - 371-0611

CLíNICA�� Weodá
Dr. Herberto Meldau : 'j, f,).

PEDIATRA ' .1

Conv.ênios
, UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

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

Completou '2 aninhas

dia '2/7 Bruno Érik
Fodi, filho de Marcelo
e Sandra Fodi

ZoomCreati\le

ROUPA DE CRIANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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correiodopovos@netuno.com.br

Vende-se terreno na Rua
João Soter Corrêia, em
Guaramirim. T: 373-
1597 com Marli ou

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

Informações 47 322-6493
ou 322-6489

Vende-se terreno com

1.350 m de fundo por 110
de frente. Equipado com

casa e um rancho. Uma
área plantada cl arozeira ..
R$ 70.000,00. Aceita-se
carro ou

terreno no negócio.
Localiza em frente a N. Sra.

Aparecida. Tratar: 371-
7341.

Vende-se terreno com

APARTAMENTOS PRONTOS

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

R$ 53.000,00

PROIMA
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

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

imobiliariaseculus@netuno.com.br

Pizzas
Pequena - R$ ·8,90 I
Crande - R$ 14,901

i

Cigante - R$ 18,90 I
Carzone - R$ 17,90 I

Prazer em Entreg.�mos em Guaramirim I
atender

.. be.m.,.. r. . JIII!D, .. '

"

.....
_

'.'_
.1.'1)1.'

....

--.... . �� _.���\
?� a. '.

.

'.

Fazendo seu pedido de uma I !
.

pizza grande ou gigante: I
você ganha umaminipizza I

de banana nevada. J

_ 53.900m2, na R.

Henrique Marquardt,
antiga Tifo dos Pereiras,
Ribeirão
Grande. Aceita-se carro
no neqócio.
R$ 25.000,00.
Tratar.371-7341.

Vende-se terreno com

toda infra-estrutura área

verde, excelente para
moradia, agricultura,
pecuária, açudes, pesque
e pague, parque aquático,
hotel fazenda, local
sossegado, com 101 m2,
próximo à usina do
Bracinho, em Schroeder.
Tratar: 453- 1023 ou

435-0964.

Vende-se 3 lindas
chácaras, com 4.350 m2.
Tratar: 453-1023 ou

435-0964.

Vende-se terreno com

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

9975-7602,

Vende-se terreno com

44.000m2, com casa de
.
alv. e rancho, localizado
na Rodovia Guilherme
Jensen - SC 474, km 63-
Massarandultia. Tratar
379-1301.

Vende-se terreno cl 20m
de fundos, por 37m de

frente, localizado na Rua
Patrimônio Tifo Rech, em
Massaranduba. Tratar:
379-1301.

Vende-se terreno na Vila
Lenzi, com água, luz,
esgoto, cl calçamento e

escritura no valor de
R$ 11.000,00.
Tratar: 9975-2164.

Vende-se lotes na Ilha da

Figueira, opós llhobelo
embalagens. Tratar: 3 71-
4446.

Vende-se terreno Bairro

Vieiras, próx. a Kienen,
semi pleno com água
nascente, com
20.591,OOm2.
R$ 160.000,00. Tratar:
371-4446.

Vende-se terreno
Vila Lenzi, com
664,OOm2. Rua
Guilherme Schmidt, lot .

.

da Erwino Menegotti.
R$ 20.000,00.
Tratar: 371-4446.

Vende-se terreno na Vila
Lenzi, 562m2 por
R$ 22.000,00.
Tratar: 370-2995.

. Vende-se terre�o no

centro da cidade, 552m2,
por R$ 42.000,00.
Tratar: 370-2995.

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

Quinta-feira, às 12h

Vende-se apartamento,
próximo ao centro, 10

andar, financiado, com 2

quartos, garagem e

demais dependências.
R$ 16.500,00
entrada + 128,00.
Aceita-se terreno no

negócio. (Vila Rau).
Tratar: 9118-0395 com

Adriana.

Vende-se apartamento no

Vila Nova, em Jaraguá do
Sul. Tratar: 370- 1962 ou

9975-7602.

Vende-se optes com
.

103m2 - Baependi - Rua
. Fritz Bartei, com 1 suíte, 2
quartos, sala, bwc social.
R$ 39.000,00.
Tratar: 371-4446.

Vende-se Chácara
142.000,OOm2 em

Nereu Ramos, possui
18.000 pés de banana,
água nascente .

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

Vende-se chácara Três
Rios do Norte, 31.000m2.
Rua José Martins (frente n

737). R$ 85.000,00.
Tratar 371-2357.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária
,

Irnó veis Ltda.

i

VENDE - Madeira, contendo 3

quartos, em terreno cl 660 m2.
Rua Onelia Horst, 380

. Preço: R$ 35.000,00

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

imóvel na praia

VENDE - Casa em alvenaria (antiga)
cl 200 m2, em terreno cl 2.997 �12.
Rua AdolfPuttjer, 112 (Próx.
Prefeitura). Preço: 130.000,00

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

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

VENDE - Madeira, contendo 3

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

VENDE - Casa em alvenaria
contendo 04 dormitórios. (sem
acabamento). Lot. Henrique Behling:
(Amizade). Preço: R$�7.000,00

VENDE - Casa em alvenaria com

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

68 - Negociáveis

VENDE

Casa em alvenaria (semi acabada), com área
de 80 m2, em terreno de 900 m2.

Rua Verônica Demarchi Rosa (Barra)
Preço: R$ 55.000,00

ii!

I

II"II ALUGA - Sala comercial com ALUGA - Sala comercial cl
I

aprox. 60,00 m2. Rua Guilherme
.II' área aprox. 40 m2. Rua Acre, 133

.

(Iaraguá Esquerdo) Weege. Centro Médico

R$ 200,00 Odontológico. R$ 200,00

VENDE VENDE

Terreno com área de Terreno clárea

412,50 m2. 420 m2. Lot. Vila

NereuRamos (Próx. Romana (Vila
Posto de Saúde) Nova) Preço:

li� Preço: R$ 15.000,00 R$ 28.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_,'EngeteeConstrutora e Imobiliária
,;)1

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

ö CRECI934-J
-

CENTRO - Apartamento com 1 suíte mais dois

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

R$ 65.000,00

Bairro
Czerniewicz
- casa de

R$ 100.000,00

VENDAS
• Amizade - Terrenos no

Loteamento Versalles

com área de 450 m2 nos

valores de R$ 20.500,00
e R$ 21,.000,00.
• Ilha da Figueira - Rua
Exp. José Ribeiro. Casa
com 3 quartos, 1 BWC,
sala, cozi-nha, lavanderia,
garagem e estrutura para
dois pisos. R$ 37.000,00.
• Ilha da Figueira - Casa
mista + casa pequena em

alvenaria cl 515m2 de área
total e 190m2 de área

construída. R$ 58.000,00.
• Ilha da Figueira - Casa
Herbert Sasse nº 141.

Casa com 3 quartos + 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 m2 próx. Edf.
Amarantus R$ 60.000,00.
• Ana Paula III - Casa em

alvenaria com área total
de 325m2 e área
construída 156m2. Contém
3 quartos. R$ 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 atvenrla
área do terreno c/500m2•
Rua Roberto Ziemann, n2
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,
.corn 3 quartos. R$
41.000,00.

Czerniewicz - Ed. 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 Notte -

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 DIREÇÃO GERAL DA WEG - 2 Apartamentos
térreos mais 1 sobrado semi-acabado e mais uma

casa de alvenaria com área de 3.500,00 m2

valer 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 Dornignos O. Brug
mago, 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 -

Vila Baependi - Residencial Bartel: 1 suíte +

2 quartos, sala, cozinhai lavanderia + 1 BWC.

R$ 42.000,00

Centro - Edf:
Imperial. Rua Felipe
Schmitz. Aptos cl
250m2 ou 267m2.

Financiamento direto. I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2075 - CENTRO - R. Jorge Lacerda,
233, casa madeira, 105m2, sala, coz.,
copa, 3 dorrn., gar. - Terreno 463m2•

R$ 75.000,00

2081 - CENTRO - R. Guilherme Weege
- casa alv. 230m2, 2 suítes, 2 darm., 1 bwc,
sala estar/jantar, TY, coz., gar. 2 carros,

churrasq., área serviço, dep. empreg c/
bwc, despensa - R$ 160.000,00 .

2098 - CENTRO - R. Clemente Barato,
123 - Casa alv. 230m2, 4 darm., sala estar/
jantar, cozinha, copa, 2 bwc, garagem 3
,arras. Terreno 560m2• R$ 176.000,90

COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: 8h3G às 12h 4>

- 13h3G às 18h3G
� Aos sábados: 8h às 12h

2074 - CENTRO - R. Fernando Prodi, 220,
sobrado alv. superior: suije cl closset, hidra, sacada
+ 2 darm. cl socado, solo íntimo c/ sacada, bwe.
Inferior: sola estor/TV/jantor, eaz. c/ móveis,
ehurrosq., lavabo, bwe dep. empregada, garagem
2 corras. R$ 195.000,00

2124 - JGUÁ ESQUERDO - R. Luis

Gonzaga Ayroso, 532 - casa alv. 132m2, 1

suíte, 2 darm., sala estar/jantar, cozinhe,
despensa, área serviço, portão eletrônico.
Terreno 15x44 - 660m2 - R$ 43.000,00

2088 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Antonio
Pedri - Sobrado novo olv. c/200m2, 1 suíte c/
closet, 2 dorm., 1 bwe, escritório, solo eslor/TV/

cozinho, garagem. Terreno 480m2. R$
89.000,00. Aceita opto até R$ 50.000,00

alv., 130m2, 5 dorrn., solo, copo, coz.,
bwc, lavanderia e demais dep. Terreno

400m2. R$ 45.000,00

- SÃO LUIZ - R. 764, 76 - casa

alv. 180m2, 1 suíte, 2 darm., sala estar,
TY, copa, coz., bwc, área serviço,

garagem 2 carros c/ churrasq., toda
murada. R$ 40.000,00

3078 - ILHA FIGUEIRA - R. José
Teodoro Ribeiro - Terreno 15x26,34

= 395m2 - R$ 15.000,00

Pradi - Terreno 450m2 -

R$ 22.000,00

3017 - GUARAMIRIM - Lot. Raisisse -

Temos vários Lotes R$ 11.500,00 à
vista ou R$ 5.000,00 entrada +

R$ 300,00 mensais

1035 -

EMíLIO
STEIN -

ED.
CARVALHO -

Apto.3
dorrn., dep.
empregada,
garagem.
R$ 75.000,00

Theodoro Ribeiro - Terreno
30.000m2• R$ 300.000,00

3062 - VILA LENZI - R. 657
Terreno 400m2. R$ 12.000,00 ou

entrada R$ 4.000,00 + R$
.

300,00 mensais

3024 - JGUÁ ESQUERDO - R.

Horácio Pradi - Terreno 3.200m2
R$ 75.000,00

3091 - JGUÁ ESQUERDO - R. A,
Alto Camposampiero - Lote 18 -

Terreno 560m2 - R$ 30.000,00

5.055m2, sendo SOm de frente por
1'01 m de fundos, todo plano e

cercado. Rua sendo asfaltada, próx.
Santo estevão. R$ 20.000,00

Cond. Azaléia - Terreno 1.0 18m2•

R$ 30.000,00

BARRA RIO CERRO
Lateral Bertha 'Weege - Lia. Siewerd,
lote 3 c/315m2 - R$ 14.500,00 e

lote 08 c/305m2 R$ 13.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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·1037 - Centro - próx.
Studio FM - terreno cl

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

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

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

3049 - Rua Piçarras -

.

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

1175 - Czerniewicz -

fundos antigo salão
Doering - 205m2., suíte, 2

qtos, Terreno cl 1.220m2•
R$ 95.000,00.

1272 - Próx. Lonimar -

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

1124 - R. Walter Marquart
- 150m2 suíte, 2 qtos.

Terreno
-

cl 609,00m2. Ponto

comercial, 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.JacÓ
Emmendoer
fer - Próx.
Stúdio FM -

Suíte cl
hidro, 2

qtos.,
2 vagas de

garagem.
R$
92.000,00.

Telefone de plantão:
9973-9093

1010 - Centro _ próx.
Stúdio FM - casa de alv. cl
280m2, cl suíte + 2 qtos,
salas eônj., garagem pl 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

1325 _ Vila Lenzi _ R.
Onélia Horst - Terreno

cl 570m2, cl casa alv, cl
60m2, 2 qtos.
R$ 32�000,OO

Prímula
novo cl 1

qto, bwe,
sala,
cozinha,
lavanderia

3357 - Res. Amarilys -

Apto cl suíte cl hidro + 2

qtos, fino acabamento.
Semimobiliada.

Financiamento cl a

construtora.

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.

1086 _ Amizade - Rua
Guanabara _ casa nova

cl 142,50m2, cl suíte + 2

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

1986 _ Guaramirim _

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

cl apto em Jaraguá.

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$
110.000,00.

Menegotti
- 3 salas
comerciais
conjugadas.
Área total
de
136,24m2•
R$
70.000,00

1003 - Centro - próx.
Angeloni -190m2., c/ 3

. qtos, 2 bwe's,
ehurrasqúeira. 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 garagem.

R$ 65.000,00

1297 - Vila Lalau -

próx. Posto Mime - alv. cl
156m?, cl 4 qtos, 2 bwe's.
Terreno. cl 450,00m2•

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

- 1036 - Centro - defronte'
Cartório Dna. Áurea -

casa antiga cl 347,40m2 •

Terreno cl 668,65m2•
R$ 160.000,0�.

- 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 eonj., dep.
empregada, piseiná.

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

R$ 70.000,00 I

+ acaba
mentos

••!'I'.!l:4,"11&i finais. '

1084 - Res. Versalhes -

Faltando acabamento finais
cl 316m2, cl suíte cl hidro,
2 qtos., lavabo, salas eonj.,
jardim de inverno, área pI
festas. R$ 150.000,00 -

Aceita apto. Central.

1082 - Amizade - Res.

Blumengartel - 216m2,
suíte, 2 qtos, bwe social,

salas eonj., cozinha

mobiliada, churrasqueira.
R$75.000,00 (Seminova)

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

festas cl piscina.
R$ 125.000,00.

30S0-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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Ref 4234-Edif.Catarina Ersching· Centro
cl 166,18m2 - suíte+ 2 darm -

R$105.000,00

CHACÁRAS:
Ref 3032-Ribeirão G. do norte-c/
125.000,00m2 - R$50.000,00
Ref 3033-Schroeder- e/42.500,00m2-
plano cl água -R$45.000,00
Ref 3038-Jguá 84-Mini Chaeára cl 5.960m2
- cl 2 casas boas alv. - R$ 76.000,00
Ref 3040- Ilha da Figueira-el 21.146m2 -

1 cachoeira - lagoa -(negociável)
Ref 3041-Massaranduba- Mini Chaeára cl
2.520m2-1 casa de 80m2 -3 darm -2 bwe
R$ 30.000,0�
TERRENOS:
Ref 2262- Centro- lugar alto eiL369m2 -

R$27.000,00
Ref 2287-Chico de Paula- R: Cerrylo Uber
cl 1.224,08m2 - R$22.000,00
Ref 2304-Nereu Ramos- R:João Ropellato
cl 10.123,75m2 - R$55.000,00
Ref 2305- Nereu Ramos- R: Luís Sarti cl
18.555,84m2 - R$55.000,00
Ref 2313-Ilha da Figueira- R:José Panstein
c/ 603,75m2 - R$17.500,00
Ref 2323,-Schroeder- R: Tiradentes cl
460m2 - R$14.000,00

'

Ref 2327-\(ila Nova - R: Walter Marquardt
cl 11.291m2 - R$ 600.000,00
Ref 2330-Czerniewicz- R: Ilda Formigari cl
300m2 - R$ 14.000,00

.

Ref 2340-Czerniewicz- R: Paraná cl
22.123,89m2 él lagoa de peixe - R$
68.000,00
Ref 2349-Czerniewicz- R: Antônio Gesser
cl 18.844,86m2 - R$' 200.000,00 r

Ref 2352-Czerniewicz- R: Julio Wereh cl
557,80m2 - R$ 19.000,00
Ref 2357 - Amizàde- R: Lot. Blumengarten
cl 346,50m2 - R$ 19.000,00
Ref 2359- Vila Nova- R: Brusque c/ 800m2
- R$32.000,00
Ref 2360-Amizade -R:Jaeob Gesser cl
600m2 R$33.000,00
Ref 2360 - Amizade-R: Roberto Ziemann,
ell500m2 - R$70.00!),00
Ref 2362- 8R 280 - cl 400.000m2 - R$
480.000,00
Ref 2364- Amizade- R:Jaeob Gesser cl
551m2 - R$38.000,00
Ref 236S- Vila Lenzl- R: Lot. Piermann cl
510m2 - R$21.500,00
Ref 2367-Jguá Esquerdo- Lot. Osmar
Gerent cl 427,50m2 - R$13.500,00
Ref 2368 -Vila Lenzi- Lot. Piermann. CI
560m2 - R$ 25.000,00 .

Ref 2370- Vila Nova- R: Walter Marquardt
cl 183.627m2 - R$ 70.000,00 ,

Ref 2373-Centenário- R:Lot. Jardim
Francisco cl 350m2 - R$18.500,00
Ref 2374-Três rios do Norte- Santo Ant.

cl 324m2 - R$ 7.000,00
Ref 2375-Schroeder- R� 14 de Abril cl
67:,5m2 - R$ 10.000,00
Ref 2377-Jguá Esquerdo- Cond. Azaléia -

cl 688,27m2 - R$ 30.000,00
Ref 2379-.Ilha da Figueira- R: José Teodoro
Ribeiro cl 540m2 - R$42.000,00
Ref 2381-Vila t.enzl- R: Onélia Horst cl
67Óm2 - R$35.000,00
Ref 2382- Vila 8aependi- R: Bernardo
Dornsbusch cl 556,47m2 - R$58.000,00
Ref 2383-Nova Brasília- R: Thomás
Francisco de Góes cl 371m2 - R$37.000,00
Ref 2384-Barra do Rio Cerro - Jardim
Roeder cl 322m2 - R$ 5.000,00
Ref 2385- Czerniewicz- Terreno plano cl
7.000 m 2 - R$ 350.000,00
Ref 2386-Guaramirim-Próximo Pedreira cl
80.000 m2 - R$200.000,00
Ref 2387- Guaramirim- R: BR 470 cl 648m2
+ 1 casa madeira cl 3 darm - R$ 28.000,00
Ref 2388-Schroeder- R: Verônica Kniss cl
450m2 - R$4.000,OO

PRAIAS:
CASAS:
Ref 1812-Itajuba-Sobrado mobiliadocl
160m2 -1 suíte+2 darm - R$50.000,00
Ref 1828-Itaguaçú--Sobrado 3 pav. CI
450m2 -6 darm - 4 bwe - R$200.000,00
Ref 1829-Itaguaçú- Casa Alv. cl 140m2 - 3
darm -2 bwe -R$35.000,00
Ref 1845-Piçarras-Casa Alv. c/ 110m2 - 3
darm - 1 bwe - R$35.000,00 "

Ref 1921-Praia Grande-Enseada-Casa Alv.
cl 180m2 -suíte+4 darm -R$65.000,00
Ref 1933-Navegantes- Casa Alvl mobiliada
cl 110m2-3 donm -2 bwe -R$33.000,00

APARTAMENTOS:
Ref 4196-Edif.Atlantico-BalTa Velha-1 donm
-lbwe - garagem-saeada-R$25.000,00
Ref 4222-Res Sof Nascente-Balneário
Camboriú-1 suíte+2 darm -R$75.000,00
Ref 4231-Caiobá ('Matinhos)-Sobrado
Comi. c/ Superm.-R$ 280.000,00

2 darm - 1 bwe - Terreno cl 525m2 -

R$117.000,00
Ref 1899-Amizade-Casa Alv. cl 183,40m2 -

Terreno cl 19.125,50rr\2-R$185.000,00
Ref 1903-Vila Lalau-Casa Alv. cl 172m2 - 3
darm - 2 bwe - Terreno cl 392m2 -

R$65.000,00
Ref 1904-Ilha da Figueira- Casa alv. cl
140m2 - 1 suíte+3 darm - 2 bwe -

R$65.000,00
Ref 19l1-Jguá Esquerdo- Sobrado cl
211,30m2 - suíte+ 2 dorrn -Písclna -Terreno cl
560m2-R$140.000,00
Ref 1917-Ilha da Figueira- Casa Alv. cl
197m2 - suíte+ 3 darm - 2 bwe -

R$75.000,00
Ref 1918-Nova Brasília- Sobrado cl 350m2
- suítre+ 3 darm -piscina-Terreno eiL605m2
-R$300.000,00
Ref 1919-Nova Brasília-Casa Alv. cl
164,86m2 - suíte+ 2 darm - 3 bwe -piseina
R$85.000,00
Ref 1920-Centro- Casa alv. c/ 170m2-3 darm
-2bwe - terreno c/ 392m2 - R$88.000,00
Ref 1922-Schroeder-Casa Alv. cl 186m2 -

suíte+ 3 donm -'2bwe _ Terreno cl 661,98m2-
R$45.000,00
Ref 1923-Vila Lenzi-Casa alv. -suíte+ 2 dorm
- 1 bwe - Terreno cl 458m2 - R$58.000,00
Ref 1926-Amizade-Tifa Schubert-Casa alv. cl
3 darm - Terreno cl 544m2 - R$38.000,00
Ref 1927-Ana Paula- Casa Alv. cl 174m2 -

suite+ 2 darm - 1 bwe - terreno cl 947,34m2
- R$75.000,00
Ref 1928-Amizade- Casa Alv. cl 158m2 -

suíte+ 1 darm + edícula cl I darm -

R$35.000,00+financ.
Ref 1930-Água Verde-Casa Alv.e/150m2 -3
dorm- Terr.450m2-R$23.000,00+fin
Ref 1931-Jguá Esquerdo- Casa Alv. cl
110m2-3 darm -1 bwe -.Terreno cl 364,70m2
- R$53.000,00
Réf 1932-Vila Lalau-Casa Alv. cl 80m2 - 3
darm - 1 bwe - Terreno cl 301m2 -

R$34.000,00
Ref 1936-Vila Lenzi- Casaalv, cl 186,25m2
- 3 darm - 2 bwe - R$75.000,00
Ref 1937-Amizade- Casa Alv. nova cl 130m2
- suíte+ 2 darm - 1bwe R$55.000,00
Ref 1938-Amizade-Res.Verssales -Casa
Alv.Nova e/136m2-suíte+2 darm
R$78.000,00
Ref 1939-Vila Lalau-Sobrado cl 168m2 - 3
darm - 2 bwe - Terreno cl 392m2 -

R$78.000,00

APARTAMENTOS:
Ref 4161-Edif.Dona Hilda- Centro-suíte+2
darm -lbwe -çareçern- R$75.000,00
Ref 4l62-Edif.São Miguel-Nova Brasília-aptos
cis dorm-.R$46.000,00cl 2 dorm
R$43.500,00
Ref 4l66-Edif.Cristiane Monique -Centro
e/90m2 -2 darm -1 bwe - garagem -

R$45.000,00
Ref 4l84-Edif.Schiochet -Centro-c/ 182m2
-suíte+2 darm - 1 bwe- garagem -

R$80.000,00
Ref 4188-Edif.Adrielli-Czerniewiez-el
96m2- suíte+ 2 darm - R$-22,.000,00+
financ.
Ref 4189-Edif.Res.Bartel-Vila Baependi-el
100m2-suíte+2 darm -lbwe - garagem -

R$45.000,00
Ref 420l-Edif.Dâmarys-Amizade-1 suíte+ 2
darm - 1 bwe - garagem -R$45.000,00
Ref 4208-Edif. Dâmarys-Amizade-el
76,23m2- 1 suíte+ 1 darm - 1 bwe -garagem
-R$40.000,00
Ref 4209-Edif. Res. Amizade-Amizade-el
85m2- 2 darm :_ 1 bwe - garagem -

R$30.000,00
Ref 4210- Edif.Marajó-Centro-2 darm +

dep.empreg. cl bwt - garagem -R$ 48.000,00
Ref 4211-Edif.Sílvio Pradi- Jguá Esquerdo-
1 suíte+- 2 darm - R$115.000,00(Troca pI
casa)
Ref 42l7-Edif.Isabella-Centro-el 122,70m2
- suíte+ 2 darm - 1 bwe -garagem -

,R$68.000,00
Ref 42l9-Edif. Res.Jade-Centro-Apto em

eonstr.el 152,05m2 - R$44.000,00+Financ
Ref 4223-Edif.Águas Claras-Três Rios do Sul
cl 95m2-2 darm -R$22.000,00+ Financ.
Ref 4225-Edif. Águas Claras-Três Rios do
Sul-el 48m2- 2 dorm- R$11.500,00+Financ.
Ref 4226-Edif.Anita Garibaldi-Centro-el
262,50m2 -3 gar.-R$195.000,00_+_acab.
Ref 4227-Edif.Saint Sebastian- Centro
duplex cl 60m2 -R$84.808,27 (Mobiliado)
Ref 4228-Edif.Catarina Ersching- Centro-2
darm - entrada R$76.000,00
Ref 4229-Edif:Clarice Koch-Centro-el
116m2- 2 darm _ 1 bwe - garagem -

R$60.000,00
Ref 4230-Edif.Pérola Negra- Centro- cl
127m2- suíte+ 1 donm - 1 bwc -garagem -

R$768.000,00
Ref 4232-Edif.Hortência-Nova Brasília�3 '

darm - 2 bwe -garagem - R$68.000,00

CASAS EM ALVENARIA:
\ Ref 1492-Centro- casa c/315m2-Terreno cl
2.445m2- R$350.000,00
Ref 1620-Barra-Sobrado cl 265,11m2 - 1
suíte - terreno cl 635,75m2 - R$95.000,00
Ref l633-Schroeder- Casa Alv. c/ 286m2 -

4 darm - terreno eiL540m2 - R$85.000,QO
Ref 1658-Schroeder-Casa alv. cl 240m2 - 1
suíte+3 dorrn -2bwe - R$60.000,00
Ref1708-Vila Baependi-Sobrado cl 580m2
- 2 suítes+ 2 darm -3 bwe - Piseina- Consulte
nos

Ref 1734-Vila Baependi-Casa Alv. c/ 145m2
- 3 dorm - 2 bwe - R$83.000,00
Ref 1737-Centro- Casa Alv. e/200m2 - 3
darm - 2 bwe - Terreno cl 718,50m2 -

R$150.000,00
Ref 1755-Czerniewicz-Casa Av. cl
130,95m2 - 3 darm - Terreno cl 432,15m2 -

R$68.000,00
'

Ref 1763-Guaramirin-Sobràdo cl 360m2-
suíte c/clo set - Terreno cl 720m2-

R$14Q.000,00
Ref 1772-Vila Lenzi- Casa alv.c/ 180m2 - 3
darm - 2 bwe - 'R$78.000,00
Ref 1776Amizade-Sobrado Res. Bella Vista
cl 219,44m2 - suíte c/ doset - R$120.000,00
Ref 1777-Vila Lenzi- Casa atv, c/ 128m2 -

Terreno cl 882m2 - R$ 6Q.000,00
Ref 1778-Ilha da Figueira- Casa Alv. cl
140m2 - 3 darm - 2 bwe - R$ 65.000,00
Ref1784-Vila t.enzt-sobraoc. c/ 192m2 - 4
dorm - 3 bwe - R$103.000,00
Ref 1790-Ana Pauiall -Casa Alv. c/ 120m2
- Terreno cl 350m2 - R$15.000,00+Financ.
Ref 1792- Czerniewicz- Casa Alv. cl
487,15m2- suíte+ -Terreno cl 3.285m2 -

R$230.000,00
Ref1800-Vila Baependi- Sobrado c/ 250m2
- 1 suíte cl hidro+ 2 dorrn - 1 bwe
R$140.000,00
Ref l802-Centro- Sobrado CornI. cl
321,80m2 -1 apto +2 salas Comls.
R$230.000,00
Ref 1805-Czerniewicz-Casa Alv. cl
142,50m2 - 1 suíte- Terreno cl 367,50m2-
R$90.000,00
Ref1806-Czerniewicz -Sobrado CornI. cl
420m2 - 2 salas eomls. - R$15S.000,00
Ref 18l0-Nereu Ramos- Casa Alv. cl 110m2
- 3 dorm - 1 bwe - R$37.000,00
Ref 1815-Vila Lenzi-Casa Alv e/160m2-1
suíte-2 darm - 1 bwe - R$25.000,00 + Finan
Ref 1817-Barra Rio Cerro-Casa Alv. cl 120m2
- 2_darm - 2 bwe - R$28.000,00 (parcela)
Ref 1820-Czerniewicz-Sobrado cl 269,30m2
- suíte master- Terr.c/ 625,89m -

R$190.000.00
Ref 1824-Centro- Casa Alv. cl 200m2 -4
dorm - 1 bwe - Tenreno e/850m2 -

R$160.000,00
Ref 1827-Estrada Nova- Casa Mista cl
120m2 - 3 dorrn - R$19.500,00
Ref 1829-Amizade- Lot. Verssalis-Sobrado em
eonstr. cl 2 suítes+2 darm - 2 bwe -

R$77.000,00
Ref 1831-João Pessoa- Casa Alv. cl
lanchonete cl 250m2 - 3 dorm - 1 bwe -

R$45;000,00
Ref 1841- Amizade- Sobrado cl 255m2 - 1
suíte cl cJoset+ 3 dorm - R$99.000,00
Ref 1842-Amizade-Casa Alv. cl 70m2 - 1

, darm - 1 bwe - R$22.000,00
Ref 1850-Três Rios do Sul- Casa Mista cl
80m2 - 3 donm - 1 bwe - R$16.000,00
Ref 18S1-Vila Lalau- Casa Alv. cl 153m2 - 1
suíte+ 3 darm - 2 bwe - R$63.000,00
Ref 1852-Centro- Sobrado cl 256m2- 1 suíte
cl doset+2 dorm- R$195.!)00,00
Ref 1854-Estrada Nova- Casa Alv. c/ 78m2
- 3 darm - 1 bwe - terreno cl 344m2 -

R$32.000,00
Ref 1855-Amizade-Tifa Schubert-Sobrado cl
200m2 - 6 darm - 2 bwe -R$ 48.000,00
Ref 1859-Vila Rau-Casa Alv. cl 70m2 -3
darm -1 bwe .1'1 galpãoe/bwe e/100m2-
R$45.000,00
Ref 1860-Amizade-Casa Alv. cl 203m2 -

suítec/hidro+ 1 darm -1 bwe -R$120.000,00
Ref 1865-Santa Luzia- Casa Alv. cl
121,40m2 3 dqrm - 1 bwe - R$55.000,00
Ref 1867-Amizade-Casa Alv. nova cl 122m2
- suíte+2 donm - 1 bwe -R$63.000,00
Ref 1868-Czerniewicz-Sobrado Res.e ComI.
e/234 m2 ;- 4 darm - R$95.000,00
Ref 1870-Agua Verde-Casa alv. e/235,25m2
- suíte- piseina-TelT. C/759m2-R$160.000,00
Ref 1876-Vila Lalau-Casa Alv. c/ 225m2 - 4
darm - 2 bwe - R$140.000,00
Ref 1880-Vila Lalau-Casa Alv. nova cl 138m2
- 1 suíte+ 2 darm -R$75.000,00
Ref 1883-Jguá 99-Casa alv. cl 125m2 - 3
darm - 1 bwe _ lot. Ouro Verde-R$27.000,00
Ref 1887-Corupá -Casa Alv. cl 120m2 - 2
darm piseina- ·R$70.000,00
(14XR$5.000,00 Fixo)
Ref 1892- Esquerdo-Casa Alv. cl 198m2 - 1
suíte+3 darm - R$90.000,00(pa.cela)
Ref 1894-Barra- Casa Alv. cl 170m2 - suíte+

troca-se na enseada - Praia
Grande - São Francisco do Sul -

SC cl 180m2 - suíte + 3 dorm., 2
bwc, 3 salas, sacada, coz., lav.,

varanda, gar. pI 2 carros,
churrasq., terreno cl 300m2, todo
murado a 200m da praia - ótima

locaL, troca-se por imóvel
próximo a CEFET/CTBA ou

Jaraguá do Sul. Aceita-se
propostas. R$ 65,.qOO,oo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APTOS EM CONSTRUÇ'ÃO COM

ADMINISTRAÇÃO P R O M A

Condomínio
Residencial 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 Marina
em construção na Rua

Ma ri na Frutuoso
_ Aptos cl suíte + 2 quartos, cl
área de 140m2, sacada cl

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

R$ 64.212,47.
Entrega em 24 meses.

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

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

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

assumir parcelas de
R$ 785,44 corrigidas

pelo Cub.:

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari -

Lateral da Rua Amazonas,

(SCAR)
- Aptos cl 306,OOm2, com
suíte + 2 quartos, dep.
empregada completa, e

demais dep., cl 2 vagas de

garagem. Edifício com grande
área social (piscinas térmicas,

salões de festas, sala de

jogos, quadra de esportes,
quiosques). Valor a partir de
R$ 180.000,00 acabado é 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? ß05/1003 cl suíte
+ 1 quarto e demais dep. cl 1

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

preços a partir de:
R$ 42.009,00, sem acabamento

éondomínio Ed. Dom
Lorenzo: 'Rua Leopoldo

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

churrasqueira - de R$
72.450,00. Negociar formas de
pagamento. - Apto n? 204,
cl suíte' + 1 quarto e demais
dep. - R$ 59.850,00, aceita

carro como forma de entrada, e
parcelamento do saldo

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

R. EPITÁCIO PESSOA, 42"1 - SALA "103 - FONE: 37"1-88"14 -

IMOBILIARIASECULUS@NETUNO.COM.BR

CREC11873-J

riCASAS/AProSE 5ALASA
-

-17.000,00�
- - - -

-"'1VENDA e Terrenos cl 400m2, próx.
I e Casa em alvenaria com Colégio Julius Karsten, Vila I
I
207m2, terreno com 590m2 - Rau - R$ 20.000,00 cada.

IR$ 130.000,00 no e Terreno com 1500,00 m2 -

renascença R. 755 nO 100. Rua Espírito Santo - R$ I
e Casa cl 180m2, cl suíte + 65.000,00 I2 quartos e demals dep. - e Terreno cl 630,OOm2 -

Rua Frederico Curt Vasel, Rua Joinville, em frente' ao I
455 - R$ 100.000,00. Líder Club. R$ 75.000,00 à' Ie Casa em alvenaria cl vista, troca por outro imóvel
140m2, 3 quartos, sala, ou área construída. I
cozinha, bwc, terreno cl e Terreno cl 1.018,OOm2 -

I600m2 - Rua Luiz Pícolli Condomínio das Azaléias,
R$ 50.000,00 - Acei-ta sítio Jaraguá Esquerdo - R$ I
Jaraguá do Sul ou região. 30.000,00. Ie Casa em alvenaria cl 2 e Terreno cl área total de

Iquartos e demais dep. 400,OOm2 - Nereu Ramos

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

Urubici,,118 - R$ 39.000,00 6.707,OOm2 - Rodovia BR 280, I
e Casa .em alvenaria cl 2 próx. ao Trevo de Guamiranga - I
quartos e demais dep. R$ 60.000,00 (cada).
(Terreno cl área total de 342 e Terreno com 43.689,OOm2
m2) Estrada Nova, Rua - Rua, Joinville, próx. Persia-

Urubici, 100 - R$ 26.000,00 nas Engler.
e 1 Casa em madeira + 1 e Terreno com área de
anexa de 65m alvenaria, na 102.752,OOm2 - Rua Walter
Rua Américo Costa, 41, Marquardt, próx. ao Posto
entrada do Rodeio. R$ Cidade, II - R$ 250.000,00.
45.000,00. e Terreno cl 62.500,OOm2 -

e Casa em madeira cl Rua Luís Sarti, Nereu Ramos

aprox. 90m2, 3 quartos e - R$ 50.000,00
demais dep. Terreno cl e Sítio com galpão de 600m2
480m2 - Rua Atanasio e depósito de 50m2 + casa

Rosa, 376 - Centro - em alvenaria de 100m2 -

Guaramirim.R$ 35.000,00. Próximo à Serra de
e Casa em alvenaria cl suíte Pomerode - R$ 120.000,00
cl closed + 2 quartos, sala,
cozinha semimobiliada, toda
murada, com portão eletrô
nico - Rua Guilherme Bheling
- R$ 120.000,00.
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$ 72.000,00
I e Apto. cl suíte + 2 quar

I tos, dep. empregada e

I
demais dep., 2 sacadas e 1

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

>

I 153m2) - Rua Barão do Rio

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

I 1 vaga de garagem - Rua

I Reinaldo Rau, Ed. Market
Place - R$ 35.000,00

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

quartos, dep. de empregada
completa, sacada com'

churrasqueira (área total de

306m2), prédio com piscina,
sauna, salão de festas - Rua
Adolfo Sacarri, 36, Ed.
Amaranthus R$ 1.000,00
,e Ed. Monte Carla - Apto. cl
suíte + 1 qto - Mal. Deodoro,
1438 - R$ 390,00
e Ed. Erica -' Apto 2 qtos, R.
Gullhe rme 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 Emmend_oerfer, 1549
- R$ 240,00
e Salas comerciais em

Jugares diversos, preços a

partir de R$ 200,00
I TERRENOS/SÍTIO '

e Terreno ideal para uso

I industrial cl 20.000m2, na

I Rua Francisco de Paula - R$ GALPÕES

I 130.000,00.
e R. João J. Ayroso, 2700,

, e Terreno em Guerarnlrlrn, 330m2. R$, 700,00
Ilocal nobre para residência. e R. Erwino Menegotti,

I R$ 22.000,00
500m2. R$ 1.000,00

e Com 493m2-, na Rua e R. Guilherme Danker, 33

I Amábile T. Pradi, próx. ao (perto do Angeloni), 400m2.

I,Cond. Azaléias - R$ R$ 700,00

L �
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CHäve CHäveCHäveCHäve

LOCAÇÕES � _

Apart. Ed. Jaraguá O I suíte, 02 quar
tos, sala sociall, cozi'nha, sacada, dep.
empregada prédio cl guarda 24 horas.

Rua:Presidente Epitacio Pessoa.

CHäveCHävê CHäve

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

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

demais dep. '. Rua.Padre Horacio, 225.

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.

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

Sala Ed. Luiza, 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

CHäve CHäve

VOCÊ PODE TER UMA
BELA VISTA

��QUlm�
�H� �. P.j:llZ.c.A WOl.j:
- 3 Dormitórios - 1 ou 2 vagas de garagein
- Salão de festas - Playground - 7Pavimentos

cl elevador
Financiamento direto com constr.

ou financ. pelo Banco.
Const. e Incorporadora.

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

IM081LIARIA

.MENEGOTTI

�550_l

CHäve CHäve

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

CHãve CHãve CHãve

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5177 APARTAMENTO - TRES RIOS DO
Ut-:-"RUA'f' 9T9'-':'0'APTO""";07 - 02

QUARTOS(PARTE SUPERIOR), pl BWC,
COZINHA, COPA, LAVANDERIA (PARTE IN

FERIOR) APTO N°07 - ENTRADA DE

R$13.800,00 + 166 PARCELAS DE h 168,00.
Áreã@ao-lerrê"nô'Ö:Ö()'m:rÃreo@B�nfeitorias
50.00 m2 Preço: 13,800.00

r.5����;;��A�E��S�c:,�;:�p;�;�;�
� APARTAMENTO COM 3 QUARTOS, 2 SALAS,

COZINHA, 2 WC, LAVANDERIA, GARAGEM, SACADA
E DEf'�NDÊNCIA J?E EMPREGADA, 2 ° ANDAR. Área

do terrenö"0:'OO'm2";A:rebmBenfÉlitdrids�·123:86�rti2�·Preçö·
.

65,000.00

5157
APARTAMENTO
COM SACADA-

, BRASILlA -

R. JOSÉ
5Vv'v\E�DOERFER,851
- APTQ 203, DEP.: 03 QUARTOS, SALA,
COZI�HA,/LAVANDERIA, BWC, SACADA.
NTRADA DE R$21.200,00 + 204 MESES DE
R$314,00 - Área do terreno 66.46 m2 Áreo
Benfeitorics 66.46 m2 Preço: 21,200.00

5203°'CASA-CENTRG-J:ATE
PROCOPIOiGOMES,594 - 03 QUARTOS;
02 SALASJ 02 BWC; CHURRASQUEIRA ;

COlIN1A; DESPENSA; LAVANDERIA;
GARAGEM. AMPLO JARDIM - TERRENO=

,�. , -

49,000 X 2J,,ª,º-M, 6J�gJJg"t\lq;l'1nQ2ª"t.,�Q,."
m2 Area Benfeitorias 180,00 m2 Preço:.

140,000.00

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

5206 CASA - NEREU RAMOS - R.PAULO

LIOLltNl,S/.Ng",RIRm.qVALO - CASA DE
ALVENARIA C/ GALPÃO iF/ COMÉRCIO -

NEREU RAMOS - CASA Ç/ 2 QUARTOS,
SALA,. COPA/SOZINHA,1f/C,GARAGEM,
MAIS O GALPAO 8

E/V\r�ACÄ'BADA=:"TERRENO= 40,00M X

20,00M=800,00M2. RIBEIRÃO CAVALO.
Área' do terreno 800.00 m2 Área
Benfeitorias 255.00 m2 Preço: 65,000.00

5214 CASA - AGUA VERDE

-lºWJt�����te�Ç��SA
I ALVENARIA COM 1

� QUARTO, COPA/

I COZINHA, WC,
lA,VANDERIA, GARAGEM.
Árlawd6'terrenõ'678:00"rTi .

Área Benfeitorias 78.00 m2

Preço: 16,000.00

5181 CASA MISTA
SANTO ANTONIO
R. ANTERO CORREIA, LOTE
799 - 03 QUARTOS, SALA,

"'COP".Al'eölINFfA1 GARAGEM.
EM ALVENARIA: BWC,
LAVANDERIA - C4LÇADA EM

'{OLTA DA CASA I
Area do terreno 399,00 m2
,

reo.Benfeitorios, 66.50 m2

Preço: 15,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



• Vende-se um excelente apartamento no Edifício
Morada do Sol- semi imobiliado , OI suite, 02 quartos,
banheiro, sala cozinhai copa, churrasqueira individual,
sacada de frente, garagem- R$ 75.000,00 - negociável-

Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2'990 "'" 275-2920 - 275-2777

• Vende-se uma mini-Chácara no bairro Ilha da Figueira
com uma área de 5.000m2, contendo uma casa em

alvenaria de 300m2. Com 01 suíte, 03 quartos, 02
salas, copa, cozinha, lavanderia, 02 banheiro, kitinete
completa, garragem para 02 carros, ampla
churrasqueira, uma grande pescina etc, preço de R$
135.000,00 - aceita-se caminhào ou carros pequenos.

•. Vende-se ou troca 02 (dois) galpões industriais
medindo 480m2, localizados próximo a escola Cristina

Marcatto, em perfeito estado de conservação, aceita-se
imóvel grande na Ilha da Figueira e paga-se a diferença,
preço dos galpões e de R$ 130.000,00, negociáveis,
os galpões estào prontos para usa los.

l.i,·· Vende-se uma casa com 295m2, totalmente

1 legalizada junto a INSS, com 01 suíte e Hidromassagem,

I.. 02 banheiros, 04 salas, copa, cozinha, churrosquelrc,
J garragem para 02 carros, de esquina, 00 preço de R$
150.000,00- Obst Este imóvel e tanto comercial como
também residencial excelente ponto, aceita-se imóvel
na Vila Nova em conta.

• Vende-se apartamento em construção no bairro vila
Nova- aceita-se veículos.

• Vende-se um excelente terreno próximo ao salão
Uniào na Vila Lenzi ao preço de R$ 15.000,00 - aceita
veículo como forma de pagamento.

Compra
Ve·nde

Aluga
MAI{IMAR
IMOVEIS

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

• Vende-se um terreno ao lado do Salào Uniào com

540m2, e duas frente ao preço de R$ 23.000,00-
negociá�el.-
• Vende-se uma excelente casa na Rua Carlos F, Vogel,
no início do Jaraguá esquerdo, com O 1 suíte, 02 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, churrasqueira, garagem,
etc. R$ 65.000,00 - negociável-

• Vende-se uma casa semi-Nova, localizada no

loteamento Renascencia Vila Rau, com 01 suíte, 02
quartos, sala, cozinha, copa, lavanderia, churrasqueira,
garagem toda murada etc- R$ 80.000,00 - negociável-

• Vende-se um excelente terreno residencial com a

área de 3.214,57m2, localizado no loteamento Giralla
na Barra, em final de Rua, ao preço de R$ 60.000,00-
aceita-se veículos ou imóvel em Blumenau-

• Vende-se um grande apartamento na Rua do Hospital
São José, ao preço de R$ 50.000,00 - aceita-se Veículos-

• Vende-se um grande apartamento no Edíficio

Menegotti, na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, ao preço
de R$ 60.000,00 - negociável-

• Vende-se uma grande COBERTURA NOVA (250M2)
DE ÁREA ÚTIL no Edifício morada do Sol, aceita-se outrosI •

imóveis, ou tudo em veículos etc- R$ 180,000,00-

Casas

Terrenos

Apartamentos

Laani
'rí'1óve e

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

APARTAMENTOS
• EDlF. FLORENÇA - 2 dorms. cl 110m2 - Centro - R$'65.000,00
• EDIF. SCHIOCHET - 3 dorms. cl 157m2 - Centro - R$ 75.000,00
• EDIF. SÃO RAFHAEL - 3 dorms. cl 80m2 - Centro - Rua João Planinschek
Entr. R$ 15.0QO,00 + R$ 380,00 pI mês
• EDIF. SUELEN - 3 dorms. cl 110m2 - Czerniewicz - R$ 52.500,00
• Área cl 300m2 - à 1000m da Malwée - R$ 14.000,00

CASAS
• Alv. cl 320m2 - 'Loteam. Papp - Barra - R$ 115.000,00
• Alv. ti 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

Ref. 122 - Terreno" Amizade - com- aprox. 15.000,00m2, contendo duas cosas em alvenaria sendo
uma -corn 134,00m2 e outra com 98,00m2. Valor R$ 320.000,00 '

Ref. 148 - Terreno - Barra do Rio Molho - Comercial com 1.218,13m2, contendo duas casos de
90,00m2 e outra de 190,00m2, uma delas inacabada. Valor R$ 90.000,00
Ref. 155 - Terreno - Barra do Rio Cerro - Com 373,70m2, contendo uma meia água com aprox.
40,00m2. 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 em Alvenaria - Vila Lalau - Area construída de 80,00m2, sendo 3 dormitórios
e demais dependências. Possui mais um sobrado com 100,00m2 sendo 3 dormitórios e demais
dependências churrasqueira. Terreno' com 329,00m2, todo murado. Valor R$ 60.000,00. (Analizci-se
a sua oferta).
Ref. 248 - Casa em Alvenaria - Três Rios do Norte - Área construída 106,00m2, sendo 3
dormitórios e demais dependências, amplo varando com churrasqueira. Terreno com 360,00ni2.. com
fundamento para muro. Valor R$ 16.000,00. OBSERVAÇAO: ESTE IMOVEL PODERA SER

PARCE.LADO DIRETAMENTE CONOSCO, SEM ENVOLVER FINANCIAMENTO
BANCARIO. FAÇA A SUA OFERTA.

,

Ref. 259 - Casa em Alvenaria - Ilha da Figueira - Area construída de 220,00m2, sendo 3
dormitórios e demais dependências. Terreno cqm 400,00m2. Valor R$ 50.000,00
Ref. 266 - Casa em Alvenaria - Vila Lalau - Area construída de 150,00m2, sendo 3 dormitórios
e demais dependências aos fundos existe construção com quarto, cozinha e bwc. Acabamento em

granilha paro dois carros. Terreno com 420,0011')2 todo murado com portão de ferro. V-alor R$ 63.000,00
Ref. 267 - Caso em Alvenaria - Amizade - Areá construída de 171,60m?, sendo 1 dormitório, 1
suíte e demais dependências. Terrenç com 400,00m2. Valor R$ 50.000,00
Ref. 522 - Sobrado - São Luiz - Area construído 210,34m2, sendo 2 dormitórios e demais

dependêncios, piso térreo possui uma sala comercial cl 79,00m2. Terreno com 350,00m2. Valor R$
70.000,00, '

Ref. 525 - Sobrado - Vila Lalau - Area construída de 150m2, sendo 2 dormitórios, 1 suíte e demais
dependências. Piso superior com tucjo à visto. Valor R$ 90.000,00
Ref. 529 - Sobrado - Vila Lalau - Aero construída de 150,00m2, sendo 3 dormitórios e demais
dependências. Piso superior inacabado. Terreno comercial na Bernardo Dornbusch. Valor R$
85.000,00.

'

,inânciah1e .

,>

rã !�qllisl uçio, r'.'9
,

Rua Fritz Bartei, 77·51. 03 • Baependi • Próx. Javel Multimarca�,
Fone/Fax: 275-0051

• Vende-se um apartamento novo no edifícioMorada do
Sol com 68,90m2, de área útil, OI suíte, O 1 banheiro, OI �

quarto, sola cozinha copa, churrasqueira individual, garagem I,'- R$ 48.000,00 (negociável) Entrada mais 06 parcelas- l

�
�
I··

t• Vende-se uma terreno na Vila Nova, 13,50 de frente
e fundos, lado direito e esquerdo em 24,00m. pronto
para construir, R$ 28.000,00- aceita-se veículos.

• Vende-se um terreno no prolongamento da Rva
Brusque no bairro Vila Nova, com 15,00m. de frente e

fundos, lado direito e esquerdo em 30,00m. ao preço
de R$ 30.000,00- aceita-se veículos.(este imóvel fica

ooa�-
'

• Vende-se uma área indústrial no bairro Jaraguá
Esquerdo com 14.000m2, cuja a mesma pode ser

vendidas em partes- R$ 1 70.000,00 - Negociável- trata
se de uma excelente localização-

• Vende-se um terreno de 13,50mt. de frente e fundos
na Rua Angelo Rubini, excelente imóvel Comercial- ao

preço de R$ 90.000,00 - parcelamento OI mais duas
vezes. Não aceita-se imóvel e veículos- somente espécie-

((<9 .'�� €V CUf� v0V\.-hcv co-vwe"v�
co-no-sco, ót'�OP�'���
� €V COtnt�� 'preço-i",

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CASA PRÓPRIA JÁ! CRÉDITO PARCELA

Compre, construa, ou reforme em qualquer parte do território
nacional. AUTO n? 03/00/186/89.

Possuímos outros valores, parcela reduzida.

R$ 16.376,68
'

R$ 2l.659,48
R$ 32.753,36
R$ 49.130,04 /

Informações: (47)

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

326-3446

'��11 mMAt1iJl
. Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIÄRIA E CONSTRUTORA

372·1499
371·3807

� Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
• nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICHW. SONNENHOHL, SIN

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR_BEM

Chiodini
I;MP.REENOIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1438· SALA 04

CRECI 1439-J

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

demais dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas
na garagem. Condições de pagamento a combinar. Aceita
automóvel - pode ser financiado.
208 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
- área de 119,63m2 - R$ 50.028,00. Forma de pagamento
a ser definida.
210 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
- área de 114,-23m2 - R$ 47.840,00
304 - Terreno com 3.719,25m2 - Rua Ana Zacke (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, g�ragem
p/4 carros, ampla área de lazer. Acompanha móveis - Aceita
imóvel em Baln. Camboriú como parte do pagamento.
404 - Casa alvenaria com 120,00m2 - Rua Hoberto Ziemann
Três Rios do Norte. Possui anexo para cornércío. R$
28.000,00 (aceita automóvel de menor valor).
405 - Casa Madeira - Rua Adelina - Schroeder - área de
108,00m2 - Terreno-com 450,00m2. Aceita automóvel como
parte de pagamento - R$ 15.000,00

ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172

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

1Esquerdo, Loteamentp Fredolino Martins, Práximo ao

Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 40.000,00
• Casa de alvenaria com 135,OOm2, situado no Loteamento

Zanghelini. Valor R$ 30.000,00
• Cose-de Alvenaria com 90,00m2, Rua Quilombo dos
Palmares, 58 (forro e eternit) Valor R$ 25.000,00
• Casa de Mista de 80,OOm2, terreno com 1.106,OOm2,

1
situa na RUGI 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 Ana
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. Valar 17.000,00

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

1
lote 148, esquine, no loteamento Ana Paula II. Valor
15.000,00
• Casa 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,(Asfaltado) situada na Rua Luis

1
Bartolini ..Valor R$ 20.000.00

1• Terreno com 313,OOm2, situado no Ana Paula III. Valor
R$ 12,000,00.
• Terreno no loteamento São Cristovão (Bairro Amizade).
Valor R$ 11.500,00.
• Terrena com 420m2 - Loteamento Piermann -

R$16.000,00
• Terrena com 420m2 - Loteamento Ana Paula II, frente

1
para o asfalto - R$16.000,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAM,PIERO II
• FIRENZE • OURO VERDE
• ZANGHELINE

Informativo
Imobiliário AIJS

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

CONDOMlfNIO FECHADO1 -FLAMBOYANT
COM VISTA PANORÂMICA.

CRECIFIRMAPARCERIAPARA
FACILITARACFSSOÀASSISTÊNCIA

ODONTOLÓGICA

o CRECI firmou parceria com aUnidonto, para
que os corretores de imóveis de Santa Catarina

e seus familiares tenham acesso a um plano de

assistência odontológica de qualidade e com

preços acessíveis. O plano oferece cobertura
dentística, radiológica, cirúrgica,

odontopediátrica, diagnósticos e consultas

emergências no valor deR$ 13.60 por pessoa

(pagamento através de fatura mensal). A
mensalidade também poderá ser cobrada na

fatura de energia elétrica, sendo que neste caso, o

valor passa a ser deR$ 15.00 por pessoa.
Em Jaraguá do Sul, dispomos de vários

profissionais com especialidades nas áreas

acima citadas. A relação dos profissionais
.
poderá ser encontrada no site www.unidonto

sc.com.br

Uma boa dica aos corretores é também acessar

o site do CRECIISC, onde encontramos muitas

informações www.creci.sc.gov.br.

Adiretoria

1
D!ltlD 789 SSDD
Economize Tempo e Díntleko!

f;/!Jmiil

1

o D/sk InFDJlmUÇÓ:e.,* . qm� (>t-;tá no mercado tk�tle
1995-, inicia 5Wl cxpensäo paro u Brasil tHi grende Curitiba, Estado
do Paraué. Atende diariamente 24 horas por dis;1 t seu .cbjerrso i;

ausrncr o ccneumídcr à encontrar as emprcace, 0..'\ produtos c os

servicos. de seu ,intt.:n;·s:-,r, Veja l\l�!lU'H� exernplcs lnkl'l'nu)tlc�t, telefonia.
venda c �·�,,'')shkrlC.l<s. de tlt;!.ro·dmI6niro!�. reatuurumcs, lanchonetes,
h{)téj!> �; vingen:s. reparos d�.rm�'t.co�. prediuls e industr.nis, limpeza c

C()1Hlt'll'W;i;(}J .iardil1ogtm ,� Po.j)M.i?}smo, produtos r. preaeme's n3:ckm.{\Í$

e l:HlPorutd(J$, médicos, engenhcíroa, deuristns e outros produtos e

s.t'n.'�('!.�S: do 5eu d.b .... i. -dia.
No:'iSO serviço � PC-!'liiOtH\lit'1..do. pO:'.SU1!HO!i um �p.J,\JT"'..} di'

profks;�k)l).:,lhi alterncntc q\.;àliii:.'r_tdü�\ partI. <tte.rukr pkrVH1�tHH: oeas

necessidades.
NQ a'soo .7à9 $DD-D vocé obrem hmi,\.\ j_f:; H�lú:'m<�;:,�ö{'n: (jlm

precisa Pfll'tl fazer f) melhor negocio. flf)l�H·., teíefcne. im�k:n,'''\',,<
horário tk uteudimento �k �mpl'1)("m1, pn'tl�I,H.lUl'lnl de serviços e

i)roHt,dofW.b: llbcrais, além (k Horne P,'1,gc e F.";n,(il sc pcseuírern.
Vc'(:c tambêso podt:'l'ú solicitar pd(l uome du pros.h;;!{) ÜH -l>�T\'i(:-o, que

pttflS(lte'mn� \'.úriat' opções paru sue pcsquisu.
Posauimca também um bem-c �h� ö{tdQS ua intenv-t. �'i:!nti.';r:...

inform�l�)t'(l exclusivan d� nossoa dl('JIH>� lih�dn':j t.� rOí.h.> :l-t'{$;,�H10

pelo. endereço �\'1-"'W t:mbudnfü.("o.n.bt. onde vccé encontre tembern
produtos e :!Scrl'içoti- em I)ri.,nl�,("íf.'s, tl<'i...�I�\ i�C!lf.mr >:"1 [iuk V:C!!l���:.lÍ(',àd.OS
Promocionats",

Srib�� plf quê o Dí.�k· Infonneçóee t.' :1;'(í.�l"t�nr.ú
It simples! Por ser um serviço com carncterixncas ck..

' ;",uiUd"de púoh;<l,
nöo visa lucro com as hghÇM�: n'ü':tndiJ....'Ió. pqH� tem cerno P{{)J>Ó�;jlO,
facilitar à vida. da comunidade, aprcximnudo tJllPI1'l <lli�'r vnnrrcr de

quent quer comprar.
O custo de acesec é de RS 0.27 o- minuto , puhp nunneo dctimdc

para manutenção do ;SCrYl�'() c que I.! unaírnerue rerkío pela Emh�i�td.
empresa cessionária c .admloistrndcra do sistema.
Portauto ná() esqueça: Pl'neuml' nunca m�üS,Lí��l.HO;:O.3'O() 789 _sgll'O

Antes de comprar Produtos
e servic:os t:onsu(te-nos!

VENDE:

Cód 0011 - LOTE CI ÁREA DE

31S,00M2 (lSx21), prontíssimo
para construir, contendo toda
intra-estrutu ra necessá ria.
Localizado a Rua 902,
Loteamento Primavera,
(05 Km do Centro)
Bairro Estrada Nova.
VALOR R$ 8.500,00.
Aceita-se Financiamento.

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Imobiliária 'Jardim

daraquá Ltda. CRECIW572-J

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

para fim comercial

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

suíte cf hidromassagem + 3 dorm., sala
de jantar(TV/estar, cozo cf armários sob
medida, escritório sob medida, 2 bwc,
área serviço, churr., dispensa, garag.
pl 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 bwe, área

serviço, garagem pI 2 carros +

edícula cl cozinha e dispensa -

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

VILA LALAU - Casa nova

em alv. cl 131m2 - suíte + 2

quartos, sala, cozinha, bwc
social, área serviço,
garagem, toda murada e

cerca em alumínio - Terreno
395m2• Valor R$ 79.000,00

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.

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

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

serviço, garagem pI 2 carros

cl portão eletrônico. Terreno
450m2• Valor R$ 80.000,00

•••• •••••••••• •••••••• •

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

DESCRIÇAO DO IMOVEL
Centro: 2 dorm., c/ garagem
Czerniewiez: 2 dorm., c/ garagem
Centro: suíte + 2 dorm., c/ garagem
Centro: 2 dorm. c/ garagem
Centro: 3 dorm. + 2 bwes c/ garagem
Centro: suíte + 1 dorm. c/ garagem

DESCRIÇÃCf��A:MÓVEL
Casa boa (alv.) 6/ 3 dormI c' garagemSobrado (Piso Superior) c 3 dorm.

SALAS eOMERçIAIS
DESCRIÇAO DO IMOVEL

Sala C/40m2 - Rua Reinoldo Raui
Sala c/60m2 - Centro Odontológico
Sala c/32m2 - Prédio do antigo Senae

JARAGUÁ ESQUERDO � Lot. Juventus -

casa em alvenaria - cl 56m2 - 1 dorm., sala,
cozinha, área serviço, bwe -

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

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

VALOR
R$ 280,'00
R$ 370,00
R$ 550,00
R$ 280,00
R$ 350,00
R$ 280,00

LOCALIDADE
Centro
Nova Brasília

VALOR
R$ 480,00
R$ 380,00

LOCALIDADE
Centro
Centro
Centro

VALOR
R$ 350,00
R$ 200.,00
R$ 250,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SEU IMÓVEL PRÓPRIO
COMPRE - CONSTRUAOU REFORME SEU

IMÓVEL COMERCIAL - RURAL OU RESIDENCIAL

ATENÇÃO! LEIA ESTE ANÚNCIO!!!

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 opção de prazer

·v4h.,.,�i�Cl'ttö ,2.4 7"'l"'A:J
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massagens eróticas

F"DNE: (471 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

CRÉDITO MENSALIDADE
R$ 15.000,00 R$ 167,00
R$ 20.000,00 R$ 222,00
R$ 25.000,00 R$ 277,00

r
R$ 30.000,00 R$ 333,00
R$ 35.000,00 R$ 388,00
R$ 40.000,00 R$ 443,00
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 para 47 349 - 61 1 5

Você scbioê Que através das linhas
. de créditos do consórcio você

compra 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

contemplações' a coda 5 meses.

w (0**47),
372-2903
9973-3623CORS�TOR IIVIÓVEIS

65' APARTAMENrO - CENTRO
- R. JORGE LACERDA
(LAT.REINOLDO RAU) -

RESIDENCIAL TALISMÃ, O 1 SUíTE,
01 QUARTO, BWC, SAbA,
COZINHA, LAVANDERIA,
TERRAÇO COM'
CHURRASQUEIRA, GARAGEM,
SALÃO DE FESTAS COM
CHURRASQUEIRA E PISCINA.
PAREDES EM MASSA CORRIDA DE
PÓ-DE-MÁRMORE. PORTEIRO

ELETRÓNICO. Área do terrena 0.00 m2 Área Benfeitorias 69.90
m2 Preço: 67,663.05

69 APARTAMENTO -

CENTRO - R. MARINA
FRUTUOSO - EDIFíCIO PÉROLA
NEGRA - 01 SUíTE COM HIDRa
E ACABAMENTO EM GRANITO,
02 QUARTOS, BWC, SALA,
COZINHA, LAVANDERIA,
TERRAÇO COM CHURRAS

QUEIRA, GARAGEM, SALÃO DE
FESTAS COM CHURRASQUEIRA
E PISCINA, PORTEIRO
ELETRÓNICO. PAREDES COM

MASSA CORRIDA DE PÓ-DE-MÃRMORE. Área da terrena
0.00 m2 Área Benfeitorias 107.12 m2 Preço: 120,000.00

73 APARTAMENTO -

EM CONSTRUÇÃO -

CENTRO - R. MARINA
FRUTUOSO (PROX. BEIRA
RIO) - RESIDENCIAL
CLARICE KOCH - 01

SUíTE, 01 QUARTO,
BWC, SALA, COZINHA,
LAVANIl)ERIA, TERRAÇO
COM CHURRAS-QUEIRA,
GARAGEM. 02 SALÕES
DE FESTAS COM
CHURRASQUEIRA,

PISCINA, PORTEIRO ELETRÔNICO. PAREDES COM MASSA
CORRIDA DE PÓ-DE-MÁRMORE. Área da terrena 0.00 m2
Área Benleitorios-Bü.O? m2 Preço: 75,000.00

77 APARTAMENTO EM

CONSTRUÇÃO - CENTRO - R.
JORGE LACERDA (LAT.
REINOLDO RAU) -

RESIDENCIAL JADE - 01 SUrTE,
02 QUARTOS, BWC, SALA,
COZINHA, LAVANDERIA,
rERRAÇO COM

CHURRASQUEIRA, GARAGEM,
SALÃO DE F.ESTAS COM

CHURRASQUEIRA, PISCINA,
PORTEIRO ELETRÔNICO.
SOMENTE 02 APTOS POR
ANDAR. Área da terrena 0.00
m2 Área Benfeitorias 91.43m2

Preço: 71,284.20

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

www.woltirnoveis.hpq.com.br- e-mail: roberson@netuno.com.br

VIL,SON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com_br

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371-2357
AMIZADE - Sítio - Casa de
alvenaria com 63,OOm2, 2
dormitórios, sala, cozinha,
bwc. Salão de festa, bar,
cancha de bocha,
churrasqueira, lagoa de peixe
e palmito. Terreno:
10.325,OOm2 - Rua Frederico,
Todt, (servidão) continuação.
R$ 100.000,00

CASAS

104 - VILA RAU - Alv. 135m" 1 suíte, 2 dormit., sala, cozinha, bwc R$ 55.000,00
106 - TIFA MARTINS - Alv., 134m2 3 dormit., sala, coz., bwc, garagem R$ 45.000,00
107 - ESTRADA NOVA - Alv. BOm" 3 dormit., sala, COZ., garagem R$ 2B.000,OO
lOB - VILA LALAU - Madeira, 7Bm" 3 dormit., sala, coz., bwc R$ 45.000,00
109 - JOÃO PESSOA - Alv. 72m" 3 dormit., sala, coz., bwc, copa R$ 20.000,00
110' - RIO CERRO - Alv., 91m" 3 dormit., sala, coz., 2 bwc, copa R$ 65.000,00
113 - RIO CERRO - Alv., 73m" 3 dormit., sala, coz., copa, bwc R$ 37.000,00
117 - CHICO DE PAULA - Alv. 90m" 3 dormit., sala, coz., garagem, bwc R$ 27.000,00
120 - NOVA BRASÍUA - Alv. 120m2, 1 suíte, 3 dormit., sala, coz., bwc R$ 70.000,00
127 - AMIZADE/SÍTIO - Alv. 63m" 2 dormit., sala, coz., bwc, bar, salão de festa,
churrasqueira, lagoa, palmito R$ 100.000,00
143 - FIGUEIRA MISTA - 150m" 3 dormit, sala, coz., bwc, garagem R$ 65.000,00
150 - nFA MARTINS - Alv., 3 dormit., sala, coz., bwc R$ 40.000,00
152 - FIGUEIRA - Alv., 200m" 3 dormit., sala, coz., bwc, churrasqueira R$ 55.000,00
407 - SANTA LUZIA - Chácara - Alv., 40m2, 2 dormit., coz., bwc R$ 90.000,00
601 - CENTRO PRÉDIO C-OI apto 120m2, 2 salas comer, 2 galpões R$ 220.000,00

LOCAÇÃO
JOÃO PESSOA - Alv, 2 dormit., e demais dependência R$ 150,00
VILA NOVA J. DAS MERCEDES - 2 dormit., e demais dependências R$ 250,00
VILA BAtrENDI R. BARTEL - 3 dormito demais + dependência R$ 300,00

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

Vende-se aparelho de
fax Sansung SF 505

, Semi-novo. R$ 300,00,
(parcela em até 2x).
Tratar: 275-2360
com Valmir.

Vende-se aparelho
celular LG - DM 110

(Globo] Telecon), com
Plano Noite Feliz,
adquirido em fevereiro
deste ano. R$ 150,00.
Tratar: 371-1209 com

Josicne ou Marlene.

Corretor de Imóveis

E-mail:

Tel: 372-3922

* CASA a venaria, 70m2, 3 quartos, so' a, coz.,
bwc, cl laje, toda murada, faltando algum
acabamento, ótimo local, lot. Sto. Antonio cl
esc�itura. 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 mobília poro
loja, prateleira, balcão,
manequins, cabides,
provador, espelhos, etc.
Tratar: 372-3548.

* TERRENO Lot. Divinópolis [Fiqueiro], 397m2,
plano. R$ 14.000,00.
* TERRENO Lot. Casa Nova 2: (Barra).
R$ 8.000,00.

TEODORO . , .

imovers
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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PIZZARIA RIO BRANCO

. Forno à Lenha

/'P;�;�oÇão
Não cobramos
taxade entrega
e embalagem

O"K IHTRIGA
apre90s imbativeis

'Mais de 30 sabores com
. q.uali-;:aAl .....0a .'" Y,l;lwe CAS�RA. '

Confira
Pizzas l�' :

.

uenas

R$ 6,90
Pizzas!t-� � des

a partir de R$ 12,90
ntes

a partir de R$ 15,90
Pizzas'� @

,R$ 17,00
..

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

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

de frango, alcatra e talharim

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

CGl25mANKS

(� 125m�N ES,
(100 BIZ
(100 BIZ ES
CBX 200 STRADA
CBX 250 TWISTER

Zo"rn�' GENF

A Regata está parcelando seu sonho

ÊNTO_ Rs i80,OO
ENT - RS 900,00
ENT - RS 650,00
ENT - RS 700,00
ENT - RS"1.130,OO
ENT - RS 1.370,00

TODA LINHA HONDA
Entrada de 20% parcelada em 10x,
saldo em até 36x fixas
Hor6rio de Atendimento: das 8:00 hs às 19:00 hs, sem fechar para almoço.
Adélia f'1Sdler, 239 • Fone 371-2999 - WallerMorquordt, 727 - Fone 370.aa00

36x168,oo
36x 192,25
36x14l,SO
36x 156;S2
36x24Ô,92
36x292,70

Regata
iA ..J .LF MotO$'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se casa em '

alvenaria, área construída
200 m", na Vila Nova.
R$ 80.000,00.
r. 371-5621.

Vende-sé casa mobiliáda, com
antena e apa-relho para
parabólica, na praia de
Itaguaçu (São Francisco do
Sul), em ótimo estado, com
gar. p/ 3 carros, chur., 2
quartos, banheiro, sala,
'cozinha e área de serviço
R$ 43.000,00. T: 372-2336.

Consulte-nos Sobre outros Produtos

www.destaquebrindes.com.br
Fone:(47) 275-0203

, F/Fax: 371-8351

Vende-se Casa de olv, 80m2,
3 qtos + dep. toda murada
.corn grades na janela - R$
28,000,00, próx, Mercado
Brasão - Estrada Nova, Tratar:
371-5817 durante o die, após
17hs 372-3874,

cl 60m2, Valor R$ 9,000,00
e assumir 51 pare. R$ 151,00,
Tratar 372-0081 ou

9111-5725,

Erich Milke - Centro, Valor
R$ 125:000,00, Tratar:
372-0081 ou 9111-5725,

372-0081 ou 9111-5725.

Vende-se casa cl 170m2, 3
quartos + l quarto de
empregada, 3 salas, cozinha,
2 gar, situada na Rua

Vende-se casa de madeira
com 78m2, Vila lalau, 3
qtos, sala, coz.. bwc.
Terreno 484m2, rua Major
Julio Ferreira, 105,
R$ 45.000,00-,
Tratar: 371-2357,Vende-se casa em joão Pessoa

, Vende-se casa 2 pisos, terreno
cl 450m2, casa cl 1,2 peças
na Rua Domingos da Rosa,
Morro da Boa Vista, Valor
R$ 37.000,00, Tratar:

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m2, térreo, 2

quurtos, 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

Automóveis Baependi F: 275-3711 Entra��·=::::s:.::'di

* RODAS ESPORTIVAS
Aro 14 R$ 92,QO

* PNEUS'

* BALANCEAMENTO
* G-EOMETRIA

* ESCAPAMENTOS
MIO t""r8S

Silencioso Tras.
Palio
R$ 42,00

Jaraguá do Sul 371-5564

* AMORTECEDORES
Amort. D. Corsa
R$ 60,00

Guaram,irim 373-1016
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LANCHONETE E RESTAURANTE

VENDE-SE

Completa, na entrada da cidade, ótimo
ponto. Aceito como pagamento, carro,

terreno, chácara, volto dinheiro.
Informações: 370-3041 e 9973-3978.

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

RETRATAÇÃO
Retratamos à Empresa Bograntex Indústria do
Vestuario LTda. pelo título n? 5092/C
indevidamente protestado, sendo que o socodo
nada nos deve a respeito. Desculpem-nos pela
falha interna.
Declaramos verdadeiro o anúncio.

Atenciosamente;
Rei das Linhas Ltda. ME

.COMUNICADO
o GRUPO FOLCLÓRICO NEUE HEIMAT

TRACHTENGRUPPE de Jaraguá do Sul, informa os,
ganhadores do SUPER BINGÃO, realizado no dia 30-

06-01 na SER Vieirense:

Ordem Prêmio Cartela Ganhador Fone
01 Microsystem 2581 Vitor Machado 370-5038
02 Edredon 3325 G.F.· Brühdertahl GJaramirim
03 hProc:lcrdePó 2706 Valdenisio Fontana 9902-8362
04 Bicicleta 3541 Dimas Bogo Canarinho
05 Microondas 2609 Selma Schiochet 371-1425
06 Sofá 2360 Paula Passold 372-1832
07 Forno Elétrico 1162 Nicoli F. Pereira 372-1833
08 Jogo Jantar 40pç 1641 Ademiro da Silva 371-8463
09 Televisor 20" 1820 Angelo E. Schneider 275-3107
O Grupo agradece a todos que colaboraram na realização do
evento, aos que doaram brindes e aos que compraram cartelas.

Eduardo Schrnidt - Coord. de Eventos

Vende-se máquina de .

estampar, marca

Metalnox, com brinde
transfer. Valor
R$ 1.300,00. Tratar:
372-3732.'

Procura-se emprego

para motorista particular,
ótimo profissional, com

experiência.
Taxista (14 anos)
possui referências,
interessados ligar para
372-1115.

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

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

Autorização 030018689 do
Banco Central

Fone: (47) 336-9111
Bela Vista administradora

.........
, ISO 9001
�IWtAO'J1WW.H01:
�Ncu.1't<::tfleA.E�

Alugo qto em residência

para moça. Tratar:
372-1721 ou 9113-3171

Vendo sistemas de
informática.

Tratar: 370-2995

"EDITAL

I Lar Imóveisl
Fone: 275-2010 - Creci'852-J

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583
VENDE

- Terreno cl 576m2 (16x36) no B. Vila Nova próx. Prefeitura - R.
Bernardo Karsten. Somente R$ 25.000,00.
- Terreno cl 496m2 (16x31) no B. Amizade próx. Salão Amizade.
R$ 10.000,00 - aceita proposta.
- Lote B. Santo Antonio - R$ 1.200,00 entro e assumir 01 salário
mínimo mensal.
- Casa alv. cl 3 qtos. + garagem no B. Santo Antônio. Somente

R$ 9.500,00 + salário mínimo mensal.
- Casa mista cl 4 qtos., Vila Lenzi. Rua dos Escoteiros. Terreno

cl 600m2 (15x40)
- Galpão lndl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cl 105m2,
garagem pl 2 carros. Parte superior - 1 apto. cl 215m2 - suíte +

3 qtos., Vila Lenzi.
- Apto. cl 2 qtos. + dependo no Cond. Amizade. Garagens, área
de lazer e festa. Somente R$ 12.000,00 entrada. Aceita-se
carro até R$ 15.000,00 na troca.
- Apto cl 2 qtos. e demais depend., garagem cl portão eletrônico
no bairro Vila Lalau. Somente R$ 5.650,00 entro + 24x mensais.
Aceita proposta.
- Apto. Centro (Edif. Catarina Ersching) cl suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, GOZ., lavanderia e sacada cl churrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de festas e 2 elevadores. Entrada

30.000,00 + 6x R$ 5.000,00 e assumir 26 parcelas de

1,25CUBs.
'

- Casa alv. 3 qtos, e demais dep. cl churrasq. + garagem. 180m2•
Vila Lalau. R$ 65.000,00. Aceita proposta, financiável.
- Casa campo na Palmeira próx. ao Restaurante, Em alv. cl tijolo
à vista. Na parte superior 1 bwc, 1 sala, 3 qtos. cl sacada pl
lagoa e garagem pl 2 carros fechada. ·Parte Inferior cl COZo +

fogão a lenha, bwc e sala cl bar + lareira. R$ 32.000,00.

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designado do Comarca de

Jaragua do Sul, Estado de Santo Catarina, no formo do Lei, etc.
Foz saber o todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato poro

protesto de Titulas centro:

ANA MARIA IND COM CONFECÇÕES LTDA. - R. LEVINOS KRAUSE, 158

-NESTA;
BARRA COMERCIO DE ROUPAS EM GERAL LTDA. - R. ANGELO RUBINI,
972 - NESTA;
BOGRANTEX IND.DO VEST LTDA. - R. DOMINGOS DEMARCHI, 372 -

NESTA;
ClRIO QUIMICA INDL LTDA. - ESTRADA JACU-ACU KM 1 O-NESTA;
CLUBE TOCA DA CANINANA - R. CARLOS OESCHLER, SINR - NESTA;
CONDUTRON INDUSTRIA ELETROMECANICA - R. MARIA UMBELINA DA

SILVA, 232 - NESTA;
CRISTIANO DA SILVA CONFECÇÕES - AV. PREF.WALDEMAR GRUBA, 5249
-NESTA;
DEPECIL INDE.COM.LTDA. - R. JOSE THEODORO RIBEIRO, 1969 -

NESTA;
EDSON SANDRO TIECHER - R. JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA, 4670

-NESTA;
ENIO LUIZ CARVALHO - R. FRANCISCO GREITER, 478 - NESTA;
ERONIDES MOQUAIT - R. CABO HARRY HADLlCH, 454 - NESTA;
EVNMR PROD TEXTEIS LTDA. - ROD.BR 280 KM 74, SINR - NESTA;
HERALDO SILVA BIITENCOURT -ME - R. VIDAL RAMOS, 155 - CORUPÁ.
SC;
ICB TREINAMENTO DE INf. E ASSqC ED LTDA. - MAL. DEODORO DA

FONSECA - NESTA;
ISNELDO UECKER - ESTRADA GARIBALDI, SINR - NESTA;
J C C INSTALACOES E TELECOMUNI- R. R FRANCISCO HRUSCHA, 1125

-NESTA;
J C C INSTALACOES E TELECOMUNI - R. R FRANCISCO HRUSCHA, 1125
-NESTA;
JOSE ADRIANO - R. ERWINO MENEGOITI, 1460 - NESTA;
JOSE JAIR CANI - R. ADELlA FISCHER, 164 - NESTA;
LUIS MARIO DA SILVA MACHADO - SÃO JOAO BATISTA, 37 SCHROEDER;
LUIZ SPEZIA - R. 508 BARRA - NESTA;
LUIZ SPEZIA - R. 508 "BARRA - NESTA;
MARILDA DE JESUS ALONCO ME. - R. AMAZONAS, SINR -

SCHROEDER;
MARIO VITORIO RASSWEILER - R. JOSE EMMENDORFER, 1039 - NESTA;
MARIO VITORIO RASSWEILER - R. JOSE EMMENDORFER, 1039 - NESTA;
MARIO VITORIO RASSWEILER - R. JOSE EMMENDORFER, 1039 - NESTA;
NATALI COM. DE EQUIP. PARA INFORMATICA - R. PRESo EPITACIO

·PESSOA, 111 - NESTA;
NATALI COM. DE EQUIP. PARA INFORMATICA --' R. PRESo EPITACIO

PESSOA, 111 - NESTA;
NATALI COM. DE EQUIP. PARA INFORMATICA - R. PRESo EPITACIO

PESSOA, 111 - NESTA;
NATALI COM. DE EQUIP. PARA INFORMATICA - R. PRESo EPITACIO

PESSOA, 111, SALA 2 - NESTA;
NILSON JOSE BATISTA LATOEIRO M,E. - BR 280 TREVO SCHROEDER S/NR

-NESTA;
ONILSON ROGERIO SCHEUER - R. ROBERTO ZIEMANN, 19 - NESTA;
OSCAR SOUZA DA SILVA - R. PADRE PEDRO FRANKEN, 174, AP 504-

NESTA;
PAULO EGSON SEBOLD - R. NMBILE T PRADI, 348 - NESTA;
PEDRO SALI- R. ANCHELO SCHIOCHET, 50 - NESTA;
R D S MALHAS LTDA. - R.ERWINO MENEGOITI, 1460, VILA RAU - NESTA;
MAR IND. E COM. LTDA. - RWALTER MARQUARDT, 131, SALA 03, VILA
NOVA - NESTA;

.

RAQUEL MARIA KANZLER FOERSTER - R. JOÃO JANUARIO AYROSO, 1735
-NESTA;
ROMATRAN TRANSPORTES LTDA.·- R. JOSE EMMENDORFER, 1772-
NESTA;
SUELI RACHEL PINHEIRO - R. JAIME GADOITI, 382 - NESTA;
SUELY VERBIEN BUSCH ME. � JOAO WIEST JUNIOR, 1091 - NES:rA;
TKS MOVEIS LTDA. - R. ROBERTO SEIDEL, 1387 - CORU�Á;
TKS MOVEIS LTDA. - R. ROBERTO SEIDEL, 1387 - CORUPÁ;
TKS MOVEIS LTDA. - R. ROBERTO SEIDEL, 1387 - CORUPÁ;
TKS MOVEIS LTDA. - R. ROBERTO SEIDEL, 1387 - CORUPÁ;
TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. - R. ANTONIO RIBEIRO, 80

-NESTA;
TRANZE O PE CALÇADOS LTDA. - AV. MAR DEODÕRO FONSECA, 429

-NESTA;
URUPAJARA DANIEL VARELA.- R. ÁLWIN OITO LOT, 166 - NESTA;
VALMOR HEINS STRICKER - NESTA;
VENECCIA MALHAS - JOSE CARLOS VICENTE - R. 535, BARRA RIO CERRO

-NESTA;
WALDEMAR BIANO:lINI- R. PAULO KREMMER, 333, AGUA VERDE "

NESTA;

SE FIEse

SENAI

JARAGUÁ DO SUL

CONQUISTE SEU ESPAÇO NO MERCADO DE.
TRABALHO FAZENDO CURSOS NO SENAI

.
INSCRiÇÕES ABERTAS, PARA:

Administração de Produção - 90 h.
CAD Confecção - 60h.
Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura
Industrial - 180h.

Modelagem Industrial - 300h.
MOPE (Treinamento Específico para Condutores de
Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos

Perigosos) - 40h.

Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone 370 -7722
ou visite nosso site: www.sc.senai.br

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusoram o aceitar a
devido intimação, foz por intermédio do presente Edital, poro que os mesmos

compareçam neste Tabelionato no Ruo ArthurMuller, nO 78, no prazo do Lei, o fim
de liquidar o seu debito, ou então, dor rozão por que não o foz, sob o peno de
serem os referidos protestados no formo do Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 2 de julho de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Retrato-Falado
por. CarolinaMarques

por Carolina Marques

"

Aface daorfanato. Logo depois, fez uma
pequena participação em'

.

"Malhação":' Saiu da produção
adolescente e chegou a pensar
que não teria rnais 'chances na
Globo, até que, uma semana '_;

antes do Carnaval; recebeu o
,I

telefonema, Do outro: lado 'da
'0 ':

linha e�taV'a '$'Ial�e;rAvancihi,'
"

diretor de "A Padroeira";
dizendo que �leo ha�i� sido

escolhido, "Achei'qúe'fos'se
trote, s6 caiu a fic�h{quandO,
fique� de frente com ele",
r, . 1

-

\

lembra Gustavo, que se mudou
I "I l ".

� rI '"
.

de São Paulo pára o Rio de

Janeirooh� ap�n'a� trêsmeses.
r

"

",/ .. ,I t
í T_ J �

-

\ )

Pouca gente resiste ao verão. Dias de
sol escaldante e céu claro são propícios
para praticar o ócio e colocar o
bronzeado emdia. Que o diga Vanessa
Bueno,aLilide"ATurmadoDidi",
da Globo. Loiríssima de profundos
olhos verdes =: dependendo do dia,
ficam azuis -, a atriz sucumbiu à

praia este ano, embora ache que não
$oi tanto assim. "Ficavamais ou
menos uma hora por dia exposta ao

sol", jura.No entanto, essa "horinha"
fez alguns estragos na pele damoça.
'IComecei a notar umasmarquinhas
que não existiam antes", conta a

vaidosaVanessa, que está

aproveitando o inverno para
compensar os estragos do sol no rosto.
A princípio, as marcas vistas por
Vanessa no espelho se resumiam a

pequenas rugas próximas aos olhos.

Logo, outros sinais começaram a

aparecer. "Notei queminha pele,
oleosa, estava cheia de espinha",
recorda a atriz de 22 anos.

Preocupada, buscou orientação
médica. Descobriu um tratamento de
rejuvenescimento cutâneo ainda no
fimde março, através do cirurgião
plástico Luiz Fernando daCosia, 'Na
primeira consulta, Vanessa sofreu.
Qua'ndC>, ó'mé�iço apontou a lupa,em ,

� _. �)(., .
' I r:

direção ao seu rosto, abronca foi
, 11 I

grande. "Não tem.coisa pior.,\{ocê v� I

atéo que não deve", constata ainda ,

preocupada, "Faço qualquer coisa para
passar longe desse aparelho", suplica.

- li·. I 1\-'
Vanessa estamesmo. fazendo. Ha tres

Gustavo' Haddad Rode'-se
considerar um cara de's�rte. O
ator é o único que pode ser
visto ÍlO mesmo horário �;n
duas produções ci� época �
ainda em emissoras
concorrentes, Sem dúvida, uma
situação privilegiada. ç:;,ust:j,Vo
assume Q papel de Luiz
Antunes, o jovem que se dedica
à vida religiosa em "A

Padroeira" e, ao mesmo te,mpo,
faz o bon vivant Horácio em "O
Direito de Nascer", ,gravada e�

.

1997 e, Só,,-agora exibida no SBT.
A coincidência deixou.Gustavo
entusiasmado, "Ouando.soube..
que as novelas seriam j

concorrentes, achei engraçado.
Adorei a idéia", conta o ator,

que se desdobra para
acompanhar seu desempenho
em ambas as produções, :'É·
bom .comparar as atuações. . 1

'

Assisto à metade de cada , ,

novela. É ojeito", conforma-se.
Para viver o religioso Luiz-em <

"An 'd .

"G!J.-'J: roelra ,
' ustavo ,se' ,

dedicou à leitura.sobre '

cristianismo, além de ter aulas i

de hipismo e de esgrima. Mas o

processo de composição foi -

singular: ele aprendeu a forma
certa de fazer para podá fazer
errado - em relação a cavalos
e espadas, seu personagem é
destituído de qualquer
habilidade. "Aprendi amontar
para cair do cavalo e mostrar

como não se faz. Fiquei com
muitas dores no corpo", lembra
o ator de 24 anos.

A "especialização" em novelas
de época aconteceu por acaso.
Gustavo estava fora do ar há
dois anos - q Ä!ÚrnQ trabalho
foi emUChiquititas", em que�

,

vivia Cadu, o zelador do

- ,-

Luiza Dantas/CZN
... ., �

Vanessa Bueno, a Lili de "A Turma do.Didl"

�fi prevenção ao envelhecimento", jura Luiz Fernando. Tanto qU,e
.

·

Vanessa diz já ter sentidomuita melhora. "A pele ficamais macia,.
·

reírescada e quando �asso a mão no rost,o sinto que fica
aveludado", descreve. Além de proporcionar o frescor, a máscara
não dá trabalh� para quem precisa correr diariamente. Apenas 15
minutos são necessários para urna sessão semanal. Namaioria das

J J I I • .:.

veze�, o tratamento pode ser feito em casa, .

p tratamento cor;etivo, porém,' n�o temo menor e��ito se o dia-a
dia não mudar. "Os efeitos do sol são cumulativos. Mesmo durante

I l'! .', -

. f f

·
Q inverno tem demanter a atençãoli, diz o médico, que aconselha o'
bloqueador solar com fator de proteção 15 para todas as horas.

hidróxidos, lipossomas e coenzimas , ,

.'

Quanto aos tratamentos caseiros, Luiz Fernando d.á uma sentença.
Q10, cada uma com dosagemmaior �'I!e nada adiantam máscaras de limão, açúcar e mel, e outras tantas
que,a outra., "As máscaras são, , ; ,que ouvimos falar, sem o bloqueador e umaalimentação
antialérgicas, Ade verão émais

!', adequada", defende.
'

concentrada POI� estarmos-mais 1 I
Vanessa bem que está tentando mudaros hábitos. Já carrega o

expos!?� �� sol", eXl?l�ça o cirurgfão. . bloqueador, inclusive para as gravações do programa, onde os

De consistênciagelatinosa, as mascaras r�fle�ores também prejudicam a pele do rosto, e se alimenta de

, permitem a limpeza profunda da pele, -r- verduras e carnes brancas. "Não como fritura nem gordura. Abuso
o clareamento sucessivo e a hidratação, das massas e f�lhas", conta ela" qlle nem sempre conseguemanter o
"O tratamento só existia naEuropa e

.
.

cardápio na linha. "De vez em quando devoro um chocolate", .

na Rússia", informaLuizFernando,Ö ,�?nfe�sa: a atriz, falando baixo com um sorrisinho cúmplice, para
.
método de rejuvenescimento foi , que o médico não a ,ouça falar de suas estripulias. Travessuras
descoberto peiamédica romena, Ruth. parecidas com as que faz em cena lia companhia de Renato Aragão
Aslan, há alguns anos. , oI l .' � ��a.t)lrm�."Val}essa j� está no infantil há tr�s anos. "É tâolegal ver
Antes dt rqorr�r, amédica deixou �eus qlfe as crianças sabem de cor cada historinha", empolga-se. Quanto
estudos e fórmulas para que fosse

l àos demais prcjetos para a carreira, yan�(s,sa faz cara d.� sap�ca.J
dada continuidade aos tratamentos. dispara. "Tenho m�ito tempo para fazer tudo o que eu quero",

enfatiza.
'

meses ela vai pelo menos umavez por
semana à c,on.sultf. para, saber a r

'
•

quantas anda o tratamento que faz em'l." ,.! 'f , .'1 jJ

casa. Vanessa já cumpriu aprimeiraI ) (
_

1 ,I.J'

etapa. �ez todo o ciçlo com a máscara
de verão e já vai entra]," na máscara de
inverno. Ambas são feit�s com alfa-

"Este é o método mais revolucionário
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EmFoco por Carolina Marques

Trilogia de
De romântica desligada a manicure
descolada, passando por,uma
despretensiosa cantora de cabaré.
Ultimamente, Renata Sorrah se divide
em três. Já interpretava a Naná, de
"Um Anjo Caiudo Céu", e
confirmada no filme "Madame
Satã"- que está sendo rodado no

Rio de Janeiro -, de Karim Aínouz,
nO qual vive Vitória, quando
apareceu Shirley na trama das sete. A
nova personagem chegou a mando
dos Céus, para dar um colorido à
vida do fotógrafo João Medeiros,
papel de Tarcísio Meira. "O bom
dessa novela é que a história anda,
não fica marcando passo", elogia a

atriz, que em 31 anos de carreira
nunca havia trabalhado com o autor

Antônio Calmon.
Renata não fazia umanovela inteira
desde 97, quando viveu a

verborrágica cafetina Zenilda de "A
Indomada". E antes dessa dose dupla
na tevê, a atriz havia feito apenas
uma rápida participação em

"Andando nas Nuvens" , no ano

passado. "Você sente quando está na
hora de voltar", diz. Essa foi uma das
razões que levou Renata a aceitar o
convite para fazer Naná. Outra foi
reencontrar o diretor Dênis Carvalho;
com quem já havia trabalhado em

"Vale Tudo", quando fez à alcoólatra
HeleninhaRoitman. "Confio no bom

gosto dele", afirma. O fato de "Anjo"
ser uma comédia também pesou
nesta balança.
O papel oferecido a ela no início,
porém, era o da espiã nazista Lenya,
hoje interpretada por Chris Couto.
"Disse não, mas foi bobagem minha.
Até o núcleo que fala deste assunto é
divertido" , reconhece. Feliz com a

atual fase profissional, Renata se

diverte quando sai às ruas. "Outro
dia, duas senhoras que não tinham a

menor cara de noveleiras, me
disseram que estão adorando a

história", conta, com a empolgação
, de urna estreante. Aliás, é com este
entusiasmo que ela encara a velha
rotina de gravações - em média,
grava dez cenas diárias. E Renata não
recorre ao tom blasé, com que
muitos atores de sua geração insistem
em diminu�r o trabalho no vídeo.
"Meu trabalho tem função social.
Você alegra as pessoas. A tevê é

companheira. Isso já justifica a rotina
desses oito meses de novela. Isso é
bacana",'acredita.
A visão romântica da profissão,

Luiza DantasteZN Renata Sorrah, a Naná e Shirley de "Um Anjo Caiu do Céu"

escolhida quando ainda era contra-regra nos Estados Unidos,
na década de 70, faz com que Renata se dedique cada vez
mais. "Espero nunca perder isso. Não tenho essa egotrip de

querer ser atriz porque é glamouroso ", garante. Talvez por
isso venha buscando uma forma nova de interpretar. "Ainda
não sei como isso vai acontecer. Mas aNaná já tem um pouco
essamudança", teoriza. A personagem parece uma daquelas
mulheres saídas dos anos 40, caracterizada pelo ar quase
infantil e sempre disposta a ver o lado positivo das coisas. "Ela
é meio tontinha. Todo mundo passa a perna nela, mas ela não
é a vítima, Só é pouco prática", defende. Já Shirley, a mani
cure, é o oposto da clone Naná. Em ambas as personagens, no
entanto, a atriz se encanta com o "jeito meio Poliana de ser".
"Me identifico com a disponibilidade que elas têm para a

vida", filosofa a atriz, de 47 anos.

Sede de vida e conhecimento é o que não falta à Renata. Com
mais de 20 novelas no currículo, ela acabou ficando
estigmatizada por interpretar personagens repletos de dramas.
Embora, não goste da definição.

'IIOuvi isso a vida inteira. Em
todo o trabalho que faço, tento torná-las maishumanas",
decreta. Assim que a novela terminar, é provável que rnais
uma dessa mulheres humanizadas apareça. Renata volta ao,

, palco sendo dirigida por Felipe Hirsch, mas ainda não tem a

menor idéia de que texto irámontar. Falante e simpática, a
atriz não pára quietá. Se ajeita na cadeira ao ser questionada
sobre os objetivos na profissão, mas põe-se a responder antes
mesmo de ouvir toda a pergunta. "Quero ter calma. Observar,
prestar atenção e estudar. Aprimorar meu instrumento de
trabalho. Quero tudo novo. É bom buscar outras coisas", fala
pausadamente, como se já estivesse fazendo laboratório para a

nova fase.

MapadaMin
por Cintia Lopes

Destaques da programação na semana de 8 a 14n/2001

Brincadeiras

(Record, dom, 12 H)
Gilberto Barros, o Leão, comanda a

gincana do "Quarta Total".O time

masculino é representado pelo joga
dorRoger, do Fluminense, o grupo
6L6 e o pilotoPaulo Salustiano. Do
lado feminino, amodelo Ana Paula
.Teodoro, a apresentadora Andréa
Faria, aSorvetão, e aatriz IaraJarrira,
aBrasilina de "Roda daVida".

Náufrago
(Globo, dom, 12:15 H)

OS atoresHersonCapri,JulianaPaes
e Roberto Bataglin participam do

episódio "Didi Crusoé", uma
referência à história de Robinson
Crusoé no "ATurma do Didi".Na
história, a turma passeia de barco,
quando ocorre urna tempestade. O
trapalhão acaba indo parar em uma

ilha, ondeRobinson Crusoé está há
,

20 anos. É lá queDidi conhece a índia
Sexta-FeiraGulianaPaes) e se apaixona
porela.

Zorro às avessas

(Globo, dom, 12:50 H)
Oepisódio "AMáscaradeCadaUm"
éurn curta-metragem coordenadopor
Sandynoprograma "SandyeJunior".
Desta vez trata-se de uma versão de
Zorro olideJunior éDomDiego de
LaVega,Patty (FernandaPaes Leme),
Esperanza, e Basílio (Wagner San
tisteban) o bandidoGarcia. Bebel (Ca
mila dos Anjos) fica de fora porque
não é aprovada no teste. Por causa
disso, a menina arma uma grande
confusão.

Fora da tribo

(Globo, dom, 22:35 H)
O atorAlexandreBarillari é o cacique
Ubirajema do episódio "E o Índio

'

Levou ... " no humorístico "Sai de

,Baixo". Na história, Vavá (Luiz
Gustavo) levaparte deurna tribopara
o Arouche. Caco Antibes (Miguel
Falabella) tenta tirar proveito da

situação e vende oParque Ibirapuera
para os índios, que acabam sendo

presos.O caciqueBira também quer
levarMagda (MansaOrth) para ase1va.

Maisanjo
(SBT, seg, 19:30 H)

"Carinha de Anjo" é a mais nova
investida do SBT.Assumindo devez
a onda angelical, a emissora exibe a

história de Dulce Maria (Daniela
Aedo), que vive no colégio de freiras
desde amorte de suamãe.O pai, urn
rico empresário, Luciano (Miguel de
Leon) resolve casar novamente.Mas
ameninaquerna verdade aproximar
Luciano da noviça Cecília (Lisette
Morelos).

Rock pauleira
(MTV, seg, 23 H)

MarceloNova estáno "Gordo aGo

go". O roqueiro e ex-companheiro
de Raul Seixas, Marcelo Nova
relembra "causas" do cantor. O

segundo convidado é o ex-Mutantes

Sérgio Dias. O apresentador João
Gordo bate urn papo sobre as novas

tendências do rock brasileiro. O

repórterMax Fivelinhamostra os

bastidores do desfile de Ocimar

Versolato, o estilista brasileiromais
famo§o no mundo fashion.

Amor bandido

(Globo, ter, 22:40 H)
A tramapolicial "Dia deVisita", com
direção deAna LuizaAzevedo, é o
episódio da série "Brava Gente" . Na

história,MaluMader é Delourdes,
urnamulher que vê súa casa invadida

por Isidoro (Marco Ricca), um fu

gitivo da cadeia. A chegada deJoão
(Marcello Anthony), opolicial, revela
uma série de segredos além de um

triângulo amoroso entre os perso
nagens.

Bastidores

(Globo, qua, 13:50 H)
Oprograma "Vídeo Show" flagra os
atores, Guilherme Piva e Mônica
Carvalho de "Porto dos Milagres"
meditando no camarim.YonáMa

galhães, a feiticeira Úrsula de "A

Padroeira", bateurnpapocom abruxa
MárciaFrazão e o atorCarlosMossy,
galã dos filmes nacionais na década
de 70, participado quadro "PorOnde
Anda".
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"Ele queria que eu fizesse uma cena de sexo anal e .eu

nunca tinha nem transado." Tais Araújo, a Selminha Aluada
de "Porto dosMilagres", ainda ressentida comWalterAvancini,
que a dirigiu em "Xica da Silva", na extintaManchete, quando
tinha 17 anos.

"Tenho vontade de posar nua. Acho que faz parte de todo

o mundo botar a perereca de fora." Luciana Gimenez,
apresentadora do "Superpop", da Rede TV!. A morena d{sse
ainda que faria um ensaio por causa da grana, mas é tÍmida.

"Se não receber uma proposta maravilhosa, será depois da
novela:" Deborah Secco, a Cecília de "A Padroeira", contando
que pretende engravidar e sonha em ter gêmeos de sexos

diferentes. A atriz de 21 anos está casáda há três anos e meio
com o diretorRogério Gomes.

"Quê isso!''' Xuxa, no momento em que o cantor Leonardo
cresceu o olho para o generoso decote que estava usando no

"PlanetaXuxa".

"Foi um choque. Lá! não tem

pl.J.itor no paleo e achei que não

sabe�trabalhar sem ele. Adoro

ganhar." L�iãno Huck,
.

....

,''CU
.

ão do

cJjPa,
muito, úm 13ope.

Luciano cohta que ng.B nd tinha o

aparelho q.b'á{idiên'Cia instantânea em
d � ,. do o o c.a.nto, ao contrano o que
s-:ê:óntece na Globo, apesar de seu

programa estar sempre cabeça a

cabeça com o "ProgramaRaulGil"

"Tenho dez anos de carreira e não preciso provar mais nada
.
á ninguém." Mônica Carvalho, a fogosa Socorrinho de "Porto
dos Milagres", dizendo que não se resume a um corpinho bo
nito - apesar de em quase todo capítulo aparecer só de calcinha
e sutiã. A atriz argumenta que em seu primeiro papel na tevê -

uma empregada doméstica que entrava muda e saía calada na

novela "História de Amor" - só usava r<?upas até o joelho.

"Meu telefone não pára de tocar. Acho legal. Não fico só

no autógrafo, converso com elas." Dado Dolabella, o Robson
de "Malhação" , curtindo o recém iniciado assédio das fãs.

"Finalmente, essa galerinha está sabendo quem é a tia

Escrava Isaura de quem tanto ouviam falar," Lucélia Santos,
a Jackie de "Malhação", contando que vibrou com a chance de
trabalhar com adolescentes que só a conheciam de nome.

"p �

.

.

ara que vou conversar com uma prosntuta, um gay, um

pescador ou quem quer que seja? Não sou imitador." Tonico
Pereira, o Francisco de "Porto dosMilagres", justificando o fato

�e não ter o hábito de fazer laboratório para os.personagens que
interpreta

"O Jorge Fernando me disse: Vou te apresentar à baixaria."

Reynaldo Gianecchini, sobre CláudiaJimenez, com quem fará
par romântico em "A Incrível Batalha das Filhas da Mãe no

Jardim do Éden", próxima novela das sete da Globo. O ator

Conta quemorre de rir com as brincadeiras da colega de elenco
e que já estava preparado para isso, devido ao que o diretor lhe
antecipou.

Gente

Danielaviaja aindano próximomês.

Volta forçada
Em breve, DanielleWinits voltá ao
Rio. Atualmente, ela se divide entre
Los Angeles, onde faz cursos para
tentar aprender a interpretar, e São
Paulo, onde encena a peça Re/ax! It's
Sex. Mas agora a atriz quer reabrir
seu apartamento noRio, já que está
cotada para viver uma personagem
naminissérie "Quinto dos Infernos",
de Carlos Lombardi, com direção de
WolfMaia, que também a dirige na

pe.ça.

Bicho-grilo
RafaelaFischer bateu omartelo.
Não vai mesmo viver uma

muçulmanaem "O Clone", apesar
do convite de GlóriaPerez. Amoça,

que estámorando nos Estados
Unidos, pensoumelhornaproposta
de contracenar com os pais, Vera
Fischer e Peny Salles, também no

elenco da trama, e resolveu esperar
um pouco mais para estrear em
novelas. Enquanto "O Clone"
estiver no ar, Rafaela, de 22 anos, já
sabe o que vai fazer: se juntará aos

integrantes do Greenpeace para
defender a natureza.

Duplo compromisso
Ianaina Lince vai colocar a porção
cantora para fora em dose dupla. A
atriz, que interpretaa]ô de "Um

Anjo Caiu do Céu", vai estrear nos
palcos cariocas no musical "Free
Som" , produzidoporFlávia
Monteiro, que estréia dia 4 de

agosto.Ianaína foi escolhida depois

por Sebastião Dourado

Trambiques à vista

Depois de sete anos sem fazer
novelas - a última foi "Éramos
Seis", no SBT, em 94 -, Bete
Coelho volta àmaratona nos
estúdios. Ela seráAlessandra
Cavalcante, uma das filhas de Lulu
de Luxemburgo, papel de Fernanda
Monténegro em "A Incrível Batalha
das Filhas da Mãe no jardim do

Éden", próxima novela das sete da
Globo. Na trama, Bete faz uma
escritora frustrada que mora em
Roma, .na Itália, e gasta o dinheiro
que tem tentando obter, em vão,
algum sucesso literário. Quando o
pai desaparece deixando uma
fortuna, e também um rombo
milionário, Alessandra renova o
guarda-roupa corri grifes italianas -

usando um cartão de crédito
clonado - e retorna ao Brasil,
crente que vai comandar o Resort

Iardim do Éden. Ela só não sabe

que a mãe e as irmãs trambiqueiras
também estão de olho nos

"caraminguás" dovelho.

Malas prontas
A atriz Daniela Faria, aHaidê
Caolha de "Porto dosMilagres", já
sabe o que fazer nas próximas férias.

. A loura vai descansar em Cancún,
no México, com a passagem que
"abocanhou" na gincana do extinto
quadro "Calor", do "Domingão do
Faustão". "Aindanãoconheçoo
lugar e estou ansiosa", diz a atriz. Se
as especulações de que Haidê é a

próxima vítima de Adma, papel de
Cássia Kiss, se confirmarem,

que Flávia e o diretor da peça,
Marcelo Saback, a viram numa

apresentação da Banda Afonjá, que
mantém com a família. Para facilitar
a vida de Ianaina, os integrantes da
banda decidiram excursionar junto
com a peça pelo Brasil, assim que a

novela terminar, para fazerem·
shows paralelos: Dessa forma,
Ianaina poderá assumir os dois
comprorrussos mUSICaIS.

Flash-back
Cláudio Lins faráuma participação
especial em "A fucrível Batalha das
Filhas da Mãe no jardim do Éden".
Ao ator e cantor caberá o papel de
Fausto Cavalcante nosprimeiros
càpírulos da trama-c- mais tarde
será o papel de Fr�cisco Cuoco.
Cláudio vai contracenar com
Fernanda Torres, que assume o
papel de Lulu Luxemburgo jovem,
que depois será de Fernanda

Montenegro.
Sacoleiro

.

Depois de perambular por Nova
York por 15 dias, o DI Zé Pedro,
que trabalha comAdrianeGalisteu
no "É'Show!", da Record, teve uma
recepção Íntima, mas nãomuito ca

lorosa, quando enfrentou a alfân

dega brasileira. Zé desembarcou'
com cinco malas lotadas de óculos,
camisas coloridas e apetrechos para
seus chapéus. Diante da extensa ba

gagem, o DI foi barrado, mas depois
de ser reconhecido e ser verificado

que não havia componentes
eletrônicos nomeio das bugigangas,
ZéPedro foi liberado.
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Ra.pidinhas
# O "Pequenas Empresas Grandes Negócios" dá dicas de contenção de energia e mostra,

corno alternativa, o aluguel de geradores movidos a óleo combustível. A apresentação
t fica a cargo de Esther Jablonski. Globo, domingo, 7:30 h.

.

.

# O cantor Vavá, ex-Karametade realiza o sonho de urna fã. O público também acompanha
o dia da princesa Deise no pro!}rama "Domingo da Gente", comandado por Netinho de

Paula. Record, domingo, 16:15 h.
# Denise Fraga revive a história da alagoana Maria, que só pensava em ser avó, no

quadro "Retrato Falado" do programa '·'Fantástico". A personagem reúne as filhas solteiras

para dar urna prensa. Até que Nielba fica grávida e Gilsa faz loucuras para ser a primeira
.
a ver o pimpolho. Globo, domingo, 20:30 h.
# Boris Casoy recebe o governador de Santa Catarina, Esperidião Amin, no "Passando

a Limpo". A segunda convidada é a ex-juíza Denise Frossard, que conseguiu condenar e

prender alguns bicheiros cariocas. Record, domingo, 23 h.
# Léo Almeida e Renana Lessa comandam a dinâmica entre jovens na revista eletrônica

"@titude.com". Rede Brasil; segunda, 19:30 h.
# A atriz e cantora Zezé Mata é a 'convidada do programa "A Vida é Um Show''. Rede

Brasil, segunda, 20:39 h.
# "Pequenos Guerreiros", de joe Dante, é o filme da "Tela Quente", Na história, uma
indústria de armamentos desenvolve linha de brinquedos de guerra dando início a inusitada

guerra entre brinquedos. Com Kirsten Dunst, Gregory Smith e Phil Hartman. Globo,
segunda, 22 h.
# Paula Saldanha e Roberto Werneck mostram as imagens do documentário ''Viagem ao

Delta do Parnaíba". Rede Brasil, segunda, 22 h.
.

# O cantor Maurício Manieri responde a perguntas sobre sexo no "Erótica", programa
comandado por Tathiana Mancini e Jairo Bouer. MTV, quarta, 22 h.
# Os atores Sérgio Menezes e Miguel Thiré mostram no ''Vídeo Show" muita habilidade

na aula prática de alpinismo, que ambos praticam. Globo, quinta, 13:50 h.

# A apresentadora Ma:rina Person comanda o bate-papo feminino no "Meninas Veneno"

com o terna "Por Que Eles Podem e a Gente Não?". MTV, quinta, 2:2 h.

# "Sleeping Dogs - Renegados pela Justiça", de Michael Bafaro, está no "Super Tela".
Com C. Thomas Howell, Heather Hanson e Scott McNeill. Na história, os "cães", são

aprisionados em sono profundo numa nave que vaga pelo espaço. Até que um deles

acorda e reúne um exército para dominar a Terra. Record, quinta, 22:50 h.

# O VJ Levy apresenta a trajetória dos Rolling Stones, uma das bandas de maior sucesso

de todos os tempos no programa "Álbum MTV". MTV, sábado, 21 h.

lhor
osseus

momentos íntimos

..---J'«u(o Coe(fio-.

Confúcio viajava com seus discípulos
quando soube que, numa aldeia, vivia um

menino muito inteligente. Confúcio foi até lá

conversar com ele e, brincando, perguntou:
- Q!Ie tal se você me ajudasse a acabar

com as desigualdades?
- Por que acabar com as desigualdades?

-, disse o menino. - Se achatarmos as

montanhas, os pássaros não terão mais abrigo.
Se acabarmos com a profundidade dos rios e

dos mares, todos os peixes morrerão. Se o chefe

da aldeia tiver a mesma autoridade que o louco, ninguém se entenderá direito. O

mundo é muito vasto, deixá-lo com suas diferenças.
Os discípulos saíram dali impressionados com a sabedoria do menino. Quando já

se encaminhavam para outra cidade, um deles comentou que todas as crianças
deviam ser assim.

- Conheci muitas crianças que, ao invés de estar brincando e fazendo coisas de

sua idade, procuravam entender o mundo -, disse Confúcio. .; E nenhuma destas

crianças precoces conseguiu fazer algo importante mais tarde, porque jamais
experimentaram a inocência e a sadia irresponsabilidade da infância.

A IMPORTÂNCIA DE SABER OS NOMES

Zilu perguntou a Confúcio:
- Se o reiWen o chamasse para governar o país, qual seria a primeira providência?
- Aprender os nomes de meus assessores.

- Q!Ie bobagem! Isto é a grande preocupação de um primeiro-ministro?
- Um homem nunca pode receber ajuda do que não conhece - respondeu Confúcio.
- Se ele não entender a Natureza, não compreenderá Deus. Da mesma maneira; se

não sabe quem está do seu lado, não terá amigos. Sem amigos, não pode estabele'cer
um plano.

"Sem um plano, não consegue dirigir ninguém. Sem direção, o país mergulha no

escuro, e nem os dançarinos sabem decidir com que pé devem dar o próximo passo.

"Então, urna providência aparentemente banal - saber o nome de quem vai

estar do seu lado - pode fazer uma diferença gigantesca. O mal do nosso tempo é

que todo mundo quer consertar tudo de urna vez só, e ninguém se lembra de que

precisa de muita gente para fazer isso."

DUAS HISTÓRIAS
DE CONFÚCIO

COMO NIVELAR O MUNDO

A CIDADE E O EXÉRCITO

Conta a lenda que, indo em direção a Poitiers com seu exército, Joana D'Arc

encontrou - no meio da estrada - um menino brincando com terra e galhos secos.

- O que você está fazendo? -, perguntou Joana D'Arc.
- Não vê? -, respondeu o menino. - Isto é urna cidade.
- Ótimo -, disse ela. - Agora, por favor, saia do meio da estrada, que eu preciso
passar com meus homens.

O menino levantou-se, irritado, e colocou-se diante dela.
- Uma cidade não se move. Um exército pode destruí-la, mas ela não sai do lugar.

Sorrindo com a determinação do garoto, Joana D'Arc ordenou que seu exército

saísse da estrada e contornasse a "construção".
.
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Termina hoje curso intensivo
sobre processo trabalhista

Prédio da primeira escola do
, \

municípioestásendo restaurado
O

Jaraguá do S1,l1 - Encerra

hoje o ciclo intensivo que discute
os Aspectos Destacados do Pro

cesso Trabalhista, que está sendo

ministrado pelo juiz-diretordo Foro
Trabalhista de Criciúma, Narbal
AntônioMendonça Fileti, especia
lista em teoria e análises econô

micas e dogmáticas e professor de
Direito do Trabalho da Unisul.

O ciclo começou ontem, no

auditório do CPL (Centro Integra
do de Profissionais Liberais de Ja

raguá do Sul) e encerra às 12 horas

de hoje. O evento é resultado de

uma parceria entre aOAB (Ordern
dos Advogados do Brasil), sub
seção de Jaraguá do Sul, e Escola

Superior de Advocacia e dirigido
a advogados, estagiários, acadê
micos de direito e outros profes-

sores.

Durante o ciclo, aOAB Livros

estará presente. Os interessados

em adquirir alguma obra devem
entrar em contato com o escritório
da subseção daOAB, pelo telefone
371-2872.

Advogados e estagiários ins

critos na OAB e em dia com suas

obrigações estatutárias pagam uma

taxa de R$ 26,23 para participar
do curso, enquanto que acadêmi
cos de Direito pagam R$ 31,48 e

advogados estagiários inadimplen
tes acima de trêsmeses, R$ 60,33.

A OAB de Jaraguá do Sul foi
criada há 17 anos. Tem 197 asso

ciados nos cinco principais muni
cípios do Vale do Itapocu. O ad

vogado Paulo Luiz da SilvaMattos
preside a entidade até 2003.

Construido em
1924, edificação
representa um-

, marco em Corupó

Corupá - o prédio onde
funcionou a primeira escola de

Corupá está sendo restaurado. As
obras começaram há menos de
um mês e até o final deste ano

deve ser concluída. A batalha pela,
restauração começou há quase 10

anos, mas somente agora veio a

verba para o serviço. De acordo
com a diretora Cultural da Fun

daçãoMunicipal de Cultura, Ma
ria Aparecida Rosa, metade dos

R$ 184 mil previstos para o tra

balho já foi repassado para a

Fundação. "O que falta vamos

conseguir até o final da obra",
afirmaMaria Aparecida. Segundo
ela, a edificação representa um

marco na História de Corupá, que
completa 104 anos hoje.

Maria Aparecida esclarece

que este prédio é um dos poucos
que restaram no Município da

época da estruturação da cidade.

Construído em 1924, primeira
mente foi usado como escola, on
de somente se ensinava em língua
alemã. A escola foi fechada em

1945, por causa da guerra, e a

edificação, depois de algumas
adaptações, passou a ser usada
'como hospital, administrado pela
Comunidade Evangélica, "até o

Memória: restauração resgata História do Município de Corupá

Odontólogos comemoram 21

anos de ABO em Jaraguá do Sul
edifício foi tombada. Na área dos
fundos será construído um anfi
teatro e banheiros. "Corupá esta

va precisando de um espaço que
aglutinasse as pessoas interessa

das e produtores de arte ", avalia.
O prédio tem 628 metros

quadrados. Destes, 26 metros são

de ampliação, 214 metros serão

reformados e 386 metros quadra
dos serão restaurados.

ano de 1970. Depois disso, conta
Maria Aparecida, o local foi-ocu
pado por várias instituições, desde
biblioteca até a Associação Co
mercial.

Depois de restaurado, o local
funcionará como espaço destina
do a abrigar toda a produção ar

tística doMunicípio e a biblioteca

pública. Maria Aparecida explica
que somente a parte da frente do

Jaraguá do Sul - A ABO

(Associação Brasileira de Odonto

logia), regional de Jaraguá do Sul,
promove, no dia13 de julho, a

partir das 23 horas, na BoateNotre,
a Festa da Maior Idade. O evento

foi criado para comemorar os 2J
anos de atuação da entidade na

Microrregião do Itapocu. Para'
animar a festa, a coordenação do
evento contratou a Banda Nega Fu-

lô, de Curitiba (PR), que interpreta
músicas dos anos 80 e 90;

Fundada em 1980, a ABO de
, Jaraguá do Sul conta atualmente

com 115 filiados noMunicípio, in"
cluindo Corupá, Guaramirim e

Schroeder. O atual presidente é o

odontólogo Américo Coral Neto,
que presidirá a entidade até outubro
desteano, quandohaveránovaeleição
para um mandato de dois anos.

Programação de aniversário

7, ..déJ�o,- Alvorada Festiva. às 6 'oras, na Igreja Matriz; Desfile
na J\venidaGetúlio Vargas, às 9hor

"S?',�. :-
-_ �

dades: ricontro de Bandas e Fa

32;�etreta na P�'á�a,
3 horas, no salãô p
Festival Sesiano da

� p'�oqUl=·�al_.�_

om aParticipação de 31 enti,
Ginásio de Esportes, �

"I'"s, e��le de �!�ers�LO�� .

(inção, a partir das J 6 horas, �o 1

INFeSMÄ:"EIVOPARoatJl '

����Nífuq IT &'{fu:�H�ê_tlmL�u,�L� �_�"<

Missas

Sábado
15hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz (Crisma)

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

08h30 - São Cristóvão
Inadimplência na Celesc está estabilizada em JS

Região Sul. Mesmd assim, ele es

clarece que a economia no Muni

cípio é de 6,8%, um patamar con
siderado muito bom, já que re

presenta uma colaboração espon
tânea da sociedade. "Economizar
é sempre bom e estamos satisfei
tos com a resposta que a sociedade
está dando" elogiaMelro.

De acordo com o gerente, a

crise de energia ainda não afetou a

rotina da cidade, pelo menos por
enquanto. O grande problema
daqui para a frente vai ser o Natal.
Muitos lojistas, informaMelro, não
sabem se encomendam as lãm

pädas usadas nadecoração natalina
por receio de não encontrar com

pradores. "Ainda não sabemos qual
a orientação para as festas de

Natal", admiteMelro, que acredita
no bom senso de lojistas e consu

midores.

Jaraguá do Sul - A linha
dura imposta aos devedores da
Celesc tem sido a estratégia usada

pela gerência para diminuir a

inadimplência, que atualmente está
em 1,5%, um percentual conside
rado baixo se compararmos com

os índices de três anos atrás, quan
do a lista dos devedores represen
tava de 14% a 16%. "Não corta

mos no primeiro atraso, mas não

deixamos vencer a segunda con

ta", afirma Melro.
De acordo comMelro, a Celesc

de Jaraguá do Sul tem aproxima
darnente 30 mil usuários. A classe
indústrial é a que tem o menor ín
dice de inadimplência, seguida dos
consumidores residenciais. O co

mércio registra omaior número de
maus pagadores. "A inadimplência
está estabilizada em Jaraguá do
Sul", reforça. Ele avisa que em

agosto haverá aumento da tarifa,
embora ainda não saiba precisar
qual será o percentual de aumento.
"Quem estipula os valores das t:;t
rifas é a Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica), explica.

Melro esclarece que a inadim

plência é' grande nos municípios
que deixaram de pagar a TlP (Taxa
de IluminaçãoPública), comoMas
saranduba, Schroeder e Guarami
rim. Segundo Melro, o não-paga
mento da TlP representa 26% da

renda da Celesc. O não-pagamento
da TlP pelas Prefeituras não fica

impune. Ano passado, o prefeito
de Schroeder deixou de receber
uma ambulânciá por causa da ina

dimplência no caso da TlP.
ECONOMIA - O gerente da

Celesc em Jaraguá do Sul, Luiz
Melro, afirma que não acredita no
racionamento de energia para a

NOSSAMENSAGEM

"Pedro e Paulo: fé vividà até o martírio"
I

Dois apóstolos, doismissionários! 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, ese coloca
totalmente a serviço de Jesus.

,Ninguém como ele soube

compreender omistério 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.

, A aio:

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

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença -1° andar

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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da Polícia Militar realizou terça
feira à noite a formatura de mais

422 alunos, da 4" série do Ensino
Fundamental, que concluíram

atividades no Proerd (Programa
de Educação e Prevenção às

Drogas e à Violência). A sole
nidade de conclusão do curso foi

organizada pelo comando do
i

pelotão e realizada no Ginásio de

Esportes Rodolfo Jahn. As fa-·

nu1ias dos alunos participaram
em grande número para prestigiar
a solenidade. O comandante de

JARAGUÁ DO SUL, 7 DE JULHO DE 2001

Prefeitura faz reformas no

ParqueMunicipal de Eventos
LocOI está
senäo preparado
-porc a 69

Expofeira

Guaramirim - A Prefeitura
está fazendo diversas obras de
reformas e melhorias no Parque
de Eventos, ao lado da BR-280,
local onde será realizada a 6a.

Expofeira, no período de 24 de

agosto a 2 de setembro, Os prepa
rativos vão desde a recuperação

, do sistema de distribuição de

energia do parque, para melhor
atendimento dos estandes dos

expositores, até diversos serviços
de reformas, ampliações e pin
tura. A Comissãó Organizadora

'

tem expectativade receber 50 mil
pessoas, durante os dez dias de

duração do evento.

Uma das primeiras providên
cias, conforme o responsável
pelas obras, José Prefeito de

Aguiar, foi a instalação de quatro
transformadores no parque, para
garantir suprimento suficiente de

energia. Tanto no pavilhão onde
acontecerá a exposição interna

,

das empresas quanto no pátio da
mostra externa foram feitas as

adaptações necessárias e instala
dos vários pontos para saída de

energia. A finalidade � evitar

algum tipo de colapso, como já
aconteceu em outras ocasiões,
dizAguiar.

Na parte de obras, foi feita
ampla reforma no pavilhão de fes

tas, com colocação de teto, refor
ma do sistema de iluminação e

'pinturas interna e externa. Tam
bém foram construídos dois sani

tários, um no interior do salão (na
entrada) e outro do lado externo,
próximo do mesmo. Aos fundos,
onde funcionam as churras

queiras, com área de 540 metros

quadrados, as melhorias foram no

piso e telhado. No pátio, foram
instalados dois telefones públicos

Edson JunkeslCP

Investimento: Prefeitura deverá investir cerca de R$ 120 mil

e será colocado U111 palco para
as apresentações de grupos cultu
rais e shows musicais.

No pavilhão de exposições,
além das melhorias nas instala

ções elétricas, foram colocadas

quatro portas metálicas novas,
reformado o sanitário emelhorada
a drenagem. O pavilhão tem 1,5
mil metros quadrados de área.
Para a realização dos eventos es-

pecíficos do setor agropecuário,
foi requisitado outro pavilhão, de
propriedade de Filipe Mannes,
com localização ao lado do

parque. Naquele local também
deverá funcionar uma área de

estacionamento, com capacidade
para receber até três mil veículos.
O investimento total das reformas
no Parque de Eventos alcança R$
120 mil. (MILTON RAASCH)

Rua Max Wilhelm; 837
Jaraguá do Sul .!'
Fone: 275-3290

VANG FASHION

Proerdconclui atendimento a422
alunos do ensino fundamental

Guaramirím - o 5° Pelotão Policiamento no Litoral Norte,
coronel Roque Herdt, também
estava entre os convidados.

Com a formatura dessa turma,
o número de crianças atendidas
pelo Proerd, só em Guaramirim,
eleva-se para cerca de 850,
segundo informa o tenente Ro

gério Vonk, comandante do 5°

Pelotão. Outras turmas de alunos
também serão atendidas pelo
programa, com a finalidade de

combater o uso indevido das

drogas, através da orientação ade

quada das crianças. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MN quer apuração de
denúncia emGuaramirim

Conselho Estadual autoriza o

Comitê dos Recursos HídricosGuaramirimlFlorianópolis
- Representantes doMovimento
Negro, com núcleo em fase de

implantação em Jaraguá do Sul,
onde funcionará junto ao CDH

(Centro dos Direitos Humanos),
compareceram esta semana na

Secretaria de Segurança Pública,
em Florianópolis, para solicitar a
apuração de supostas denúncias

de omissão de socorro e de ato

racista contra a parturiente Selma
Duarte, de 22 anos, quando es

tava sendo atendida, em serviço
de parto, no Hospital Municipal
Santo Antônio.

A parturiente, que reside no

Bairro Avaí, registrou queixa na

Delegacia de Polícia, relatando
que o fato aconteceu no dia 13
de junho, quando ela ainda se re

cuperava da anestesia, e "recebeu
a informação" de que a chefe das

enfermeiras teria se referido de
forma preconceituosa contra sua

pessoa. Segundo a denunciante,
isto aconteceu logo após a en

fermeira ter discutido com um

dos médicos da instituição, por
causa da liberação de uma auxiliar
para ajudar no parto. Pelas nor

mas do hospital, é vedada a par

ticipação de auxiliares de enfer

magem em cirurgias, tarefa de ex
clusiva competência dos médicos.

O vereador Márcio José Pe

reira de Souza (PT), que recebeu
a denúncia domingo, quando se

encontrava em Jaraguá do Sul,

participando do ato que deu início
.à instalação do Núcleo doMovi
mento Negro na região, compa
receu pessoalmente na Secretaria
da Segurança Pública do Estado,
na Capital, no início da semana,

para encaminhar o assunto. Na

audiência, esteve acompanhado
da própria denunciante, da repre
sentante doMN em Guramirim e

do deputado estadual Volnei
Morastoni (PT), que integra a

Comissão de Saúde da Assem

bléia Legislativa do Estado.
O incidente toma ainda mais

tenso o relacionamento entre par
te dos médicos e a direção do

hospital, marcado por divergên
cias há semanas. Em depoimento
que prestou ontem sobre o caso

na Delegacia de Polícia em Gua

ramirim, o diretor-técnico do

hospital, Amaury Teixeira, disse
que não acredita que a enfer

meira-chefe, Klebia Jesuania

Teixeira, tenha incorrido em

atitude racista, dada "a formação
pessoal de caráter e até religiosa
da profissional, que é diretora de

Serviços Internos naquele estabe
lecimento. O diretor-técnico, que
não se encontrava no hospital no
dia do incidente, negou também

que tenha acontecido omissão de
socorro na ocasião. "A enfer
meira Ideli atendeu", garante. O
presidente do Conselho Delibera
tivo do Hospital, Osnildo BarteI,
evitou comentar o assunto. (MR)

;
;

Orgão so depende
de formalização
legal para atuar na
microrregião

mitê, no período de formação do
mesmo e que permanece na

função, a próxima etapa para dar

existência legal ao órgão deverá

consistir da definição do regi
mento interno e da tomada de ou

tras providências, como a pu

blicação no Diário Oficial do Es

tado. Santini acredita que o comitê

terá toda a parte burocrática e

institucional providenciada antes do
final do ano, para entrar em

atividade logo. Durante a reunião

na Capital do Estado, foram reco

nhecidos ainda dois comitês re

gionais, que atuarão nas regiões de
Tijucas e no Vale do Rio do Peixe

(no Meio-Oeste do Estado).
A instalação dos conselhos

estaduais e comitês regionais está
em consonância com a Lei Federal
n° 9.984, de 17 de julho de 2000,
que dispõe sobre a criação daANA
(AgênciaNacional deÁguas), enti
dade responsável pela implementa
ção da PolíticaNacional de Recur-

sos Hídricos e a coordenação do
Sistema Nacional de Geren
ciamento de Recursos Hídricos. O
Comitê da Bacia do Itapocu terá

atuação sobre 11 municípios da

microrregião, e a sede funcionará
em Jaraguá do Sul, em local ainda

.

não escolhido.
ÓRGÃODELffiERATIVO

O Comitê de Recursos Hídricos
tem função deliberativa e de orien

tação na definição das políticas de
aproveitamento e preservação dos
recursos hídricos. Para funcionar

na prática, será necessário fazer o

cadastramento de todos os que se
.

utilizam dos mananciais na região.
O comitê atuará em sintonia com

os órgãos de fiscalização ambien

taI, para coibir abusos sobre os

recursos oferecidos pela bacia

hidrográfica na microrregião, e

tratará também sobre a cobrança
de taxas sobre o uso da água. A
próxima reunião do comitê será no

'dia 31 dejulho. (MILTON RAASCH)

GuaramirimIFlorianópolis
- OComitê daBaciaHidrográfica
do Rio Itapocu obteve ontem a

autorização do Conselho Estadual
de Recursos Hídricos para efeito
de funcionamento e desenvol
vimento da política de utilização
dos mananciais de água namicror
região. A informação é do presi
dente do Comitê Regional, enge
nheiro agrônomo Sérgio Victor

Santini, que participou de reunião
do Conselho Estadual, em Floria

nópolis, juntamente com outros

dois representantes da diretoria

provisória do comitê regional.
Conforme Santini, que atuou

como presidente provisório do co-

PrevMóve! prestou 238 atendimentos em 4 dias
CP

Guaramirim/Schroeder - o
PrevMóvel prestou 238 atendi

mentos durante quatro dias de ati
vidades desenvolvidas esta sema

na, em Guaramirim e Schroeder.
Na segunda e terça-feiras, a unida
de volante enviada peIaAgência da
Previdência Social de Joinville con
centrou a atividade em Schroeder,
onde foram fornecidas 113 infor

mações diversas ao público. Na
quarta e quinta-feiras, o PrevMó-

, vel, um furgão adaptado com

computadores, ficou estacionado

nas proximidades do Ginásio de

Esportes Rodolfo Jahn, para aten

der a população guaramirense.
No período concedeu outras

,69 informações, no primeiro dia

(quarta-feira) e outras 56 prestadas
ontem. A grandemaioria das dúvi
das das pessoas que comparece
ram ao serviço volante foi para
obter informações sobre a soma

de período de contribuição pre-

Atendimento: PrevMóvelfez vários atendimentos na região
videnciária para efeito de aposen
tadoria, principalmente em relação
aos anos de trabalho cumpridos em
atividades no meio rural, disse a

chefe da equipe da equipe, Neusa
Chaves, Houve também alguns
casos de requerimentos de apo
sentadoria encaminhados na hora,
de pessoas que apresentaram do
curnento completo.

Ela considerou os números

conseguidos pelo PrevMóvel nos
dois municípios bastante satisfa

tórios, porque a meta prevista era

atender pelo menos 30 pessoas por
dia. Segundo Neusa, a unidade
volante poderá voltar a atender nas
duas cidades, desde que as prefei
turas se manifestem pedindo o

serviço. (MR)

370-8649

Comprar máquinas e ferramentas
pela internet é hlper

a�!!�!!���!!Zi
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Homens assaltam Banco Real
localizado dentro da Kohlbach
Especula-se que
os assaltantes
levaram cerca

de R$ 25 mil

Jaraguá do Sul - Na ma

nhã de ontem, perto das 9 horas,
quatro homens assaltaram o

posto da agência do Banco Real
/

localizado dentro da Kohlbach

Motores Elétricos, na Rua Ber
nardoGrubba, no centro da cida
de. Segundo relatório da Polícia

Militar, três homens renderam os

funcionários do banco e entra

ram na instituição financeira.

Especula-se que o valor roubado
seja de aproximadamente R$ 25

mil.

Os assaltantes entraram pela
portaria da empresa sem levan
tar suspeitas, esperaram o carro

forte chegar ao banco e, em

seguida, dois homens armados

com pistola e revólver renderam

e desarmaram os vigilantes e

entraram no banco. Um terceiro

homem aguardava na portaria e

outro no carro. Depois de pegar
o dinheiro, fugiram em uma

picape Dakota vermelha, com

placa fria, MBQ-6269. A placa
original do veículo é COP-9875;
de Curitiba, furtado na capital do
Paraná, em junho do ano pas
sado.

Uma funcionária da Seguros

Edson JunkeslCP

Disfarce:policiais encontramjalecos e bermudas largadas nima creche

Garcia viu os assaltantes entra

rem no Centro de Educação In
fantil Dente de Leite, situada em
frente à seguradora, e acionou

os policiais. No local, a PM en

controu peças de roupas aban
donadas. Em seguida, a picape
foi encontrada abandonada nu

ma casa em construção, locali
zada na Rua 754, no Bairro Vila
Rau. Moradores da rua dizem

que viram seis rapazes, na tarde

de quinta-feira, analisando o local.
''Eu achei estranho porque, quando
vem alguém ver casa, sempre tem

mulher nomeio. Seis homens nós

achamos muito suspeito", conta'
uma mulher que reside em frente

à casa em construção.
Na opinião do delegado de

plantão, Ilson José da Silva, os
assaltantes devem ter fugido
para Joinville. O caso está sendo

investigado pela Polícia Civil.

Dupla que roubou posto foi presaem Blumenau
Massaranduba/Blume

nau/Guaramirim - Os as

saltantes Carlos Roberto Mar

tins, 30 anos, e Adeilson Fran

cisco da Silva, 26, que na ma

drugada de ontem praticaram
roubo no Posto Pacheco, loca
lizado às margens da SC-413,
nas proximidades de Massaran
duba, já estão presos e reco

lhidos ao Presídio Regional, em
Jaraguá do Sul. Eles foram in

terceptados por uma viatura da
Polícia Militar, em Blumenau,
logo depois de terem praticado
o assalto e se evadido do local.

A invasão do posto aconte

ceu por volta das 2 horas da

madrugada, quando Carlos

Roberto e Adeilson estaciona

ram para abastecer o Uno, placa
LXZ-0511, de Blumeriau, tendo
colocado R$ 64,00 em combus

tível, e, em seguida, apontaram
uma arma contra o frentista,
exigindo que ele abrisse o caixa,
de onde retiraram a quantia de

R$ 260,00, e levaram vários
outros objetos, como CDs e ócu

los escuros, que estavam para
venda no balcão do estabele

cimento.

A viatura da PM, acionada
pelo Capam (Comando de Ope
rações da Polícia Militar),
interceptou a dupla logo em se-

.

guida, na altura da Rua Rio Bo

nito, que dá acesso para oHotel-

/

Fazenda Santo Antônio, na lo

calidade de Itoupava Central. A
ação dos policiais foi rápida, tão
logo foi avistado o carro sus

peito, não dando tempo para

reação dos acusados, segundo
disse ontem o policialmilitarHu
go, de Blumenau, Com eles fo

ram encontrados uma espingar
da e um revólver, munições in
tactas e os objetos roubados,
além da quantia de R$ 194,00,
recuperada.

A prisão em flagrante foi re
gistrada na 2a Delegacia de Po

lícia, em Blumenau, que em se

guida encaminhou os acusados

aGuararnirim, e fmalmente para
Jaraguá do Sul. (MILTON RAASCH)

Homem roubamoto e é preso
em flagrante em Jaraguá do Sul
.Jaraguá do Sul - A Po

lícia Militar prendeu em fla

grante na tarde de ontem, no
pátio do Posto Bago, próximo ao

Portal da Fronteira, o de

sempregado (encostado, do
INSS) Miguel Waldemiro da

Silva, de 30 anos. Ele furtou a

moto Honda CG 125, de Jaraguá
do Sul, que estava estacionada

em frente ao Banco do Brasil

do Município e fugiu sentido a

Guaramirim, pela BR-280.

Quando percebeu que a Polícia

Rodoviária Federal havia feito

cerco para prendê-lo, Silva fez

a volta na contramão e retornou

para Jaraguá do Sul, onde foi
abordado pelo GOE (Grupo de

Operações Especiais).
Segundo informações do

delegado de plantão, Ilson José
da Silva, Miguel da Silva esta

va em liberdade provisória do

presídio de Itajaí (onde cum

pria pena também por furto de

moto).
Ele foi enquadrado por

furto qualificado, pode pegar
de dois a oito anos de cadeia,
e foi encaminhado para o pre
sídio de Jaraguá do Sul.

Cesar JunkeslCP

Furto: Silvafoi encaminhado para o presídiode Iaraguá do Sul

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

.

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
j

CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Etapa do Varzeano terá sete

jogos neste sábado e domingo
Guaramirim - o Campeo

nato Varzeano terá prossegui
mento neste final de semana, com

a realização de sete partidas neste
sábado e domingo. A rodada

inicia esta tarde, com dois jogos
no Bairro Avaí, a partir das

13h15, reunindo as equipes do

Guaramirim x Guarani, e em

seguida, Mediba/Barro xWoeste.

Nos mesmos horáriosjogarão, no
campo do Bairro Amizade, Bekos
x Cruzeirinho, a primeira partida,
e depois Beira Rio x CaixaD'Água.

Para amanhã, estão previstas
as partidas entre Camarões x

Rubro-Negro, às 9h30, Avaí x
União, às 13h 15, e Independente
x Seiscentos ML, às 15h15. Na

semana que vem, serão recupera
dos jogos atrasados, que corres

pondem à terceira rodada do

campeonato, quando se enfren
tarão as equipes do Cruzeirinho

x Amizade e Seiscentos ML x

União. A SecretariaMunicipal de
Esportes, Lazer e Promoção de

Eventos recebeu inscrições de

equipes para o Campeonato Var

zeano que. está em andamento.

Assim que as partidas que fica
ram pendentes forem recupera
das, o campeonato irá-para a fase
de definição.

Serão constituídas duas cha
ves de quatro equipes, ficando
duas em cada um dos grupos
para as semifinais. (MR) .

Atletismo levará 53 atletas

para a Olesc, em Criciúma
Guaramirim - A equipe de

Atletismo participará com 53
atletas em várias modalidades da

Olimpíada Escolar de Santa Ca

tarina, que substituiu aos Jesc

(Jogos Escolares de Santa Cata

rina), prevista para os dias 18,19,
20 e 21 de julho, em Criciúma,
conjuntamente com a realização
do Troféu Nakashi, para a tomada
de índices para os Joguinhos
Abertos. A representação guara
mirense contará com número
recorde de atletas naqueles even
tos, destaca o' professor Gilmar
Marcelino, que conduz os prepa
rativos pàra a delegação.

Segundo ele, a representação
guaramirense está otimista em

relação à participação nos jogos

em Criciúma, que reúne estudan
tes com idade atéIf anos, consi

derando o desempenho mostra

do pelos atletas locais em outras

competições. Em 1999, por
exemplo, a equipe feminina de
atletismo sagrou-se vice-cam

peã. No ano passado, os Jesc não
incluíram a modalidade, devido
aos problemas causados pelo
mau tempo.

A delegação do atletismo

deverá deslocar-se para Criciúma
no dia 17 de julho, para começar
a competir já no dia seguinte.
Marcelino acredita que a equipe
masculina de atletismo tem boas
chances de garantir colocação
entre os três primeiros lugares, e
até conquistar o título. (MR)

Equipe do Acaraí sagrou-se

campeã do Aberto de Vôlei
Time garantiu
otítulo

-

vencendo
São Bento do Sul

Eventos e Lazer ficou em primei
ro lugar, seguido de FME Ara

quari, Marvan/CME Massaran
duba e Reflexo Ciluma. A final
entre Center Kid's e FME Ara

quari aconteceu no domingo
passado, resultando em 3 a O.

Promovida pela Fundação
Municipal de Esportes, em par-

ceria com a Liga NOIte Catarinen
se de Vôlei, as competições en

volveram aproximadamente 135

atletas, nove equipes da micror

região.
CIRCU1TO - A Liga Norte

Catarinense de V'oleibol promove
hoje a segunda etapa do Circuito

de Vôlei de Areia, a partir das

8h30, na quadra da Sociedade

Esportiva e Recreativa Marisol.
Os jogos acontecem nas cate

gorias Minivôlei (13 anos),
inscrição R$ 10,00; Infantil (15
anos) e Infanto (17 anos), ins
crição R$ 15,00.

.
Jaraguá do Sul- A equipe

masculina de vôlei do Acaraí
venceu o time de São Bento do

Sul, por 3 a 2, e garantiu o título
de campeão do Campeonato
Aberto de Vôlei/2001. As finais
foram realizadas no final de

semana passado, no Ginásio de

í Esportes Arthur Müller. O grupo

\
da CME/SchroederlMarlon ficou
em terceiro lugar, e em quarto a

Zanotti SA
No feminino, a Center Kid's Campeão: Acaraí venceu São Bento do Sul em jogo emocionante

AliançaJCaraguá e JEC fazem amistoso amanhã
Jaraguá do Sul - Amanhã

à tarde, a partir das 15 horas, será
realizado jogo amistoso entre

Aliança/Caraguá e Joinville Es

porteClube, no Estádio do Alian

ça, localizado no Bairro Rio Cerro
II. Com expectativa de reunir

aproximadamente 1,8 mil pes
soas, o jogador e diretor esporti
vo do Aliança, Valdemir da Sil va,

diz que a intenção do jogo é apre
sentar oficialmente o patrocina
dor do time e o novo uniforme
da equipe. "Nós queremos fazer

um jogo de apresentação desta

nova parceria, por isso convi

damos o JEC, time de grande
porte de Santa Catarina", destaca.

Ao todo, o grupo do Aliança
conta com 18 jogadores, sendo

cinco atletas novos - dois de

Curitiba, um de Pato Branco, no
Paraná, e mais dois de Pomero
de. O dirigente convida toda a co

munidade para prestigiar a partida
e informa que a entrada é gratuita.
"Após o jogo teremos uma festa
de confraternização entre as pes
soas que comparecerem ao even

to e dirigentes do clube.
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EquipeMalweeIFME enfrenta
oMinasIPax hoje pelamanhã
Se otime
catarinense
vencer está nas
semifinais

Jaraguá doSul- A equipe
daMalweelFME entra em quadra
hoje, às 11 horas, no ginásio do

Parque Malwee, contra o time

Minas/Pax, de Minas Gerais. Na

briga pela classificação, Jaraguá
do Sul está com chances ainda
maiores de garantir a vaga depois
que o time mineiro foi derrotado

pelo,Vasco da Gama, no Rio de

Janeiro, por 8 a 5, na quarta-feira
passada. O técnico do grupo,
Fernando Ferreti, diz estar em

dúvida com relação aos joga
dores que iniciam o jogo. Ele des
taca que o time catarinense tem
a vantagem de jogar em casa e

contar com o apolo da torcida,
que sempre comparece em peso.

- Nós conhecemos o poten
cial do adversário, o Minas tem

jogadores de seleção, então, será
necessário bastante concentração

Futsal: jogadores doMinas treinaram ontem no ginásio da Malwee

porque a pressão vai ser grande",
afirma. Se a Malwee perder o

jogo de 'hoje, tem que torcer para
que o Minas perca a partida con
tra o Foz do Iguaçu, que será em
Minas Gerais, além de garantir a
vitória contra o Carlos Barbosa,
no Rio Grande do Sul, na próxima
terça-feira, às 21 horas (o jogo
será transmitido pela SportTV).
No caso de empate, o time da

Malwee pode jogar por outro re

sultado igual no Rio Grande do
Sul que garante a vaga por saldo
de gols, mas precisa torcer pela

derrota do Minas frente ao Foz do

Iguaçu ou para que a vitória do
. timemineiro não seja de goleada.
Especula-se que as semifinais da

LigaNacional serão realizadas em
Blumenau.

O técnico do time mineiro,
Miltinho, diz estar ciente das di
ficuldades do jogo de hoje, da
força que a torcida desempenha
e aposta na concentração dos

jogadores. "Nós temos que re-
.

cuperar o prejuízo",diz, referin
do-se à derrota contra o Vasco
da Gama.

JaraguaensesvãöcIefenderoMunicípioemcompetições
Jaraguá do Sul - Mais de

so atletas .vão defender o Muni

cípio em competições que serão

realizadas em cidades de Santa
Catarina e outros Estados. Dez

integrantes da equipe de judô do

BaependilFME vão participar do
Campeonato Estadual de Judô,
que será disputado na cidade de

Videira, hoje, a partir das 9 horas.
Eles vão competir nas categorias
Infantil e Infanto (9 e 10 anos,
11 e 12 anos, respectivamente).
O grupo será coordenado pelos
técnicos Silvio Borges e Cláudio
Almeida.

No basquete, a equipe Infan
to-juvenil masculino da Unerj/

Duas Rodas/FME enerou em

quadra ontem, pelo Campeonato
.

Estadual de Basquetebol. Os

jogos, que estão acontecendo em

Chapecó e Xanxerê, prosseguem
hoje, às 17 horas. Os 12jogadores
estão sendo acompanhados pelo
técnico Airton Schiochet,

O técnico também está co

ordenando a equipe feminina,
composta de 12 atletas. Elasestão

disputando o Estadual, na cate

goria Infanto-juvenil, no mesmo

local.
O chefe da delegação, Geison

da Silva Soares, vai comandar a
equipe feminina de punhobol da
SoletexlFME (nove meninas) e a

masculina (oito meninos) na Co
pa Santa Catarina Infanto de

Punhobol, que acontece hoje, em
Blumenau, a partir das 10 horas.

A AABB de Joaçaba será

palco da segunda fase do returno
do Campeonato Catarinense de
Futsal Infantil, que iniciou ontem
e prossegue durante o dia de hoje.
O grupo de 14 jogadores será co
ordenado pelo técnico Glauco
Behrens. A equipe Juvenil daMal
weelFME (17 atletas) joga hoje,·
às 18h30, no ginásio do Parque
Malwee, pelo campeonato esta

dual. A partida é contra a Unisul,
de Florianópolis, e o técnico é

Augustinho.Ferrári.

Inscrições para Corrida Rústic
Jaraguá do Sul - As ins- A premiaçã� vai acontee I

crições para a Corrida Rústica logo em seguida da corrida, co
125 Anos de Jaraguá do Sul de- os seguintes prêmios: primei
vem ser efetuadas até o dia 16 de lugar leva R$ 150,00 e troféu; s

julho, na Fundação Municipal de gundo colocado R$.100,00 e m

Esportes. O evento será realizado dalha, e, terceiro, R$ 50,00 e m

no dia 22 de julho, com largada dalha. Os campeões gerais n

prevista para as 9 horas, na Rua masculino e feminino ainda rec

Coronel Emílio Carlos Jourdan bem R$ 100,00 cada. O melh

(parte lateral do Shopping Cen- jaraguaense em todas as categ
ter Breithaupt) e chegada progra- �rias também receberáR$ 100,
mada na Praça Ângelo Piazera. .

As pessoas interessadas e

O percurso, que serábalizado pe- participar da Corrida Rústica tel

la Polícia Militar, corresponde a rão de entregar um quilo de ali
12 quilômetros e duração aproxi - mento não perecível como inseri
mada de uma hora. ção, no dia do evento.

Definida as chaves da 1 aOles
Florianópolis - As chaves

para a Olesc (Olimpíada Estu
dantil Catarinense) foram defi
nidas quinta-feira, no Salão Ou
ro Negro, da Prefeitura de Cri
ciúma. As competições iniciam
no dia 17 'de julho e prosseguem
até o dia 23, nas modalidades

I

de basquetebol, futsal, hande-
bol, tênis de campo, tênis de

mesa e voleibol. No total, qua-

tro mil jovens participarão
Olesc, vindos de 64 municípi
de Santa Catarina.

O congresso técnico das
mais modalidades acontecer

em dias diferentes. No dia
de julho será a definição da eh
ve de atletismo. No dia 18,
ginástica rítmica desportiva, f
no dia 20, da natação, todas II

salão Ouro Negro, às 14 hora

AQUI É
. I

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Fone/Fax: 275-1862
E-mail: ecsdemisimoalsc.com.br
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