
370-4523

estofados e colchões
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GráficaCP
370�8649

Ano 83 - W 4.461 - R$ 1,25Jaraguá do Sul, sábado, 14 de julho de 2001
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Herlim
373-1010

Equipes do Corpo de Bombeiros e daAlL colocaram três barreiras de contenção no Rio

Itapocu. Oabastecimento de águapara hospitais e crechesfoifeito com caminhões-pipas emprestados (detalhe)

População fica sem água por
causa de vazamento de óleo'
Um acidente ocasionado por falha humana

causou o vazamento de nomínimo 4millrtros
de óleo diesel do reservatório da estação de

Corupá daAméricaLatina Logística, empresa
responsável pela linha férrea. O óleo atingiu o

Rio Itapocu e comprometeu o abastecimento

é hOje
1�4 de jUlho!

de água em Jaragu� do Sul, onde o Samae foi

forçado a interromper a captação de água du
rante todo o dia de ontem. A empresa recebeu

um auto de infração da Fatma por,degradação
aomeio ambiente e deve recebermulta pesada.
Página9

\

Projeto altera a

Lei do Comércio

CADERNO

Ritmo indígena
na versão de

grupo alagoano
Cuca e Breno

- realizam sonho

de casamento

Zezé Polessa

encarna perua
na novelai

Cecília Konell não

vai disputar a
eleição no PMDB
Página4

Amin assina edital

de licitação da
Rodovia do Arroz
Anotações

Malwee contrata'

mais um jogador
Além dos jogadores Cacau eEuller, ex

Vasco da Gama, confirmados na equipe
Malwee na tarde de quinta-feira, mais um

.

jogador está garantido no grupo. Joan, ex
.

atleta doMinasfTênis, foi confirmado on

tem. Dirigentes estão negociando a con-

tratação de Betão, do Banespa. Página 11

Conhecidos os campeões
dos Jogos de Inverno

Definidas as escolas campeãs nas mo

dalidades de atletismo,basquete, xadrez, tênis
de mesa e handebol nas competições dos

JogosEscolaresdeInvemo,quetiveraminício
dia 6 de julho. O evento conta com a par

ticipação de aproximadamente 535 pessoas
e encerra amanhã, Página 12

o vereador petista Marcos Scarpato
protocolou na secretaria da Câmara de

Jaraguá do Sul proposta de alteração da

lei que permite a abertura do comércio aos

domingos. A sugestão é do Sindicato dos

Comerciários, que pretende deflagrar caní-.
panha contra a atuallegislação. Página 5

Brincando nas Férias

começa segunda-feira
o Sesc de Jaraguá do Sul está ofere

cendo às crianças de 7 a 14 m10S diversas

atividades de lazer e educativas durante o

período de recesso escolar, As atividades

acontecem na Arsepum, de segunda a

sexta-feira da semana que vem. Hoje é o

último dia para inscrição. Página 8
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A seqüência de vexames patrocinada pela seleção brasileira

de futebol comprova o fenômeno natural do desgaste dosma
teriais. A luz vermelha do perigo foi acessa ainda na década de

f970, quando o então jogador
Afonsinho -_médico, na época um
dos únicos com .instrução - de
nunciou amáfia que comandava o

futebol brasileiro. De lá para cá,
nenhuma providência foi tomada
para evitar que a corrosão compro
metessetodaestrutura desse espor
te quepretendia sermuito mais do
que umapaixão popular.
A degradação do futebol brasi

leiro iniciou com a usurpação da

CBD, transformadamais tarde em
'

CBF, pela família do todo-poderoso
João Havelange. A cartolagem, os
bicheiros e a corrupção desenfreada
só poderiam resultar nisso. aí. A
imprensa teve papel fundamental na

manutenção dabandalheira, porque compactuou com o estado
de coisa. Com raríssimas e honrosas exceções, se preocupou
com as trampas nos bastidores (vestiários) das federações e em

.

revelar como o futebol estava sendo tratado.
Os materiais (humanos) sofreram o desgaste natural, mas

insistiram empermanecerno comando do futebol; tanto dentro
quanto fora do campo. Numa rápida análise do atual estágio
percebe-se que a "pátria de chuteiras" não existemais; ficou na
lembrança daqueles que têm hojemais de 40 anos. Quem viu as

seleções de 1950 - mesmo com aderrota no final.da Copa
para o Uruguai -, 58,62, 70,82, sabe muito bem o mal que
fez ao esporte o tão saudado quanto polêmico patrocínio de

empresasmultinacionais.
.',

Os jogadores foram transformados em garotos-propaganda,
em craques da noite para o dia, cujo único objetivo foi cumprir o
ritual da lógica capitalista - mercadorias demilhões de dólares

-, e alçados como semideuses. Perderam o espírito esportivo
para ganhar dinheiro, fama e um lugar na galeria dos imortais do
futebol. Por trás da ondamercadológica estão os "empresários",
cartolas e oportunistas, semnenhum compromisso com o esporte.'
O jogo de cartas marcadas nas eleições dos dirigentes de fede
rações e da CBE

A apatia das autoridades e a impunidade são as principais
responsáveis pela permissão continuada do vôo dessa aeronave,
que hámuito não passa por uma revisãomínima - muitomais
do que urgente e necessária. A farsa promovida pela bancada
do futebol no Congresso, que emperrou as investigações das

irregularidades e ilegalidades, acobertando o deputado federal e
presidente do Vasco, EuricoMiranda, demonstra o quanto os

responsáveis pelos destinos do País estão preocupados e com
prometidos com aNação,

Correndo o risco de não seclassificar para a Copa doMundo
de 2002, aseleção estreou na Copa América com uma derrota

vergonhosa para o México. Nas eliminatórias, perdeu para
Uruguai, Equador, Chile e Paraguai, equipes que eram goleadas
nas eras Pelé, Zico e outros craques que souberamhonrar a camisa
do Brasil é ser admirados como atletas. Talvez a situação-limite
desperte o "gigante adormecido" e seja um divisor de água neste
esporte, que fascina milhões de brasileiro, mesmo sendo hoje
saco de pancadas dos adversários.

Liberdade de pensarl

* PaulaMoretti

so, repentinamente chega el!

casa bêbado ou falando palI
vrões. Isso são pensamentos,
os pensamentos são. os agent
causais da vida humana.

I
Tenho aprendido que pa�

exercer a liberdade de pensar p,
ciso adquirir conhecimentos q�
permitam livrar-me de uma sêd
de pensamentos, preconceito:
idéias e conceitos que ambulr

pelo mundo e que tanto mal te

feito à vida humana:
Se sou como sou e vivo c

mo vivo porque Hão sei ser, ne 1:1
viver diferente, não há liberdad
Liberdade é poder escolher o 91 f,
quero ser e viver-. Mas é tambér f"

e acima de tudo, saber-quais sã

as conseqüências emminha vid
r.

no meu futuro, e na vida do SI

melhante, das escolhas que faç
Averdadeira liberdade é aquil

la que permite pensar livrement
sem dogmas, sem imposições. S

se alcança quando verdadeiro
conhecimentos regem os atos d

vida.

Quando li essas palavras pela
primeira vez pareceu-me difícil
entendê-las. Hoje, após um tempo
de estudo sobre essamaravilhosa

criação divina que é o homem,
tenho aprendido que, embora se

tenha: realizado tantos avanços,

falta-nos conhecer e dominar algo
que sendo real, ainda não é pal-I

pável a nossos entendimentos:
nosso próprio mundo interno.

González Pecotche ensina que
na mente humana existem enti

dades psicológicas animadas que
atuam dependente ou indepen
dente de nossa vontade, e passam
de umamente a outra. Ensina que
essas entidades psicológicas cha
mam-se pensamentos.

Esse conhecimento talvez

explique fatos tão corriqueiros,
como, por exemplo, termos nos

decidido a fazer um trabalho e,

ao passarmos pela televisão,
. cedermos ao anúncio de um FIa
x Flu. Ou ainda sairmos para

comprar uma calça de R$ 50,00
e voltarmos com uma de R$
100,00, influenciados por uma
marca. Ou então explique porque
aquele filho tão bom, tão valoro-

Tempos atrás, refletia sobre

algo que acredito já ter sido mo

tivo de reflexão para muitas pes
soas: se o homem é livre, porque
muitos têm escolhido para si

destinos tristes, difíceis e de tanto

sofrimento? De que lhe tem ser- ,

vido a liberdade se não tem COD

seguidoatravés dela encaminhar
com acerto sua própria vida?
Parece-me que liberdade é muito

mais do que poder mover-se co

rno quiser, poder dizer e fazer o
.

que se quer..

Através do estudo logosófico
tenho aprendido que a verdadeira
liberdade é aquela que, afiançada
no conhecimento, confere 'ao ho
mem a plena possibilidade de fazer
opções, de discernir, de escolher
aquilo.que lhe permita ser mais
feliz, lhe perinita acertar e, prin
cipalmente, permita mover-se

dentro dos mais elevados prin
cípios de respeito e moral.

González Pecotche, pensador
e humanista argentino, criador da
Logosofia, assim expressou em

umde seus livros: " ...Quanto luta
o homem por sua liberdade! E pen
sar que por dentro é tão escravo...

"

* Professora e Estudante d

Logosofia
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30 e 35 linhas, com 70' toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar
texto e fazer às co'rreções ortográficas e gramaticais necessárias.
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O catarinense Luiz Alberto da Silva, de Florianópolis, está
'

assumindo a presidência da Federação Nacional das Apaes
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Silva teve o

nome confirmado em encontro nacional das entidades, realizado
esta semana, em Fortaleza. Cerca de duas mil entidades de várias

regiões do País participaram do encontro,

encerrado ontem. Guaramirim participou com uma equipe de oito

pessoas, entre técnicos, professores e direção.
O presidente da Apae local, Osnildo Bartel. teve o

nome indicado para assumir a Delegacia Regional
das entidades na Região Nordeste, devendo ser confirmado em

agosto.

Verba
Osnildo Bartel aproveitou o

encontro nacional para reforçar
alguns pedidos de verbas,
visando a conclusão da sede

própria da Apae, em
Guaramirim. Com assessores

do vice-governador do Estado,
Paulo Bauer, obteve a

informação de que uma verba

no valor de R$ 20 mil deverá

ser liberada na semana que
vem, por ocàsião da instalação
da sede do governo estadual em

Jaraguá do Stil.

Outros recursos

Bartel aproveitou as presenças
de representantes do

Ministério da Educação, no
encontro em Fortaleza, para

pedir agilidade na liberação de '

outra verba para a entidade,
no valor de R$ 100 mil, já

confirmada através do

deputado federal Vicente
Caropreso (PSDB). Além

disso, a Apae de Guáramirim

reivindica outros R$ 50 mil na
Embaixada do Canadá. Resta

torcer para que tudo dê certo.

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

"Tanto dinheiro é desviado pela corrupção no País, e para a

execução de uma obra simples existe tanta burocracia e demo
ra." (Presidente da Associação de Moradores do Bairro Recanto

Feliz, na divisa de Guaramitim e Jaraguá do Sul, Caubi dos Santos

Pinheiro, comentando a intensa mobilização de moradores, que foi
necessária, para conseguir a colocação de equipamentos controla

dores de velocidade, no acesso para a comunidade)

Dr. Pedro- Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros títulares da sociedade Brasi'leira de Ortopedia e Traumatoloqia

Bramorski espera parecer da
• '�

r

da Comissão de Etica do PPB
Presidente da JPPB
discorda das

posiçõesde
Deretti eCosta

Massaranduba -- o presi
dente da IPPB e membro do Dire
tório do PPB, empresário Mauro

Bramorski, aguarda pela con

vocação da Comissão de Ética do

partido para esclarecer as posições
assumidas pelo ex-prefeito Odenir
Deretti e Ivaldo daCosta, ao apoiar
a candidatura do provável can
didato doPMDB às eleições do ano
que vem, LuizHenrique da Silveira.
Bramorski enviou ofício na semana
passada ao presidente do Diretório
municipal, Carmelino Dolsan, pe
dindo providências.

Na interpelação, pretende apu
rar se os correligionários "ratificam
a posição rnanifestada", o que pode
"abrir caminho para a expulsão do
partido", inclusive. Pelo estatuto do
partido, Dólsan tem prazo de oito
dias para convocar a comissão de

ética, a partir do recebimento do

requerimento, e os acusados têm

igual período para as alegações. Na
'

opinião de Bramorski, que buscou
a orientação do Diretório estadual
do PPB, não existe saída para a

Executiva local do partido. "Se o

presidente não tomar as providên-

da atenção que amicrorregiãomere
ce."

Expectativa: empresário aguarda as providências do diretório

cias solicitadas, poderá ser reque
rida a intervençãonoDiretóriomu
nicipal", avisa.

Segundo Bramorski, o ex-pre
feito e candidato derrotado nas

eleições municipais do ano passa
do, "não pode usar o partido da

forma pessoal como faz", na deci
são de apoiar LHS, "sem consultar

ninguém e passando por cima da
Executiva". A decisão em apoiar
determinadocandidato "é soberana
do diretório do partido", argumen
ta. Ele também questiona o mo

vimento "de descontentamento" li
derado por Deretti, dizendo que a

presença do governadorEsperidião
Amin (PPB), na semana que vem

em Jaraguá do Sul, indicao contrá
rio. "É a demonstração inequívoca

EX-VEREADORA - O em

presário preferiu ignorar a insinua
ção da ex-mulher e ex-vereadora

Margareth Roza (PPB) de que ele

seja excluído do PPB "por ter apoi
ado o PFL" no ano passado. Para
Bramorski, aex-vereadora "mistu
ra assuntos políticos com questões
pessoais" e está "traumatizada por
não ter sido reeleita". Na opinião
de Bramorski, a ex-vereadora "so
fre de amnésia eleitoral", porque

-

"esqueceu de quem a ajudou che

gar à Câmara". Ele nega terapoiado
o PFL, dizendo que só participou
da campanha no início, mas depois
envolveu-se com compromissos
profissionais. (MILTON RAASCH)

Vereadores rejeitam projeto do Executivo
Guaramirim - Os verea

dores rejeitaram o Projeto de Lei

n° 06312001, de autoria do Exe

cutivo, que autorizava a abertura
de crédito suplementar no valor
de R$ 45 mil, para investir em

equipamentos e material perma
nente do Gabinete do Executivo.
Eles questionaram o fato de a Pre

feitura querer anular outros itens

(considerados mais necessários);
como valores destinados ao Setor
de Obras e Serviços Urbanos, pa
ra que a suplementação pedida
pelo Executivo seja feita. A tina
lidade é adquirir um automóvel pa�

,

ra o gabinete, segundo informação.
Nas duas' primeiras sessões

extraordinárias realizadas esta

semana, os vereadores também

aprovaram os projetos de nú

meros 055 e 060, ressarcindo a

Prefeitura de Massaranduba pelo
transporte de alunos de Guara

mirim, e alterando a Lei Muni

cipal 2.363, respectivamente.
Outras sessões em convocação
extraordinária já estão previstas,
a primeira delas para a próxima
segunda-feira, às 18 horas. (MR)

ZoorrrCrearíve - CENP

. Marketing
Sistemas de Infortnação

Recursos Humanos
Ciências Contábeis

Inscrições
12 a 24 de julho

Valor

R$50,oo
Fone

373-2000
--

FAMEG
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CecíliaKonellpreside oPMßB ��@lFi!\(Ç:@��
até a convenção de setembro! Arquivo/CP: Edson Junkes

I ,.
I . •

Ex-secretaria
disse que não
vai concorrer

aocargo

Depois da garantia dada pelo vice-governador Paulo Bauer e pelo
senador Jorge Bornhausen, ambos do PFL, de que as

reivindicações de Jaraguá do Sul e região serão atendidas pelo
governo do Estado, o secretário de Transportes e.Obras,

Leodegar Tiscoski, reforçou as promessas.

Segundo Tiscoski, na terça-feira, durante a instalação da sede

administrativa em Jaraguá do Stil, o governador Esperidião Amin
(PPB) assina o edital de licitação paraa pavimentação da Rodovia

doArroz, Guaramirim=-Joinville, ,e apresenta projeto p�ra a

€!strada entre Jaraguá do Sul-Guaramirim, pela Ilha da Figueira.
Depois, o governador almoça com representantes das associações

comerciais da região.
Os prefeitos da região vão cobrar do governo o cumprimento do

Orçamento Regionalizado de 2001,

Jaraguá do Sul - A pre
sidenta do Diretório municipal do
PMDB, Cecília Konell, ex-secre
tária de Bem-estar Social do Mu

nicípio e candidata derrotada a

prefeito em 2000, disse ontem que
não pretende disputar a presidência
do partido, na convenção de se

teJbbro. Ela disse, .inclusive, que
não se candidatará amais nenhum

cargo político. Na avaliação dela,
chegou o momento das pessoas
"que brigam" concorrer e tentar

unificar a legenda. "Acredito que

já dei a minha contribuição ao,

PMDB",justificou.-
Cecília assumiu a presidência

do partido no início de abril, em
eleição especial, convocada por
um terço dos membros do dire

tório. Após a renúncia do então

presidente, ex-vereador José An
tônio Schmitt, o vice-presidente
Adernar Duwe, ex-chefe da Casa

Civil, assumiu o posto, mas a in-'
satisfação da ala majoritária levou
à nova eleição: Cecília disse que
vai apoiar um candidato de con

sensoßo partido, "que lhe for sim
pático e merecer a confiança dos,

Despesas
Os vereadores de

Jaraguá do Sul entraram em

\ recesso somente

na quinta-feira. Na noite

anterior, a Câmara realizou a

quinta sessão

extraordinária convocada pelo
prefeito lrineu Pasold (PSDB)

para analisar 16 projetos. Como
cada um dos 19

vereadores ganha R$ 372,50 ,

por sessão extra, receberá este

mês R$ 1.862,40, além do
salário de R$ 2.980,00. O custo

com as sessões foi de R$
35.387,50.

Reivindicações
Os prefeitos da Amvali

(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu)
concluíram, ontem, a pauta
de reivindicações a ser

entregue ao governador
Esperidião Amin (PPB), na
noite da próxima segunda
feira, quando será instalada,
em Jaraguá do Sul, a sede
administrativa do Estado. O

documento, de duas páginas,
contém 11 itens,

.

considerados prioritários,
entre indicações de obras,
serviços e futuros convênios.

Cecília: ','Não sou candidata à mais nada, mas fico no PMDB"

peemedebistas".
Sobre a passibilidade da ala

adversária disputar o comando do

PMDB, Cecília preferiu não co

mentar, limitando-se a dizer que é
direito de todo filiado pleitear car
gos e indicação. "Acho apenas que
as pessoas devem' primeiro con

quistar espaço, e não invtClir es

paços. Não condeno ninguém por
que acredito que lhes falta expe
riência", declarou, afirmando que

existem pessoas com pouco tem

po de partido para assumir a direção
e implantar outros projetos. "Hoje,
no PMDB, o que mais tem é inva

são de espaços", completou.
Cecília disse que, por enquan

to, nenhum pré-candidatomanifes
tou oficialmente o desejo em dis

putar a presidência lhepediu apoio.
"Estamos analisando e discutindo

nomes", revelou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Críticas
O deputado federal Carlito Merss (PT), um dos cinco candidatos

à presidência do Diretório estadual, disse que o partido pretende
aliar-se às legendas que se contrapõem à política do governo
Fernando Henrique (PSDB), nas eleições de 2002. Entretanto,

criticou a postura do PSB, a quem acusa de estar sendo

manipulado pelo governador do Rio de Janeiro, Anthony
Garotinho, e o presidenciável do PPS, Ciro Gomes, por ter

"postura à direita", O PT admite negociar com a ala do PMDB
,

que faz oposição a FHC. .

MoacirBertoldi quer ampliar aliançaparaa região
Jaraguá do Sul - o vice

prefeito Moacir Bertoldi (PPB)
disse que pretende ampliar a alian
ça em torno de um candidato a de

putado estadual, no próximo ano,

na Microrregião da Amvali (As
sociação dos Municípios do VaIe

do Itapocu), Segundo ele, o obje
tivo é fOltale�er a candidatura e au

mentar as chances de eleger. "Se
rá o candidato da região, com
compromissos com as administra

ções, e não partidário ou local",
explicou, acreditando que a suges
tão será aceita pelos líderes polí
ticos regionais.

Bertoldi disse que a partir da
próxima semana inicia os contatos

com lideranças pepebistas da região
para tentar costurar uma candi
datura única. "Precisamos ampliar
o debate em torno de nomes. Sou
favorável 'a que cada partido, de
cada um dos municípios da mi

crorregião, apresente candidato.
Primeiro se faz uma seleção nas

cidades, depois na região", in
formou, acrescentando que não

tem interesse em candidatar-se em
2002. "Tenho compr�mis�o com

o cargo de vice-prefeito", justifi
cou.

Sobre as declarações do verea

dor Jean Leutprecht (PTB), que
para ser candidato único da coli

gaçãoMais Jaraguá do Sul, até ele,
Bertoldi disse se for o candidato
de consenso "terá o apoio incon-

.

dicional doPPB". Segundo.o vice
prefeito, a tendência natural é o lan-.
çarnento da candidatura do se

cretário de Gestão, Alcides Pa

vanello. "O que precisamos é aban
donar o pensamento, e pensar
mos nos municípios", pregou,
afirmando que não tem preferên
cia por nenhum nome da coliga
ção. (MC)

,

Esperança'
O presidente da Câmara dos

Deputados, Aécio Neves

(PSDB/MG), promete, para
depois do recesso, colocar em

votação o "pacote ético", que
devolve a imunidade a sua razão

de ser: proteção do direito de

opinião e expressão no

exercício do mandato, e não

para acobertar atos ilícitos e

práticas políticas ilegais.

Visita
O prefeito de Chapecó, José
Fritsch, provável
candidato do PTao governo
do Estado no próximo ano,

estará hoje em Jaraguá do Sul.

Às 10 horas, se reúne com
, ,

lideranças emilitantes petistas
da região, 'na sede do
diretórió. Na pauta as eleições
de 2002. Ontem, Fritsch .

esteve em Joinville.

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

�ADD/MaklerU
_ ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de
,

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

sua segurança e tranqüilidade.
.

GráficaCP
\

'370-8649
�O�Oço Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�,,-,\t'E Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Manequins Malhas Ltda.
Rua Luiz Sorti, 1540 - Bairro Nereu Ramos - Jaraguá do Sul - se
Fone/Fax: (47) 276-0033 -' e-mail: manequins@netuno.com,br
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Merss aponta "inconsistência" na LDO Sindicato quer alterar a lei
do comércio aos domingos

bilhões, enquanto o pagamento de juros e

dos serviços das dívidas atingiu o absurdo
de R$ 82,7 bilhões. São números extre

mamente preocupantes; que deveriam ser

analisades com mais responsabilidade",
sugeriu.

Merss lembrou que a dívida interna subiu
de aproximadamente R$ 60 bilhões, em
1994, paramais deR$ 500 bilhões, este ano.
"A tendência é piorar, porque o governo se

comprometeu a apresentar superávit de
quase R$ 32 bilhões", reforçou, acres

centando que o câmbio atingiu R$ 2,50 e os

juros são de 18,25%. O deputado informou
que o governo já refez os cálculos dos
índices de inflação e do crescimento do PIß

(Produto Interno Bruto) para 2002. "O
cenário macroeconômico para atingir o

superávit é de ficção", completou. (MC)

Jaraguá doSul- O deputado federal
Carlito Merss, membro da Comissão Mista

de Finanças e Orçamento da Câmara dos

Deputados, disse que a LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentária) aprovada para o

próximo ano "é uma peça de ficção". Se
gundo ele, as metas previstas são impos
síveis de serem alcançadas e os números

prometidos pela equipe econômica "ir

responsáveis". A LDO para 2002 esta

belece superávit de R$ 31,7 bilhões; dólar
a R$ 2,15; juros de 13,2, inflação de 4% e

crescimento de 4,5%.
Na avaliação do deputado, a únicameta

que pode ser atingida é o superávit. Mas
para isso o governo terá de reduzir ainda

mais os investimentos no País e aumentar

o déficit público. "No ano passado, os in
vestimentos da União foram de R$ 10,1

Vereador do PT

já protocolou a
mudança no

projeto original

cipalmente dos supermercados, não estão

"agüentando" mais trabalhar nos do

mingos e feriados. Na avaliação dela, a

família dos comerciários está sendo

prejudicada. "Nem no domingo o casal

podemais ficar junto. Isso contribuiu para
a desunião familiar", argumentou, lem
brando que, desde a apresentação do

projeto na Câmara de Vereadores, o sin-

dicato foi contrário.
'

Ana Maria revelou que a entidade

pretende deflagrar uma campanha -

envolvendo igrejas, sindicatos, associações
de moradores e entidades de classe -

"para pressionar os vereadores" durante a
'

apreciação do projeto. A partir da próxima
semana, o sindicato começa a distribuir

1,5 mil camisetas com o lema: "Não

compre aos domingos. É possível com
prar de segunda a sábado. A família

agradece". Ela garante que, ao contrário

do prometido, a abertura do comércio aos

domingos não gerou novos empregos.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Jaraguá do Sul - O Sindicato dos

Comerciários sugeriu ao vereador petista
Marcos Scarpato análise da Lei 2.337, de
novembro 1997, de autoria do Executivo,
que instituiu a abertura do comércio aos

domingos e feriados no Município, para
propor alteração no projeto. No início do

mês, Scarpato protocolou na secretaria da
CâmaraMunicipal proposta de revogação
da lei. O prazo regimental máximo para o

trâmite da matéria é 40 dias, a partir da
entrada no Legislativo.

A presidenta da entidade, Ana Maria

Roeder,justificou a solicitação afirmando
que os trabalhadores do comércio, prin-

Dias 21 e 22 de Julho de 2001
Local: Parque de Rodeios Augusto Demarchi

Promoção: CTG Laço Jaraguaense
Dia 21 - Sábado
09:00h - Laçada Vaca Gorda Individual Livre
12:00h - Churrasco
13:00h - Laçada do Cavalo Crioulo
- Somente poderão participar animais confirmados na ABCCC
- Será obrigatória a cópia do registro definitivo do animal
- O mesmo animal não poderá ser montado por outro peão.
- Será cobrado, R$ 40,00 por laçador (10 armadas - sem reinscrição)
16:00h - Vaca Gorda Livre
20:00h - Churrasco
23:00h - Grande fandango na Sede Social do CTG

com Os Mateodores - RS'
Dia 22 - Domingo
08:00h - Laçada do Cavalo Crioulo
9:30h - Vaca Gorda Livre
10:00 - Cavalos p/ público montar - GRATUITO
11 :00 - Apresentação do Cavalo Fúria - O CAVALO DANÇARINO
12:00h - Churrasco
13:00h - Final da laçada do Cavalo Crioulo
14:00h - Vaca Gorda Livre
08S.: - Todas as provas serão individuais e não será permitido a reinscrição
em nenhuma prova de laço.
- O regulamento das provas de laço seguirão as normas do MTG-SC

Sebrae inicia em agosto Projeto Ideal
ministrado por 11 profissionais especialis
tas e mestres de Goiás, São Paulo, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul 'eRio deJaneiro.

As inscrições podem ser feitas até o

final deste mês, na secretaria da Apevi, no
prédio do Centro Cultural. O curso, que
se estenderá até novembro, será realizado
três vezes por mês, no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul), das 13h30
às 22h30, ao custo de R$ 400,00 para

,

associados de entidades empresariais e R$
500,00 para não sócios, podendo ser par
celado em quatro meses. (MC)

Jaraguá do Sul- Previsto para ini

ciar em agosto, o Projeto Ideal (Instituto
de Desenvolvimento de Empresários e

Administradores Líderes), sob a orientação,
do Sebrae (Serviço de Apoio às Micros e

Pequenas Empresas), pretende capacitar
e desenvolver 30 lideranças empresariais
da Microrregião da Amvali (Associação o'

dos Municípios do Vale do Itapocu).
.

Com apoio das associações comerciais
e industriais e Apevi (Associação das

Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) o
programa foi dividido em 12 módulos,

----------------1

OEmjunho, o comércio eletrônico das Lojas Breithaupt - www.hiperb.com.br :
http://www.hiperb.com.br - registrou crescimento de 75%, em relação ao

Imês anterior. No mesmo período, o número de consultas cresceu 22%.

Os negócios foram ampliados na área de máquinas e ferramentas para outros I

Estados, que têm vendido geradores, furadeiras, máquinas e equipamentos de :construçãocivil.· I
O O Magazine Breithaupt, no Shopping Center Breithaupt, apresentou ummovimento I
acima da média neste final de semana. No sábado o movimento foi 60% superior ao I
mesmo período do ano passado e domingo chegou a ser 100% maior o número de I
clientes atendidos, firmando o domingo como um dia de lazer e compras para o I

jaraguaense. O Hiper Breithaupt também apresentou um acréscimo de 35% no número I
de clientes atendidos. I

L � �Informações: (47) 371-4547 - Home Page: www.ctglj.com.br

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTOTRIBUTÁRIO
Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Posta150 - eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820

Jaraguá do Sul- se - Horne Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.brCassuli Advogados Associados SIC
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Homenagem a Zipf reúne líde
Em família ...

LeonardoZipfe amulher, BrigitteHufenüsslerZipf

Alessandra...

Rodolfo Hufenüssler com o homenageado

MonikaHufenüsslerConrads eDietrichHufeniissler

o homenageado com as filhas Camila...

e Roberta

Karin Hufenüssler e Leonardo Zipf

Christiane Hufenüssler e o homenageado

JaraguádoSul--Emcerimônia realizada noClu
AtléticoBaependi, no dia 5 de junho, o superintende

. daDuas Rodas Industrial, Leonardo Zipf, recebeu o

títuloPersonalidade deVendas 2000. Concedido pel
ADVB (Associação dosDirigentes de Vendas do B
sil) seccional de SantaCatarina, o prêmio é conside

omais importante evento da entidade no âmbito em
sarial.
A cerimônia de outorga reuniu lideranças políticas
empresariais de Santa Catarina, como o govemad I

Esperidião Amin, que entregou aZipf a certificaçã
do prêmio, e o presidente da ADVB no Estado, J
Carlos Portella Nunes, que agraciou o homenagea
com o troféu alusivo ao �

I
I

Paulo A. Melro, Elisiana, Leonardo e a mãe, Els

Com Ana Lucia (irmã), Sérgio Moura Ferro,
Patrícia (prima) e Cesar Lima

,

,Com Eloy
Luchtemberg e Rubia

Torres

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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este domingo o Sesc de

araguá do Sul promove

F presentação única na cidade

r� o espetáculo "Guerreiros e

f Torés", do grupo alagoano de

r
J olclore "A Parte". O evento,
ea
\que acontece a partir das 20

horas no teatro do Centro

ultural de Jaraguá do Sul

arca a segunda etapa do

rojeto Sonora Brasil, que faz
ua estréia em Santa Catarina.

primeira apresentação no

stado
.

será hoje, em
oinville. Depois de Jaraguá
do Sul o grupo vai para Rio
do Sul, Blumenau, Brusque,
Itajaí, São José, Florianópolis,
Laguna, Tubarão, Criciúma,
Lages, Chapecó, Concórdia e

anxerê.

lv Guerreiros e Torés é um auto

I nordestino com repertório de
úsica de influência indígena
rasileira, não do índio do
azonas, mas do índio

ordestino. De acordo com o

écnico em cultura do Sesc de

araguá do Sul, Sérgio
edretti, o Toré é uma

ariante do Reisado com a

ncorporação dos

aboclinhos, que são os

E N o

CORREIO DO POVO

cultura - lazer - entretenimento

R

7 DE JULHO DE 2007

I""""""

Folclore: grupoAparte, de Alagoas, é considerado um dos 30 melhores grupos do nordeste

índios. Pedrotti explica que as

partes, ou episódios, é o que
caracteriza o Toré, já que
estes elementos não são

encontrados no Reisado.
Na avaliação de Pedrotti o

espetáculo pode ser

'

considerado uma ópera, já
que inclui dança e canto,

unidos em uma história. O

concerto, ainda segundo
Pedrotti, mostra a influência
dos índios na música
brasileira através de dois

gêneros musicais populares,
retirados da cultura indígena:
o guerreiro e o toré. O

guerreiro é um folguedo

alagoano nascido do Reisado
e o toré nasceu no litoral do

,

Ceará, onde é cantado e

dançado pelos descendentes
dos índios Tremembé.
Os instrumentos musicais e o

figurino dos artistas são

caracterizados. S'ão vários

personagens, representações

Música indígena no palco da Scar
Divulgação

1&.8fi11��KfailseT .� Requmte O seu bom gosto

VENHA CONHECER O NOSSO

SHOWROOM E APRECIAR

BELíSSIMOS MÓVEIS DE

FERRO EM EXPOSiÇÃO COMO:

MESA DE CENTRO, LA\,ERAL,
APARADOR, ESTANTES,

COLUNAS, CADEIRAS, MESAS DE

JANTAR, BANQUETAS, QUE

PODERÃO
COMPLETAR SUA DECORAÇÃO,

CONSULTE-NOS!

de cena de caça e guerra e a

força da dança são exploradas
como elementos do guerreiro,
O toré é sempre comandado
por apito e maracá, dançado
de forma circular por homens
e mulheres e está relacionado
à natureza e espiritualidade.
O grupo A Parte, formado
ano passado, é considerado
um dos 30 melhores do

Nordeste e desenvolve

projeto de pesquisa sobre
música do guerreiro alagoano.
A intenção do Sonora Brasil
em trazer esse tipo de

espetáculo é o resgate das

origens da música brasileira.
O projeto existe há quatro
anos no Brasil mas em

Jaraguá do Sul passou a

acontecer há dois anos. O
último espetáculo
do Sonora na cidade foi do

grupo Aurora Boreal, da
Noruega, que pesquisa

,

música medieval. Depois da
música de influência indígena
o Sonora vai apresentar a

influência africana na

formação da música
brasileira.

Ingressos a R$ 5,00.

Piscinas adulto e infantil, dois toboáguas, bar e restaurante, churrasqueiras,
estacionamento seguro e grande área verde

Rua Á uas Claras Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - SC
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

-

REFLEXA(Batismo Anjo lindo e santo, que se

chama OtávioMurilo Rau,
quatro meses ontem (13),joi .

batizado na religião Católica
no último domingo. Escrevo o

que vejo, observo, sinto e

acredito, sendo aqui uma das .

vazantes de meus sentimentos e

emoções. Esta semana vivi uma
situaçãopouco comum, e, que

há muitos anos não participava,
batizei uma criança. Muito feliz

com a santa oportunidade,
procurei entendermais sobre o

significado do batismo e

deixarei registrado alguns
tópicos. Agradeço ao pais,
Wanderson e Adriana, pela
manifestação de amizade e

confiança

O batismo apaga o pecado original, imprime na alma um
sinal que nuncamais desaparece, e dá um diploma

espiritual, a graça santificante que dá direito ao Céu.

"A capacidade pars
vencer nem sempre

depende da

inteligência, da
coragem ou do físic

sobretudo, é
necessário qué haja
uma forte dosagem
de determinação,

confiança e respeit
, .),

propno

CTG Laço Jaraguaen
www.ctglj.com.br

CTG Laço Jaraguaense: este

nal de semana estaremos em L

Alves, no rodeio crioulo e F

"da Cachaça.
11 de juDIo - quarta-feira, rN
Gaáchado'Cl'Gl.aço Jaraguae
13 a 15 de julho - Rodeio ci
Laço Luisalvense - Luís Alvii

junto com a festa da Cachaça.
20 e 21 de julho - CTGLaço JiI!

guaense, Laçada de Vaca Gore
Individualdo Cavalo Crioulo.
21 de julho - Baile com Os MI'
teadores - CTG Laço Jaragu
ense.

4 e 5 de agosto - Rodeio Piqu \

Laço de Ouro "Krüger" - Va

Motorizada

Ministro Aroldo Silva e ospadrinhos, Marcon e KrismairaRau.
'. Uma cruz é traçada na testa para assinalar a criança como

propriedade de Deus, e impedir que o demônio se apodere dela.
· A mão é colocada sobre a cabeça para tomar conta dessa

propriedade em nome de Deus.
· Põe sal na boca para que ela se conserve fiel a Deus.
· Impõe a estola sobre a cabeça para lhe dar Q direito de entrar

Wanderson e Adriana, pais de

Murilo. Nesta hora, os pais
seguram na mão da criança a

vela benta, para lhe significar a
fé catôlica que o levará às

portas da eternidade i.�na igreja.
· Unge com óleo o peito e nas costas para que ela sempre 'se

defenda do satanás e sua maldade.
· Derrama a água batismal sobre a cabeça tornando-a filha de

'

Deus, então o pecado original foi apagado e no lugar ficou a

graça santificante.
-

.

· Os padrinhos são responsáveis pela educação. religiosa dos

afilhados, se os pais a descuidarem.

Waldemar e Mágida Rau, avós
paternos de Otávio,

participaram ativamente da
cerimônia deixando claro a

alegria, fé e responsabilidade
para com esta coisinha linda,
cheirosa e sagrada. Parabéns

pela elegância, mas
principalmente pelos valores,
usos e costumes que afloram
nos laços de família deste lar

jaraguaense

Gaúcho(a) de
Idade nova

Rafael Ramos Borges (14),Moa
Ropelato "Nanico" (15), Janine
Franzner (16), Luciene Spézia
Rincaweski (22), LiomarMescn
(25), Kátia N. S. Pinceglher (26)
Rosangela 10'. Weiller (29),
Oaniele Spézia (30), Roseli

Oemarchi (30).

eTG LAÇO JARAGUAENSE
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO
.

E LÃ EM GERAL
INGRESSOSANTECIPADOS R$lO,OO/ NO BAILE R$12,OO

POSTOS DE VENDA: Demarchi Carnes
CasaCatnpê-ira- Doce Mel e Smurf' s Lanches/

Informações 371-4547

- e-mail: casacàmpeira@terra.com.br
NOVO l;NDEREÇO : Rua GuilhermeWeege, 22

fonejfax:371-0330.- Centro Jaraguá do Sul - Santa Catarin

c
_

, DEMARCHICARNES...
CARNES

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail: demarchioarnes
ê netuno.corn.br
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Téo Rogo social@netuno.com. b r

j
t

zerrã d;;tSilva estaxcti
nd�.llbjeums ráveL�m)araguáfÍo;,

-1, no Big Bowlli j�gressos antecipados ffil
.

estão sendo vendidos no iBig Bowl1ing aR$ 8100,

le na hora R$10,00.

II
Embaixado� do morro

i

ezerra canta a realidage dos subúrbios que, por
I

eio da visão dos co
.

ositores apÔl1�:mos das Is do Rio.An
.•.
J ,tral1�fofma-se en,,;,

as vibrantes ;�1d
,.

Paril eíe não há�
.elas palavras. Ê 6ú linguagem crua 1

presente nas letras tem ído até a garotada.No'
entanto, pode-se dizer que o mérito não se deve

I apenas à temática das canções (sem máscaras),
!mas também à construção' sonora e o ins
!
trumen tal de que se vale. o 'malandro'. Durante

135 anos, ele foi ,Il1ú�ic� profissio�al, acom-
. anhando grandes !i!erpretes, integrando §

andes orquestra�
.

9' a dai Copacabana)
.

s,.emSãoP .Glpbo�no�
Iro). .

w:

O sßUnbista não se "(Ie anto, mas um "cara
discreto", que se dedi 'fnulher, Regina, e aos I

\ ..estudos de música. Segundo Bezerra - que diz I
lnão.ligar para o rótplo;de cantor de bandidô -, a!
�socledade quer acreditar que na favela só há

�marginal, mas 80% dos,{avelados são honestos.

; "Como as pessoas.di ?UQ, e�b�ixador do.

mOITO e dou vo ömpósitores des�.�
ecidos e ap

. .

s §ão .�Jes e···· suals.1
lias que' s.,. Og;o, cruzado .

dÖ'1
ftrafical'lte e da políCIa,? .a Irma. "Quem. está de I
I fora, �ão sabe", o que •.� •• descer o morro com a I
jmarmIta na mao, e ser en uadrado pela polícia

Grupo internacional se
apresenta na Unerj'

A Unerj promove no dia 17, às 20 horas, no
auditório da Scar, no Centro Cultural, a apre
sentação da Califórnia State University Jazz En
semble, um dos mais premiados grupos musicais
universitários nos Estados Unidos. Ö patrocínio
da apresentação em Jaraguá do Sul é da Fundação
Catannense de Cultura, Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, Sociedade Cultura Artística de
Jaraguá do Sul, deputado estadual Ivo Konell e
família e deputado federal Eni Voltolini. Os in
gressos säo gratuitos.

371-0363

Fernando Moraes Rêgo e Célia Regina Lopes. Ele que
recentemente tomou posse na diretoria do Lions Clube

Jaraguá do Sul- Centro.

Carolina de Assis PereiraMaffezzolli e Ramon Solon Sa
lai Schrautk na cerimônia de posse da nova diretoria do'
Lions Clube Jaraguá doSul- Centro.

DaianaMaria Schmitt e Danian Giorgio Salai Schraut, na cerimônia
deposse da nova diretoria do. Lions Clube Jaraguá do. Sul- Centro.

li"

A bela Rafaela Hass aniversariou nesta quinta-feira (12),t;;cebendo
o carinho de seu namorado, Elvis Bonatti, e se.usfa,miliares

- FESTA- Os familiares e os amigos do CP querem parabenizar o amigo
Zeca Correia pela passagem de seu aniversário (13). Parabéns!

Erramos: Ademar Piske aniversaria no dia J3/9, e não J3/7
como foipublicado na edição. de 10/7

� floricultura

Florlsa

� (047) 371-8146
ii (047) 371-0515

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

Especialização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeiro
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150

Médico Oftalmologista

CENTERSOM .

•
CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847

Hélio Rodrigo Pareja Garcia e Tcharla Françoise
Menel sobem hoje à noite ao altar da Igreja da
Barra para troca de alianças. Após a cerimônia

religiosa recepcionam amigos eparentes no.

Clube Atlético Baependi. Felicidades ao. casal

Exposição
. A partir do dia 16 de julho, serão expostas no hall
do Shopping Center Breithaupt, duas maquetes
construídas pelo pastor-missionário Jorge Garbers.
As maquetes, que foram inspiradas em três cidades
da Alemanha (Dalmen, Marborg e Villmon), retra
tam estações, cidades, carros, vegetações e mon

tanhas da região. As locomotivas e os vagões são

réplicas das que andaram ou ainda estão andando
nas ferrovias alemãs.
Os trens funcionarão no período das 11 às 13 horas
e das 18 às 20 horas, até o dia 24 de julho.
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A supergatinha Ana Flávia Berri,
filha de Paulo e Roseneide,
embelezando nossa coluna

,O garoto Guilherme Dionei Garcia
completa 4 anosjuntamente com

sua mãe, lzel Garcia. Parabéns é o

que deseja toda a família

A gatinha Tatiane Paupitz
completou l3 anos dia ontem. Os

pais, Raul e Marlq, o irmão, Rafael, e
os avós desejam os parabéns

A fofinha Paola CristineMatei
aniversariou dia :25/6. Os pais,Almiro
e Veoceana, os avós e os padrinhos

desejammuitas felicidades

Completa 1 aninho no dia :20/7 André
Luiz Fadoski. Os padrinhos, Sandro e

Sula, desejam os parabéns

No dia 11/7 Maria Eduarda

completou 1 aninho, Ela e a mãe

esperam hoje seus convidados

para sua festinha

O gatinho João VítorDi Mari fez :2

aninhas no dia 13 dejulho. Seus pais,
Marílda de Souza e Alexander Di Mari

lhe para]:>eniza

A bela Ana Paula Delani completa 3
aninhas dia 1:2/7. Felicidadesé o que
desejam os pais,Antonia e Clodoaldo, e
ospadrinhos Odair, Nice e Lucimar

O sapequinha João Vítor Schappo da

Silva completa :2 aninhas amanhã. Os

pais desejamfelicidades

Troca de idade no dia 16/7 Gabriel
Rudi Hornburg.Amãe, Fabiane

Patrícia, e a irmã, Ana Laura, desejam
felicidades

Completou 1 aninho
no dia 1:2 a fofinha Isabela

Kolschesk ao lado dos pais, Emerson
eJudite

Angelo Gabriel Tafner comemora no
dia :20/7 5 anos de muitas

travessuras. Quem parabeniza são os
tiosMoacir e Viviane

Aniversaria hoje Alison Ricardo de Gasper (no centro da foto),
que completa 7 anos, ao lado dos irmãos, Jackson e Jaqueline.

Os pais, Aleixo e Roselí, desejam felicidades

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios

UNIMED, UNIÃOSAÚDE,WEG, MALWEE,
SINDICATO DA,. ALI�ENTAÇÃO

�
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Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@neluno.com.br www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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370·8649 . CWSIFICADOS DO CP - Jaraguá .do Sul e região - Sábado, 14 de júlho de 2001
/

IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agênciascorrejodopovos@netuno.com.br

ALU'GUEL
Compre - Reforme ou construa 0,0
seu imóvel com suaves prestcções

em até' 140 meses.
,�--��:,�,,�:-�:;;�� _-""'''''''"''&'''1

Crédito Prazo Po r ce lo s

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

I Lar Imóveis I
Fone: 275-2010 - Creci 852-J

Av. Mal. Deodoro da �onseca, 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 ct 4 qtos., Vila Lenzi. Rua dos Escoteiros. Terreno
cl 600m2-(15x4Ó) ,

- Galpão indl. 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 Efsching) cl suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada cl churrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de festas e 2 elevadores. Entrada
30.000,00 + 6x R$ 5.000',00 e assurntr 26 parcelas de
1,25CUBs.
- Casa alv. 3 qtos, e demais dep. cl churrasq. + garagem. 180m?
Vila Lalau. R$ 65.000,00. Aceita proposta, financiável.
: Casa campo na Palmeira próx. ao Restaurante. Em alv. cl tijolo
a vtsta. Na parte superior 1 bwc, 1 sala, 3 qtos. cl sacada pI
lagoa e garagem pI 2 carros fechada. Parte inferior cl cozo +

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

Fone
(47) 275-0203Fax 371-8351

Temos mais dOe 80 modelos de chaveiros e plns resinados
e departamento próprio de arte-final,resinagem e montl(lgem
• iM í' t-t-W-XI i í' g-t----·]RAa-MD

�\�� .::
www.destaquebrindes.com.br

Rua: João Januãrio A roso,268, Jaraguã Es uerdo - Jara uã do Sul - SC

MÓVEIS
CI$llS / apartamentos / chácaras / rerrenlll

Vende-se terreno no centro,
em Guaramirim. R$
9.500,00. T: 373-1766, cl
Marlene.

.
Vende-se terreno cl 680 m2,
na Ilha da Figueira, próx,
do Salão Vitória. R$
8.000,00 à vista ou R$
3.500,00 de entrada +

parcelas. T: 275-2294.

Terreno todo murado, na
Ilha da Figueira, próximo
MTR. Valor R$ 20.000,00.
Tratar'370-5728, com Carla.

Vende-se casa de alvenaria
com 2 pisos com 144m2 -

quitada com escritura.
Rua José do Patrocínio, 56,
Vila Rau, no vqlor de
R$ 20.000,00. Tratar
9994-3410 ou 371-8310.

Vede-se Chácara com

142.000m2 em Nereu
Ramos possui 18.000 pés
de Banana, água nascente.

Valor R$ 35.000,00. Tratar
no 371-4446.

Vende-se chácara Três Rios
do Norte, com 31.000m2•
Rua José Martins (frente
737). Valor R$ 85.000,00.
Tratar no 371-2357.

Vende-se chácara cl 11500
m2, cl casa de alvenaria de
80 m2, cl fonehe de 150
rn? cl estrutura de ferro,
pomar diversificado, 230

, pés de maracujás, junto ao

Rio Piraí, próx. do trevo da
BR-1 Dl. R$ 40.000,00. T:
9119-1758

Vende-se apto. com 103m2
Vila Baependi rua Fritz

Bartei, com 1 suíte, 2 qtos,
sala. bwc social. Valor
R$ 39.000,00. Tratar
no 371-4446

Vende-se apto. na Rua
Barão'do Rio Branco, no
Edifício Klein, apto novo, 5
andar de frente, 138m2•
Tratar 275-3627, falar com
Kátia..

Vendo guarda-roupa com 10

portas. Ótimo estado. Tratar:
371-8116.

Vendo canecadeira de 1 furo

para parafinar fios de

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

Vende-se casa mista com

70m2, contendo 3 qtos,
sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem.

Vende-se terreno com

350m2 - Jardim São

Francisco, na rua principal
do Loteamento.
Tratar: 371-8116.

Vende-se lotes na Ilha da

Figueira, após Ilhabela.
Embalagens. Tratar
no 371-4446.

Vende-se terreno Bairro

Vieiras, próx. A Kienen

semiplano, com água
nascente com 20.59Im2.
Valor R$ 160.000,00.

Vede-se terreno, Vila Lenzi,
com 664,00m2• Rua
Guilherme Schmid, lot. Da
Erwino Menegotti. Valor
R$ 20.000,00. Tratar no
371-4446.

Vende-se terreno no Centro,
com 552m2• Valor
R$ 42.000,00.
Tratar 370-2995.

Imperdível- vende-se
terreno com 562m2 - Vila
Lenzi. Valor R$ 22.000,00.
Tratar 370-2995.

Vendo casa de alvenaria
com 138m2,construção
nova, na Vila Lalau, com
suíte, 2 quartos e demais

dependências. Terreno com

440m2 todo gramado, com
garagem para 2 carros.

Falar com Marlene. Tratar:
371-8116.1

Vendo casa em alvenaria,
seminova com acabamento
interno em gesso e massa

corrida, com 2 qtos, bwc,
sala, cozinha, despensa,
área de serviço e garagem, \

grades em todas as janelas,
toda calçada por fora e

canil. Local: Estrada Nova,
próximo ao Mercado Brasão.
Aceita-se carro como parte
do pagamento. Valor
R$ 37.000,00. Tratar com
Ivone ou Silvio, Telef. Tratar
372-3124.

Compra-se casa de
alvenaria cl laje e no

mínimo 3 quartos.
Preferênçia por Vila Lalau ou

proximidades. Peço-se até

R$ 50.000,00 à vista. T:

9112-4711, cl Luca.

Vende-se casa João Pessoa
com 78m2 de alvenaria,
terreno com 345,50m2, 3
qtos, mais dependência. Rua

, Francisco Panstein, 28.
Valor R$ 25.000,00. Tratar
no 371-2357.

Vende-se casa de alvenaria
com 140m2,na Tifo MÇlrtins,
terreno com 350m2, 3 qtos,
mais dependência. Rua
Adenor Horongoso, 277.
Valor R$ 40.000,00.
Tratar no 371-2357.

Vende-se casa madeira com

78m2, Vila Lalau 3 qtos, sala,
cozinha, bwc. Terreno 484m2
rua Major Júlio Ferreira, 105.
Valor R$ 45.000,00.
Tratar no 371-2357.

BARBADA!
Entrada RS 20.000,00 + prestações à

partir de RS SOO,OO (corrigidas pelo CUS).
À vista RS 3S.000,00 (aceito propostas)

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

CLASSIAUTO:
Ter a�feira às 12h

OIgodao, lã, sintético. Tratar
com Paulo no 275-1642.

Vende-se carta de crédito
para compra de imóveis e

construção - parcelas de

R$'167,00 (mensais). Tratar
370-2995.

Vende-se uma esteira

ergométrica Atletic Way,
motorizada com processador
de velocidade, tempo e

distância. Valor R$ 200,00.
Tratar (47) 375-2596 .

Procura-se senhora

aposentada, viúva ou

separada, sem filhos, para
morar com um casal idoso,
para companhia, e ajudar
nas tarefas domésticas.

Pagamento a combinar.
Período: segunda a sexta -

feira ou integral.
Tratar 372-1274, com Sr.
Walmor.

Vende-se uma mesa de
sinuca com as seguintes
medidas: 2,25cm x 1 )Ocm
acompanha tacos, bolas, giz
azul e fichas. Valor R$
390,00. Tratar com Sr.

Walmor no 372-1274' com.

Vendo jogo completo de
moldes de malha para

confecção. Valor- R$ 120,00.
Tratar com sra. Arlete. Tratar
372-1274.

Vende-se cachorro poodle
valor R$ 80,00. Tratar 370-
9573 ou 9103-9570, falar
com Cris.

Vende-se estoque de

rnercqdo e aluga o

estabelecimento. Valor a
combinar. T: 374- 1103,
cl Rute.

Vende-se cavalo manga

larga, marchador e manso.

T: 274-807], cl Diego.

Vende-se móveis p/ loja,
prateleiras, balcão,
manequins, provador,
cabides, etc. T: 372-3548.
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Intermediária

VENDE· Madeira, contendo 3

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

VENDE· Casa em alvenaria (antiga).
cl200 m2, em terreno cl2.997m2.

lf.ua AdolfPuttjer, 112 (Próx.
Prefeitura). Preço: 130.000,00

VENDE· Terreno com área 600

m2, contendo 2 casas (madeira
alvenaria). Centro
Preço: R$ 35.000,00

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

VENDE· Sala comercial claprox.
85 m2. Ed. Chiodini - Sala 403.

\ Preço: 45.000,00. Aceita troca pl
.

r imóvel na praia

ALUGA .sa« comercial com
área aprox. 40 m2. Rua Acre, 133

(Iaragisâ Esquerdo)
R$ 200,00

VENDE· Terreno clárea 1.538,45
m2. Rua 2� de Julho esquina cl
Guilherm� Wackerhagen (Vila
Nova). Preço: R$ 125.000,00

ALUGA· Sala comercial cl

aprox. 60,00 mê: Rua Guilherme

Weege. Centro Médico
Odontológico. R$ 200,00

VENDE

Terreno com área de

. 412,50 m2.

Nereu Ramos (Próx.
Posto de Saúde)

Preço: R$15.000,OO

VENDE

Terreno clárea

420 m2. Lot. Vila

Romana (Vila
Nova) Preço:

-,

R$ 2-8.000,00

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

705m2• Rua Bahia, 109 (Jaraguá
Esquerdo) Preço': R$ 35.000,00

...
�

VENDE· Casa em alvenaria com

\
área aprox. 245,00 m2.

Rua Thomaz Francisco de Goes,
68 • Negociáveis • R$ 135.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.LOCAÇÃO
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",EngeteeConstrutora e Imobiliária
Ilt

.

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

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

Engetee.

,." CRECI 934-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 Versalies
com área de 450 m2 nos

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

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

mista + casa pequena em

alvenaria cl 515m2 de área
total e 190m2 de área
construída. R$ 58.000,00.
* Ilha da Figueira - Casa

Herbert Sasse nº 141.'

Casa com 3 quartos + 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
cor. 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 alvenria .

área do terreno cl 500m2•
Rua Roberto Ziemann, nº
19. R$ 90.000,00
* Vila Lenzi - Apto. R.

Hermann Schulz com 2

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

financiamento.
* Estrada Nova - Casa

mista, com 3 quartos. R$
15.000,00.

f

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

"

.""

* Corupá - Cq?Si próx. à Metrisa, com
-.

168m2, alvenâ'rià·c/ laje e terreno de�_
450m2• R$ 32.200,00.
Parte Semi-acabada.

Czerniewicz - Ed. Verona - 2 qtos + 2 salas

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

Ótimo ponto comercial ou

residencial

*Terreno - Na Rua Bahia

com área de 900m2 no

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

SENAC, com 960m2 de

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

lado do Supermercado
Breithaupt na Reinaldo Rau
- Centro: Contém uma suíte

mais 2 quartos, 2 salas,
dependência completa de

empregada, cozinha com

móveis e 'ßWC.
* Três Rios do Norte -

Casa de alvenaria com 1

suíte + 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia e

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

alvenaria com terreno de

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

Terreno com 967,50 m2

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

com 364 m2 no valor de

R$ 16.000,00

(

VENDE OÚ
ALUGA l'

* Centro - Centio"
Médico ';:,

� Odontológico, sala'
803, salas/,

f consultórío-cz a

cômodos, + bwd�
Aluguel R$ 280,0,0

e Venda R$ ,(.lL
j, 35.000,00 em�
1ondições, a1e�ta-'

r se carro&
f " \t '\

rfll'1�
� � .

/

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

VILANOVA

Residencial ou

comercial com 3

quartos localizado na

r�a Domingos
Brugnago nº 611 valer

de R$ 500,00

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

casa de alvenaria com área de 3.500,00 m2

valor de R$ 260.000,00

Centro - Edf.

Imperial. Rua Felipe
Schmitz. Aptos c/
250m2 ou 267m2.

Financiamento direto.

; Nereu Ramos - Chácara'

com casa de alvenaria, 2

lagoas, plantação de banana,
luz, telefone, total infra

estrutura. R$ 48.000,00.
* Casa em alvenaria - na

Rua Domignos O. Brug
nago, 611 (Rua do Super-

mercado Breithaupt e

Rádio Brasil Novo). Ter
reno com 1 .OQOm2 e casa

com 132m2, contendo 3

qtos, 1 bwc social, capai
cozinha, 2 salas, dep. de
empregada (qto e bwc)
lavanderia e varanda -

Vila Baependi - Re�dencial Bartel: 1 suíte +

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

R$ 42.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: ah30 às 12h. 13h30 às 1ah30

• Aos sábados: ah às 12h

II

2125 - JGuÁ ESQUERDO - R.
João Carlos Stein, 110 - casa alv.

100m2,2 dorm., bwc, sala, copa/coz.,
lavanderia, garagem 2 carros. Terreno

330m2• R$ 32.000,00

2074 - CENTRO - R. Fernando Pradi, 220,
sobrado alv. superior: sufte'c/ closset, hidra, sacada
+ 2 darm. cl sacada, sala íntima cl sacada, bwc.
Inferior: sala esíor/Tv/jontcr; cozo cl móveis,
churrasq., lavabo, bwc dep. empregada, garagem
2 carros. R$ 195.000,00

2124 - JGUA ESQUERDO - R. luis
Gonzaga Ayroso, 532 - casa alv. 132m2, 1

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

2088 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Antonio
Pedri - Sobrado novo alv. cl 200m2, 1 suíte cl
closet, 2 darm., 1 bwc, escritório, sola eslarITVI

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

alv., 130m2, 5 dorm., sala, copa, coz.,
bwc, lavanderia e demais dep. Terreno

400m2• R$ 45.000,00

alv. 180m2, 1 suíte, 2 dorm., sala estar,
N, copa, coz., bwc, área serviço,

garagem 2 carros cl churrasq., toda
rnurcdc. R$ 40.000,00

alv. cl 80m2, toda legalizada, saia do

aluguel, faça a sua proposta.
Aceita-se carro, terreno, financiamento

direto com a imobiliória.

Pradi - Terreno 450m2 -

R$ 18.000,00

3044 - TERRENO - lot. Ottokar -

R$ 10.000,00 pode ter parcelado
R$ 3.000,00 ent. + R$ 200,00

mensais

Romana - R. c/ 'lajotas e sem saída -

.

Thrreno 14x30=420m2.
R$ 30.000,00

Cond. Azaléia - Terreno 630m2 -

R$ 47.000,00

3017 - GUARAMIRIM - lot. Raisisse -

Temos vários lotes R$ 11.500,00 à

vista ou R$ 5.000,00 entrada +

R$ 300,00 mensais

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

2131 - ANA PAULA - R. Cristóvão,
135 - casa alv. 1'43m2, 1 suíte, 3 dorm..:
bwc, copa/ cozinha, sala, gargem, área
serviço + edícula c/ 34,5m2 - Terreno

363,79m2. R$ 55.000,00

casa alv. 92m2, 3 dorm., sala estar, copa/
coz., bwc, área serviço, garagem. R$
32.000,00 a vista, ou parcelado

em caixa ou imobiliária

1035 -

EMíliO
STEIN -

ED.
CARVALHO
Apto.3
dorm., dep.
empregada,

André dos Reis, 245 - ccsc.mcdeiro,
2 dorm., cozinha, bwc, sala,
garagem. R$ 15.500,00

Cond. Azaléia - Terreno 1.018m'
R$ 30.000,00

Carlos Stein, 28 - casa alv., 150m2, 5

dorrn., escritório, 2bwc, sala estar/jantar,
copa, cOZ., lovond., churr., garagem 2·
carros. Terreno 350m2• R$ 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1010 - Centro - próx.
Stúdio FM - casa de alv. cl
280m2, cl suíte + 2 qtos,
salas eonj., 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 bwc's,
garagem pI 2 carros. R$
42.000,00 - 'Aceita carro

e parcelamento

1325 - Vila Lenzi - R.
Onélia Horst - Terreno

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

Prfmula -

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 - Ami,zade - Rua
Guanabara - casa nova

cl 142,50m2, cl suíte + 2

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

1986 - Guaramirim -

Centro - próx. Lojas
Krueger - casa mista cl
3 qtos, 2 bwe's. Terreno

cl 616,87m2': Aceita troca

cl apto 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.

1088 - Amizade - casa cl
100m2, suíte + 2 qtos.

Seminova -

R$ 55.000,00.

Menegotti
- 3 salas
comerciais

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

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

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

- Aceita terreno.

1039 - Centro - próx. Ed .

Car-valho - casa cl 132m2,
cl -4 qtos. Terrenoc/

1.525m2. R$ 100.000,00
- aceita-se pareeI. R$
85.000,00 à vista

3358 - Res. Amarilys -

suíte + 2 qtos, sacada cl
churrasqueira e garagem.

R$ 65.000,00

1297 - Vila Lalau -

próx. Pasta Mime - alv. cl
156m2, cl 4 qtos, 2 bwe's.
Terreno cl 450,00m2.

R$ 55.000,00.

1152 - Chico de Paula - casa

cl 220m2, 3 qtos, 2 bwcs, salão
de festas, si comercial cl bwc -

R$ 65.000,00 - Aceita imóvel
na praia como parte do pgto.

3356 -

Ed.
Morada
do Sol -

suíte + 1

qto, 1

vaga de

garagem.
R$
48.000,00

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

E-mail: girolla@netuno.com.br

Telefone de plantão:
9973-9093

3049 - Rua Piçarras -

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

1175 - Czerniewicz -

fundos 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 pl
2 carros. R$ 85.000,00.

1040 - Centro - Próx,
Ginásio Arthur Müller - casa

cl 172m2, cl suíte + 2 qtos
- R$ 75.000,00.

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
ter - Próx.
Stúdio FM -

Suíte cl
hidra, 2

qtos.,
2 vagas de

garagem.
R$
92.000,00.

1036 - Centro - defronte
Cartório Dna. Áurea -

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

R$ 160.000,00.

1052 - Agua Verde -

Próx. Igreja São Judas -

135m2, cl 4 qtos, 2 bwc's.
Terreno cl 450,00m2.

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

bwc's, área pI 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, piseine.

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

R$ 45.000,00.
.

1037 - Centro - próx.
Studio FM - terreno cl

309m2, edificado cl casa

antiga. R$ 148.000,00.

1084 - Res. Versalhes -

Faltando acabamento finais
cl 316m2, cl suíte cl hidro,
2 qtos., lavabo, salas 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 (Seminava)

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

festas cl piscina.
R$ 125.000,00.

3050-Cond.
Royal Barg
Defronte
Posto
Marechal -

Suíte, 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ret 4225-Edit. Águas Claras-Três Rios do
sur-c/ 48m2- 2 dorm
R$11.500,00+Financ.
Ret 4189-Edit.Res.Bartel-Vila ßaependl-c/
100m2-suíte+2 dorrn '-lbwe - garagem -

R$45.000,00

CASAS EM ALVENARIA:
Ret 1870-Água Verde-Casa alv. c]
235,25m2 - suíte- piseina-Terr. C/759m2-
R$160.àoo,00
Ret 1930-Água Verde-Casa Alv.e/150m2
-3 dorm- Terr.45Gm2-R$23.000,00+fin
Ret 1776Amizade-Sobrado Res. Bella Vista
ct, 219,44m2 - suíte cl eloset -

R$120.000,00
Ret 1829-Amizade- Lot. Verssalis-Sobrado
em eonstr. cl 2 suítes+2 dorrn - 2 bwe -

R$77.000,00
Ret 1841- Amizade- Sobrado cl 255m2 -e- 1
suíte cl closet+ 3 dorrn - R$99.000,00
Ret 1842-Amizade-Casa Alv. cl 70m2 - 1
dorrn -1 bwe - R$22.000,00 r
Ret 1855-Amizade-Tifa Schubert-Sobrado
cl 200m2 - 6 dorrn - 2 bwe -R$ 48.000,00
Ret 1860-Amizade-Casa Alv. cl 203m2 -

suítee/hidro+ 1 d o rm -1 bwe
R$120.000,00
Ret 1867-Amizade-Casa Alv. nova c]
122m2 - suít'e+2 darm - 1 bwe -

R$63.000,00
Ret 1899-Amizade-Casa Alv. cl 183,40m2
- Terreno cl 19.125,50m2-R$185.000,00
Ret 1926-Amizade-Tifa Schubert-Casa alv.
cl 3 darm - Terreno cl 544m2 -

R$38.000,00
Ret 1928-Amizade- Casa Alv. cl 158m2 -

suíte+ 1 dorrn + edícula cl 1 do rrn -

R$35.000,00+financ.
Ret 1937-Amizade- Casa Alv. nova cl
130m2 - suíte+ 2 darm - 1bwe
R$55.000,00
Ret 1938-Amizade-Res.Verssales -Casa
Alv.Nova e/136m2-suíte+2 d orrn

-, R$78.000,00
'

Ret 1790-Ana Pauiall -Casa Alv. cl 120m2
Terreno cl 350m2

R$15.000,00+Financ. ,

Ret 1927-Ana Paula- Casa Alv. cl 174m2 -

suíte+ 2 dorrn - 1 bwe - terreno e/947,34m2
- R$75.000,00
Ret 1620-8arra-Sobrado cl 265,l1m2 - 1
suíte - terreno cl 635,75m2 - R$95.000,00
Ret 1817-Barra Rio Cerro-Casa Alv. cl
120m2 - 2 dorrn - 2 bwe - R$2B.000,00
(parcela)
Ret 1894-Barra- Casa Alv. cl 170m2 -

suíte+ 2 dorrn - 1 bwe - Terreno cl 525m2 -

R$117.000,00
Ret 1492-Centro- casa e/315m2-Terreno
cl 2.445m2- R$350.000,00
Ret 1737-Centro- Casa Alv. e/200m2 - 3
dorrn - 2 bwe - Terreno cl 718,50m2 -

R$lSO.OOO,OO
.

Ret 180i-Centro- Sobrado Corni. cl
321,80m2 -1 apto +2 salas Comls.
R$230.000,00
Ret 1824-Centro- Casa Alv. cl 200m2 -4
darm - 1 bwe - Teréeno e/850m2 -

R$160.000,00
Ret 1852-Centro- Sobrado c! '256m2- 1
suíte cl closet+ 2 dorm- R$195.000,00
Ret 1920-Centro- Casa alv. cl 170m2-3
,darm -2bwe - terreno cl 392m2 -

R$8B.000,00 .

Ret 1920-Centro- Casa alv. cl 170m2-3
darm -2bwe - terreno cl 392m2 -

R$88.000,00
'

Ret 1887-Corupá -Casa Alv. cl 120m2 - 2
darm piseina- R$70.000,00
(14XR$5.000,00 Fixo)
Ret 1755-Czerniewicz-Casa ,Av. cl
130,95m2 - 3 darm - Terreno cl 432,15m2-
R$6B.000,00
Ret 1805-Czerniewicz-Casa Alv, cl
142,50m2 - 1 suíte- Terreno cl 367,SOm2-
R$90.000,00
Ret 17112- Czerniewicz- Casa �Iv. cl
487,15m2- suíte+ -Terreno cl 3.285m2 -

R$230.000,00
Ret 1806-Czerniewicz -Sobrado CornI. cl
420m2 - 2 salas comls.-:R$155.000,00
Ret 1820-Czerniewicz-Sobrado cl
269,30m2 - suíte master- Terr.el 625,89m -

R$190.000.00
Ret 1868-Czerniewicz-Sobrado Re�.e
CornI. cl 234 m2 - 4 darm - R$95.000,00
Ret 1827-Estrada Nova- Casa Mista, cl
120m2 - 3 darm - R$19.500,01,l
Ret 1854-Estrada Nova- Casa Alv, c! 78m2
- 3 darm - 1 'bwe - terreno cl 344m2 -

R$32.000,00
Ret 1763-Guaramirin-Sobrado cl 360m2-
suíte elcloset - Terreno cl 720m2-
R$140.000,00
Ret 1778"Ilha da Figueira- Casa Alv. cl
140m2 - 3 darm - 2 bwe - R$ 65.000;00
Ret 1904-Ilha da Figueira- Casa alv. cl
140m2 - 1 suíte+3 darm - 2 bwe -

R$65.000,00
Ret 1917-Ilha da Figueira- Casa Alv. c!
197m2 - suíte+ 3 darm - 2 bwe -

R$75.000,00
Ret 1892-Jaraguá Esquerdo-Casa Alv. cl
198m2 1 suíte+3 darm
R$90.000,00(parcela)
Ret 1911-Jguá Esquerdo- Sobrado cl
211,30m2 - suíte+ 2 darm -Piscina -Terreno
cl 560m2-R$140.000,00
Ret 1931-Jguá Esquerdo- Casa Alv. cl

110m2-3 dorm -1 bwe - Terreno cl 364,70m2
- R$53.000,00
Ret 1831-João Pe'ssoa- Casa Alv. cl
lanchonete cl 250m2 - 3 dorrn - 1 bwe -

R$45.000,00
Ret 1B10-Nereu Ramos- Casa Alv. ct
110m2 - 3 dorrn - 1 bwc - R$37.000,00
Ret 1918-Nova Brasília- Sobrado cl 350m2
- suítre+ 3 dorrn -piscina-Terreno e(1.605m2
-R$300.000,00
Ret 1919-Nova Brasília-Casa Alv. c]
164,86m2 - suíte+ 2 dorrn - 3 bwe -piseina
R$85.000,00
Ret 1865-Santa Luzia- Casa Alv. cl
121,40m2 3 dorrn - 1 bwe - R$55.000,00
Ret 1633-Schroeder- Casa Alv. cl 286m2
- 4 dcrrn - terreno cl 1.540m2 -

R$85.000,00 , .

Ret 1658-Schroeder-Casa alv. cl 240m2 -

1 suite+3 dorrn -2bwe - R$60.000,00
Ret 1922-Schroeder-Casa Alv. cl 186m2 -

suíte+ 3 dorm - 2bwe - Terreno cl 661,98m2
- R$45.000,00
Ret 1850-Três Rios do Sul- Casa Mista cl
80m2 - 3 dorrn - 1 bwe - R$16.000,00
Ret 1708-Vila Baependi-Sobrado cl 580m2
- 2 suites+ 2 darm -3 bwe - Piseina
Consulte-nos
Ret 1734-Vila Baependi-Casa Alv, cl 145m2
- 3 dorrn - 2 bwe - R$83.000,00
Ret 1800-Vila Baependi- Sobrado cl,
250m2 - 1 suite cl hidro+ 2 dorrn - 1 bwe
R$140.000;00
Ret 1851-Vila Lalau- Casa Alv. cl 153m2 -

1 suíte+3 dorm - 2 bwe -; R$63.000,00
Ret 1876-Vila Lalau-Casa Alv. cl 225m2 -

4 dorrn - 2 bwe - R$140.000,00
Ret 1880-Vila Lalau-Casa Alv. nova cl
138m2 - 1 suite+ 2 dorrn -R$75.000,00
Ret 1903-Vila Lalau-Casa Alv. cl 172m2 -

3 dorrn - 2 bwe - Terreno cl 392m2 -

R$65.000,00
Ret 1939-Vila Làlau-Sobrado cl 168m2 - 3
do rrn - 2 bwe - Terreno cl 392m2 -

R$78.000,00
Ret 1772-Vila Lenzi- Casa alv.c/ 180m2 -

3 dorrn - 2 bwe - R$78.000,00
Ret 1777-Vila Lenzi- Casa alv. cl 128m2 -

Terreno cl 882m2 - R$ 60.000,00
Ret1784-Vila Lenzi-Sobrado cl 192m2 - 4
dorrn - 3 bwe - R$103.000,00
Ret 1815-Vila Lenzi-Case Alv e/160m2-1
suíte-2 dorrn - 1 bwe - R$25.000,00 +
Finan
Ret 1923-Vila Lenzi-Casa alv. -suíte+ 2
dorrn - 1 bwe - Terreno cl 458m2 -

R$58.000,00
Ret 1936-Vila Lenzi- Casa alv. cl 186,25m2
- 3 darm - 2 bwe - R$75.000,00
Ret 1859-Vila Rau-Casa Alv. cl 70m2 -3
darm -1 bwe +1 galpäoe/bwe e/100m2-
R$45.000,00

'

Chacáras:
Ret 3040- Ilha da Figueira-el 21.146m2'-
1 cachoeira - lagoa -(negociável)
Ret 3038-Jguá 84-Mini Chaeára ej 5.960m2
- cl 2 casas boas alv. - R$ 76.000,00
Ret 3041-Massaranduba- Mini chacéra cl
2.520m2-1 casa de 80m2 -3 dorm -2 bwe-
R$ 30.000,00 ,

. Ret 3032-Ribeirão G. do Norte-el
125.000,00m2 -R$ 50.000,00
Ret 3033-Schroeder- e/42.500,00m2-
plano cl água -R$45.000,00

Terrenos:
Ret 2357 - Amizade- R: Lot. Blumengarten
cl ]46,50m2 - R$ 19.000,00
Ret 2360-Amizade -R:Jaeob Gesser cl
600m2 R$33.000,00
Ret 2360 - Amizade-R: Roberto Ziemann,
ell500m2 - R$70.000,00
Ret 2364-, Amizade- R:Jaeob Gesser cl
551m2 - R$38.000,00
Ret 2384-Barra do Rio Cerro - Jardim
Roeder cl 322m2 -' R$ 5.000,00
Ret 2362- BR 280 - ej 400.000m2 - R$
480.000;00
Ret 2262- Centro- lugar alto eiL369m2 -

R$27.000,00
Ret 2373-Centenário- 'R: Lot. Jardim
Francisco cl 350m2 - R$18.500,00
Ret 2287-Chico de Paula- R: Cerrylo Uber
cl 1. 224 ,08m2 - R$,22.000,00
Ret 2330-Czerniewicz- R:'I1do Formigari ci
300m2 - R$ 14.000,00
Ret 2340-Czerniewicz-' R: Paraná cl
22.123,89m2 cl lagoa de peixe - R$
6'8.000,00

. .

Ret 2349-Czerniewic:i:- R: Antônio Gesser
cl 18.844,86m2 - R$ 200.000,00
Ret 2352-Czerniewicz- R: Julio Wereh cl
557,80m2 - R$ 19.000,00
Ret 2385- Czerniewicz- Terreno plano cl
7.000 m 2 - R$ 350.000,00
'�et 2386-Guaramirim-Próximo Pedreira cl
80.000 m2 - R$200.000,00
Ret 2387- Guaramirim- R: BR 470 cl 648m2
+ 1 casa madeira cl 3 dorm - R$ 28.000,00
Ret 2313-Ilha da Figueira- R:José Panstein
cl 603,75m2 - R$17:500,00
Ret 2379- Ilha da Figueira- R: José Teodoro
Ribeiro cl 540m2 - R$42.000,00
Ret 2367-Jguá Esquerdo- Lot. :Osmar
Gerent cl 427,50m2 - R$13.500,00
Ret 2377-Jguá Esquerdo- Cond. Azaléia -

cl 688,27m2 - R$ 30.000,00
Ret 2304-Nereu Ramos- R;João Ropeliato
cl 1O.123,75m2 - R$55.000,00
Ret 2305- Nereu Ramos- R: Luís Sarti cl
18.555,84m2 - R$55.000,00
Ret 2383-Nova Brasília- R: Thomás
Francisco de Góes cl 371m2 - R$37.000,00
Ret 2323-Schroeder- R: Tiradentes cl
460m2 - R$14.000,00 •

Ret 2375-Schroeder- R: 14 de Abril cl
675m2 - R$ 10.000,00
Ret 2388-Schroeder- R: Verônica Kniss cl
450m2 - R$4.000;00
Ret 2374-Três rios do Norte- Santo Ant.
cl 324m2 - R$ 7.000,00
Ret 2382- Vila Baependi- R: Bernardo
Dornsbusch c/ 556,47m2 - R$58.000,00
Ret 2365- Vila Lenzi- R: Lot. Piermann cl
510m2 - R$21.500,00
Ret 236B -Vila Lenzi- Lot. Piermann. CI
560m2 - R$ 25.000,00 .

Ret 2381-Vila Lenzi- R: Onélia Horst cl
670m2 - R$35.000,00
Ret 2327-Vila Nova - R: Walter Marqúardt
cl 11.291m2 - R$ 600.000,00
Ret 2359- Vila Nova- R: Brusque cl 800m2
- R$32.000,00
Ret 2370- Vila Nova- R: Walter Marquardt
cl 183.627m2 - R$ 70.000,00

Apartamentos:
Ret 4201-Edit.Dâmarys-Amizade-1 suíte+
2 darm - 1 bwe - garagem -R$45.000,00
Ret 4208-Edit. Dâmarys'-Amizade-el
76,23m2- 1 suite+ r darm - 1 bwe -garagem
-R$40.000,00
Ret 4209-Edit. Res. Amizade-Amizade-el
85m2- 2 darm - 1 bwe - garagem -

R$30.000,00
Ret 4161-Edit.Dona.Hilda- Centro-suite+2
darm -lbwe -garagem- R$75.000,00
Ret 4166-Edit.Cristiane Monique -Centro
e/90m2 -2 darm �1 bwe - garagem -

R$45.000,00
Ret 41B4-Edit.Schiochet -Centro-el 182m2
-suíte+2 darm - 1 bwe- garagem -

R$80.000,00 . .

Ret 4210- Edit.Marajó-Centro-2 'äorm +

dep.empreg. cl bwe - garagem -R$ 48.000,00
Ret 4217-Edit.Isabella-Centro-ej 122,70m2
- suíte+ 2 darm - 1 bwe -garagem -

R$68.000,00
Ret 4219-Edit. Res.Jade-Centro-Apto em

eonstr.e/ 152,051i12
R$44.000,00+Financ
Ret 4226-Edit.Anita Garibaldi-Centro-el
262,50m2 -3 gar.-R$195.000,00 + acabo
Ret 4227-Edit.Saint Sebastian- Centro
duplex cl 60m2 -R$84.B08,27 (Mobiliado)
Ret 4228-Edit.Catarina Ersching- Centro-2
darm - entrada R$76.000,00
Ret 4229-Edit.Clarice Koch-Centro-el
116m2- 2 darm - 1 bwe - garagem -

R$60.000,00
.

Ret 4230-Edit.pérola Negra- Centro- cl
127m2- suíte+ 1 darm - 1 bwe -garagem -

R$68.000,00
Ret 4234-Edit.Catarina Ersc�ing- Centro
e/166, 18m2 - suíte+ 2 darm - R$105.000,00
Ret 41B8-Edit.Adrielli -Czernj_ewiez -c/
9!im2- suite+ 2 darm - R$22.000,00+
financ.
Ret 4211-Edit.Sílvio Pradi- Jguá Esquerdo-
1 suíte+ 2 darm - R$115.000,00(Troca pI
casa)
Ret 4162-Edit.São Miguel-Nova Brasília-aptos
e/3 dorm-.R$46.000,00cj 2 dorm
R$43.500,00
Ret 4232-Edit.Hortência-Nova Brasília-3
darm - 2 bwe �garagem - R$6B.000,00

troca-se na enseada - Praia
Grande - São Fr<incisco do Sul -

se cl 180m2 - suíte + 3 darm., 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 eEFET/eTBA ou

Jaraguá do Sul. Aceita-se
, propostas. R$ 65.000,00

Praias:
Casas:
Ret 1812-Itajuba-Sobrado mobiliadoel
160m2 .-1 suíte+2 darm - R$50.000,00
Ret 1828-Itaguaçú- Sobra'do 3 pav. CI
450m2 -6 darm - 4 bwe - R$200.000,00
Ret 1B29-Itaguaçú- Casa Alv. cl 140m2 - 3
darm -2 bwe -R$35.000,00
Ret 1933-Navegantes- Casa Alvl mobiliada
cl 110m2-3 darm -2 bwe -R$33.000,00
Ret 1845-Piçarras-Casa Alv. cl 110m2 - 3
darm - 1 bwe - R$35.000,00 "
Ret 1921-Praia Grande-Enseada-Casa'Alv.
cl 180m2 -suíte+4 darm -R$65.000,00

,Apartamentos:
Ret 4196-Edit.Atlantico-Barra Velha-1 dorm
-lbwe - garagem-saeada-R$25.000,00
Ret 4222-Res Sol Nascente-Balneário
Camboriú-1 suíte+2 darm -R$75.000,00
Ret 4231-Caiobá ( Matinhos)-Sobrado
CornI. cl Superm.-R$ 280',000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"ENDE - �LUc:i� -�DIVIINISTR�
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I
CASAS/APTOS E SALAS A Francisco de Paula - R$

I,VENDA 130.000,00.
• Terreno em Guaramirim, I
local nobre para residência. R$

I22.000,00 \
• Com 493m2, na Rua Amábile I
T. �radi! próx. ao Cond.

IAzaleias - R$ 17.000,00.
• Terrenos cl 400m2, próx. I
Colégio Julius Karsten, Vila Rau I- R$ 20.000,00 cada.
• Terreno com, 1500,00 m2 - I
Rua Espírito Santo - R$ I65.000,00 /

• Terreno cl 1.018,00m2 '-
Condomínio das Azaléias,
Jaraguá Esquerdo R$
30.000,00.
• Terreno cl área total de

4'OO,00m2 -' Nereu Ramos -

Valor total R$ 12.000,00.
• 2 terrenos cl área, total de

6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamiranga
- R$ 60.000,00 (cada).
• Terreno com 43,689,00m2 -

Rua Joinville, próx. Persianas

Engler.
• Terreno com área de
102.752,00m2 - Rua Walter

Marquardt, próx. ao Posto Ci
dade n - R$ 250.000,00.
• Terreno cl 62.500,00m2 -

Rua Luís Sarti, Nereu Ramos -

R$ 50.000,00
• Sítio com galpão de 600m2 e

depósito de 50m2 + casa em

alvenaria de 100m2 - Próximo
à Serra de Pomerode R$

/ 120.000,00

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM
\

-

ADMINISTRAÇAO P R O M A
I. Casa em alvenaria com

207m2, terreno com 590m2 -

I R$ 130.000,,00 no renascença

I R. 755 nO 100.

I• Casa cl 180m2, cl suíte + 2

quartos e demais dep.· - Rua
Frederico Curt Vasel, 455 - R$
100.000,00.
• Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwc,
terreno' cl 600m2 - Rua Luiz
Pícolli - R$ 50.000,00 - Acei
ta sítio Jaraguá do Sul ou região.
• Casa em alvenaria cl 2

quartos e demals dep. (Terre
no cl área total de 342 rn-)
Estrada Nova, Rua Urubici, 118
- R$ 39.000,00
• Casa em alvenaria cl 2

quartos e demais dep. >(Terre
no cl área total de 342 rn")
Estrada Nova, Rua Urubici, 100
- R$ 26.000,00
• 1 Casa em madeira + 1
ánexa de 65m 'alvenaria, na

Rua Américo Costa, 41, entrada
do Rodeio. R$ 45.000,00.
• Casa em, madeirá cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais dep.
Terreno cl 480m2 - Rua Ata
nasio Rosa, 376 - Centro -

Guaramirim.R$ 35.000,00.
• Casa em alvenaria cl suíte cl
closed + 2 quartos, sala, cozi
nha semimobiliada, toda mu

rada, com portão eletrônico -

Rua Guilherme Bheling - R$
120.000,00.
• Casa em madeira com 3

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

Rua' Carlos Meyer, 164 - R$
45.000,00
• Residencial Amaryllis, Aptos
304 A, semi-mobiliado, suíte
+ 2 quartos. R$ 78.000,00
• Residencial Amaryllis, Aptos
204 A, suíte + 2 quartos. R$
72.000,00
• Apto. cl suíte + 2 quartos,
dep. ernp. e demais dep., 2
sacadas e 1 vaga de gar., (área
total de 185 m2 e área útil de

153m2) - Rua Barão do Rio

Branco, Ed. Schiochet - R$
70.0QO,00.
• Sala nO 208 ou 408, área de

38,45m2, com bwc e 1 vaga de

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

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

- Apto. n" 902: suíte + 2

quartos e demais dep. com 2
vagas de garagem - Preço:
R$ 136.000,00, acabado.

- Apto. n" 802: suíte + 2
,

quartos e demais dep. com 2

vagas de garagem - Preço:
R$ 100.000,00 si acabamento.
- .Apto. nO 805/1003 cl sujte
-fi 1 quarto e demais dep. cl 1

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

preços a partir de:
R$ 42.000,00, sem acabamento

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua .José
Emmendoerfer (Próx.

Marechal)
,

- Aptos. n? 101 e 109 c/r suíte
+ 1 qto. e demais dep.

.Entrada de R$ 18.854,00 e

assumir parcelas de
R$ 785,44 corrigidas

'pelo Cubo

Condomínio
Residencial Phoenix - Rua

Barão -do Rio Branco

- Apto n? 302, cl 155m2, (cl 2
vagas de garagem) - Entrodo de

R$ 42.000,00 e assumir ,

parcelas de condomínio de

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

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SA\LAS

• Apto novo - Ed. Amaranthus
com s9í�e + 2 quartos, dep. de
empregada completa, sacada
com chur. (área total de

306m2), prédio com plscina,
sauna, salão de fes�as - Rua
Adolfo Sacarri, 36, R$1.000,OO
• Ed. Monte Carla - Apto. cl
suíte + 1 qto - Mal. Deodoro,
1438 - R$ 390,00
• Ed. Diarithus - Apto com suíte
+ 2 qtos é dep. empr. - R. Ma
rina Frutuoso, 300 - R$ 700,00 '

• Salas comerciais em luqares
diversos, preços a partir de R$
200,00

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari -

Lateral da Rua Amazonas
(SCAR)

- Aptos cl 306,00m2, com
suíte + 2 qocrtos, 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 e a

partir de R$ 145.000,00
si acabamento

Condomínio Ed. Dom
Lorel'lzo: Rua Leopoldo

Malheiro, 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

Edificio Marina
em construç60 na Rua

Marina 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.

GALPÕES
• R. Erwino Menegotti, cl
800m2• R$ 1.200,00

TERRENOS/SÍTIO • R. Guilherme Danker, 133
• Terreno ideal para u so (perto do Ançetoru). 400m2•

industrial cl 20.000m2, na Rua R$ 700,00
L ��

EO. AMARYLLIS
Vila Nova - Rua

Angelo TorineIIe,
78.,Apto cl suíte
+ 1 qto e demais dep.
- R$ 55.000,00
CI suíte + 2 qtos e

demais dep. -

R$ 68.000,00

APARTAME NTOS

EO. PRíMULA
Apto. NOVO, cl
suíte + 1 qto e

demais dep. - Rua
Artur Gunz (Vila
Nova).
R$ 57.000,00

so. ASTER
Ruá Marina

Frutuoso, peta
Angelorii. Apto.
c/2 qtos, 2 bwc,
demais dep.
R$ 55.000,00

.'

IR. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814-
IMOBILRARIASECULUS@NETUNO.COM.BR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



j���<?�!..��.��.�,.:�.�.�:.��.��.��.��.�� ,GeRREl�l::De::l!,@YO �����!�I.C:.�.���.�.�]

CHãvê

LOCAÇÃO
Apart. Ed. [araguá - O I suíte, 02 quartos, sala social cl sacada
e demais dependencias no Edif. Possuí guarda 24 horas, 02
levadores e salão défestas grande. Rua:Presidente Ep. Pessoa.
Apart. Ed. Carvalho - O I suíte com móveis novos e'sob
medida, cl sacada' O I quarto sala de tv com m 'veis, sala social
e demais dep. Rua:Gumercindo da Silva, 555 Apart. 82.
Apart. Ed. -Tribess - 02 quartos, sala cl sacada e demais dep.
Rua.Cabo Harry Hadlich, 358.

Apart. Ed. Vaira - 02 quartos, sala cl sacada e demais dep.
Rua:Angelo Schiochet, 52 Apart. 105

Casa mista - 04 Quartos, 02 salas, 02 cozinhas, I bwc, área'
de serviço, churrasqueira, garagem toda murada. Rua:Carlos

Eggert, 294 Vila Lalau.

Sala Corni - Rua:Reinoldo Rau, 72"8 sala 03. Prox. Toninho
" Cabelereiro.
Sala Comercial Jorge Lacerda, 542, Prox. Terminal Rodoviário

I

Sala Comercial Ed. Klein. Rua:Barão do Rio Branco,411.
Sala Comercial Market Place. Rua:Reinoldo Rau, 60.

CHãvê

VENDAS
Casas Centro Rua:Rudolfo Hufnuessler, 363. Sobrado cl
180,00m2 e uma casa de 120,00m2• R$ 80.000,00. Aceita imóvel
em Joinville.
Casa de alvenaria Centro Rua:Clemente Barato. ,-Terreno cl
465,40m2 prox. ao Posto Mime Reinoldo Rau R$90,000,00
negociável ..
Casa de alvenaria Estrada Nova Rua:Clara Verbinem, 152 cl
03 quarto.ssala, copa e demais dep. R$ 26.000,00 negociável.

CHãvê cnãvê CHãvê CHãvê CHãvê

.
O I - Casa Rua: EgidioVicente de Souza
casa com 140,00m2 O I suíte, 02

quartos. R$ 75.000,00 negociável.

02 - Casa de alvenaria Centro
Rua: 13 de maio casa c] +-
450,ODm2 R$65.000,00 negociável.

03 - Apart. Nova Brasília
Rua:Bahia Edif. Fragata O I suíte +

02 quartos e demais dep.
R$35.000,00 + financiamento.

VOCÊ PODE TER UMA
BELA VISTA

@QUlm�
�N� .u. PWI� WOLi Localização: Vila Nova

, I

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

cl elevador
.

Financiamento direto com constr.

ou financ. pelo Banco.
Const. e Incorporadora.

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do sul-'se Fon�: (047) 275-1594 achave@netuno.com.br PLANTÃO DE VENDAS 9965-9934
,

)

�'550'J

CHãvêCHãvê CHãvê CHãvê

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

I

5170 CASA - SOBRADO - VILA
LENZI - RUA MARCELO BARBI, 555
SOBRADO,PISO SUPERIOR: 1

SUITE, 2 QUI\RTOS, WC, COPAI
COZINHA, LÀVANDERIÁ, SALA,
SACADA FRONTAL E LATERAL!c1
GRAD.ALUMINIO - PISO INFE:
RIOR: 2 SALAS COMERCIAS CI
DEPOSITO,3 WY,2 GARAGENS.
AREA SbJPERIOR= 172 M2 .• AREA
INFERIOR= 152 M2. Área do
terreno 363.38 m2 Área
Benfeitorias 325.00 m2 Preço:
135,000.00

CHavê

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
. TEMOS CLIENTES CADASTRADO�.

5163 CASA - ALVENARIA -

AMIZADE -�R.ROLF 'ALBERTO

BALLOCK,84 - VERSALHES - DEP:
01 [SuíTE, 02 QUARTOS, SALA,

�COPA, COZINHA, 02 BWC,
LAVANDERIA, GARAGEM. Área do'

terreno 450.00'm2 Área Be"nfeifôrias
180.00 m2 Preço: 80,000.00

5203'"CASA-CENTRO 'S LATERAL

PROCOPIO�GOMES,594 - 03 QUARTOS;
02 SALAS;; 02 BWC; CHURRASQUEIRA ;

COZINI-jA; DESPENSA; LAVANDERIA;
GARAGEM. 'AMPLO JARDIM - TERRENO=
49,00M X 2�L30tv\.,Área"do terreno,,981.5,O
m2 Área Benfeitorias 180.00 m2 Preço:

140,000.00

5206 CASA - NEREU RAMOS - R.PAULO

VOLTOLlNI,SlN��"..RIB.%c:,�WALO - CASA DE
ALVENARIA CI GALPÃO ,FI COMÉRCIO - I'

NEREU RAMOS - CASA Çl 2 QUARTOS,
SALA, COPAICOZINHA,WC,GARAGEM,
MAIS O GALPÃO i
SEMI- J\CABADA - 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

IMOBILIARIA

MENEGOTTI
\

'\
5214 CASA - AGUA VERDE

- R.yUILH�RMIt:JA.?.EREIRA
I LIMA LENZI - CASA

I ALVENARIA COM 1
'1

QUARTO, COPAI
COZINHA, WC,

LAVANDERIA, GARAGEM.
Áreado terrerid67S:00'in2,
Área Benfeitorias 78.00 m2

Preço: 16,000.00

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

""COPAYC:OZINHA; GARAGEM

�v:�V���:I�:C�I'.;��ÁDA EM
VOLTA DA CASA
Área do terreno 399.00 m2

:xeQ,,6eDJeiJQJiQs,,},6.50 m2

Preço: 15,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

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

COO 112 - Vila Rau - 3 quartos, dep. de
empregada, 2 banheiro, copa, cozinha, sala,
churrasqueira, garagem - Valor R$ 55.000,00

COO 016 - Ilha Da Figueira - Área comercial com
2 galpões, área de manobras, deposito, área de
descarga, escritório - Valor R$ 120.000,00

00 113 - Vi a Nova :_' 1 suite, 2 quartos, salas, 2
banheiros, área defestas, dispensa, lavanderia,

cozinha, 2 vagas de garagem - Valor R$ 150.000,00

COO 115 - Jaraguá Esquerdo - 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, terreno todo

murado - Valor R$ 42.000,00

<'

Compra
Vende

Aluga

Casas

Terrenos

Apartamentos
MAltlMAR
IMOVEIS

SOBRADO DE la LINHA
ILHA DA FIGUEIRA
R. Antônio Bernardo Schrnidt - Ao lado Supermercado Julio César. Excelente sobrado
com 439m2 de área construída, sendo piso térreo com suíte, 2 dormitórios, 2 bwc's,
'sala de estar, sala de 1'1, sala de jantar, cozinha ampla, dispensa, área de serviço,'
garagem com porta pantográfica, varanda. Piso Superiorcom 2 dormitórios, bwc,
sala de estar ámpla, varanda ampla, área de serviço. Terreno com 871,80m2 todo
murado, com lagoa, horta, órvores frutíferas, portão e cerca de alumínio. Acabamento
da construção: parte externa toda em granilha, piso cerâmico em todos os cômodos,
calçada, varandas com piso mosaico. Casa com 2 anos de uso. Valor R$ 160.000,00

,

negociáveis (Aceita veículo, parcelamento próprio e estuda proposta).

BAEPENDI
Rua Adélia Fischer" Ao lado da Recreativa da Marisol. Excelente cpcrtcrnento com

250m2 de área construída, com suíte, com hidromassagem, 3 dormitórios, cozinha com'
copa, sal€! de jantar, sala de 1'1, sala de estar ampla com sacada, área de serviço, 2
dispensas, terraço coberto com dispensa, garagem pará 3 carros. Valor R$ 100.000,00
(Aceita imóveis de menor valor, veículo(s), estuda proposta), sem condomínio.

CARTAS DE CRÉDITO PARAAQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO OU
REFORMA� PAGAMENTO EM ATÉ 12,0 MESES SEM JUROS.

Financiamen\Q! para aquisiçãd,. 'Instrução, refo�P1I""1!
Rua Fritz Bartei, 77·51. 03· Baependi . Próx. Javel Multimarcas
Fone/Fax: 275-005-1

� 275-3108
Laan.
fn-1óveie

TERRENOS
• Terreno cl 325m2 - Jguá Esquerdo (Próx. Arroz Urbano) - R$ 13.000,00
• Terreno cl 325m2 - Jguá Esquerdo - Entr. R$ 2.500,00 + R$ 335,00 p/mês
• Terreno cl 300m2 - Estrada Nova (Próx. Superm. Brasão) - R$ 11.000,00
• Terreno cl 300m2 - Estrada Nova Entr. R$ 1.500,00 + R$ 205,00 pI mês
• Terreno cl 360m2 - Ilha da Figueira - Entr. R$ 5.000,00 + 5x R$ 3.400,00
• Terreno cl 374m2 - Barra (a 8km do Centro) - R$ 7.000,00 (Parcelado).
• Terreno cl 450m2 - Vila Nova - R$ 25.0QO,OO

APARTAMENTOS \

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

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

cc

O vneIho-v� b CU1� v0Y\lu;v co-rw0(�
� ót"� opçõee I� meIho-r-�
� 0 comi�� preços".

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CASA PRÓPRIA JÁ!
R$ 16.376,68
R$ 21.659,48
R$ 32.753,36
R$ 49.130,04-

CRÉDITO PARCELA

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

Informações: (47) 326-3446

Informativo
Imobiliário AIJS

CRECÍFmMAPARCERIAPARA
FACILITARACESSOÀ ASSISTÊNCIA

ODONTOLÓGICACompre, construa, ou reforme em qualquer parte do território
nacional. AUTO nO 03/00/186/89.

Possuímos outros valores, parcela reduzida. 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 faturamensal). 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.corn.br
Uma boa dica aos corretores é também acessar

o site do CRECI/SC, onde encontramos muitas
informações www.creci.sc.gov.br.

1+
Casa de alvenaria com 160,OOm2, situado no Jguá

1Esquerdo, Loteamento Fredolino Martins, Próximo ao

Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 40.000,00
+ Casa de alvenaria com 135,00m2, situado no Loteamento
Zanghelini. Valor R$ 30.000,00
+ Casa de Alvenaria com 90,00m2, Rua Quilombo dos
Palmares, 58 (forro e eternit) Valor R$ 25.000,00
+ Casa de Mista de 80,00m2, terreno com 1.106,OOm2,
situa na Rua B�hia. Valor R$ 35.000,00

11+
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,OOm2 toda murada no loteamento
Ana Paula III. Valor 17.000,00

1+
Casa de alvenaria em construção, com 75,OOm2 (na lo]e),

1
lote 148, esquina, 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) situado na Rua Luis

1
Bortolini. Valor R$ 20.000.00

1+ Terreno com 313,00m2, situado no Ana Paula III. Valor
R$ 12,000,00.

, + Terreno no loteamento São Cristovão (Bairro Amizade).
Valor R$ 11.500,00.
+ Terreno com 420m2 - Loteamento Piermann -

R$16.000,00
+ Terreno com 420m2 - Loteamento Ana Paula II, frente

1
poro o asfalto - R$16.000,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

(
+ CAMPOSAMPIERO I + CAMPOSAMPIERO II
+ FIRENZE + OURO VERDE
+ ZANGHELINE

�\[tll mMét'iiJl
Empreendimentos Imobiliários

372·1499
371·3807· .

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

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

CI)

�
H
..

�
CI)

s
H

A diretoria
LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S IN

D300 789 59Da
Economize Tempo e Dinhelrol

Eú'Iiiiil
É TUDO O QUE vocÊ

PRECISA PARA MORAR BEM
CI)

�
'0
z

1
o DI$k Iltlo""a�õe_ que está no mercado desde-

1995. inicia sua. expansão paro c Braeil tli:i grandc Curitiba, Estude
do Paraná. Atende dtariamerue 24 horas por dia e seu úbjeth<'O f
,:HJxlbAr o ccnaxnntdur a. encontrar as empresas. os produtos e 0'3

serviços ue seu tmeresse. Veja !\lgU!�s exemplce hlfQfmi)tlCa� telelouia,
venda e ::\8s.ílj:!�n(:h ele tlm:ro-dcuõnic(w., rcstuuranres, lanchonetes.
botei)'. � viagens. reparos dl:imt!l;ti�,(Hi, prediais e industrtais, Hm�:m.�
(J()n�ICIVaçá()f _imdi(!{1!�eiY: l� p3.lM�?SmO, VWtl:UHl-S t.', presentes nncícnêrs

c unpertados. médicos, engenhcirea, dentistas e outros produtos e

�e;·\'kf.l!l< do 5l�U dia-a-dia.
Nosso servire e pCfljonnlitlldo. possuuuos um ,p,::m:h�} dt.

pf(JfL�t\t()'J)a.ís alterucntc ql.h'�.lHi�.�;."lm, pura otender pfcnomeme l}U,�S

neeeasidades.
No o:soo :'11.19 $�t.J.Q ';(ffi:.é obtem iud�"S ae inf"onlU-i;,'öt:u qm',

precisa pare fazer o melhor negocio: nome, tetefone, endereço,
hcrúrie de. aterrdinseerc �h� �n1pt't$m�, prcatedcree <te seeviçcs e

pr()ns�ionuh- hl�l"Uhj,.1üérl) dto Horne P<'"I.g(� e R··mall sc posmtíre.m:
voce tamhém podt-;<:i: solicitar pr.'hl [l()H'H': do pwih.HlJ OH serviço. que

ptiSMté"mO$ viln�.$ ÜpÇÖ��5: rmm :SU�1 pr.sqld:-><:l.
Posauiruos também um bn;wo �k dades 1M iníeruet. contém

tnfcrmnçöes tRdustvm, cte ncssou di("lÜ{,� liliedes e POt'k ccesecdc

pelo endereço www.ernbrainfo.com.br, onde vccé encontre ü)n-�brm
produtos e SttVlÇO\\ em pHlmoçöf.'�, b.n:ü�� accuunr o lhk "Gla�::<,.:.!it,�.d:os:
Prcmocicnais".

&Ü)I� por qut; o Dlsk Iufonuoçôeu (!. d,[crent.e"t
li simples! POj' ser um serviço com carameristicas dI.' utilidade públlce,
näo vise lucro com �& li.go.�'&.s, f'('(:eh'tdtl,,<;, 1>01(\ wrn como propósito,
facilitar<) vida. <1..'"1. ccmuntdade, aproximando quem qnn vender de

quem quer comprar,
O custu de acesec i: dc RS 0.27 o minuto, pulso uanuno deßrudo

p:.ira manutençâo do ser.....iço-e que � lOu;l:lJ.l�f;mt' retkle pela funurotd.
empresa cesaicuéria e ndmiuistradnra do sistema.
Pertaute não esquece: f'ror.i..i1'I\r nunca m�üs,Lígu�OSD() 781) SIIQtI

CI)
OCONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CI)
lO
o

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

CONDOMlíNIO FECHADO

Chiodini ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172 11EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1438· SALA 04

CRECI 1439-J

-FLAMBOYANT
COM VISTA PANORÂMICA.207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área

de 187,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e

demais dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas
na garagem. Condições de pagamento a combinar. Aceita
automóvel - pode ser financiado.
307 - Terreno central com 362,62m2 - Lateral da Rua Mal.
Deorodo da Fonseca.
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 - Aceita automóvel.
318 - Terreno com 675,OOm2 - Rua Fritz Hasse - Centro

Antes de comprar I2roduto!!il
.

e serviços t:on!!ilulte�nosl

404 - Casa alvenaria 'com

120,OOm2 - Rua Roberto
Ziemann - Três Rios do Norte.
Possui anexo para comércio.

R$ 28.000,00 (aceita
automóvel de menor valor).

VENDE:CREC11541-J

LINDÍSSIMOS LOTES-
Totalmente planos com área acima de 450,OOm2, prontíssimos para
construir, com toda infra-estrutura necessária. (água, luz, esgoto),
próximos a escola, mercado, ponto de ônibus, localizados na Rua

95, Guilherme Bauer, loteamento Adelina, proximidades da Marisol
em Schroeder. Com valores apatir de R$ 4.000,00. Aceita-se

financiamento (sendo ala parcela grátis).

304 - Terreno com

3.719,25m2 - Rua
Ana Zacko (Lateral
Walter Marquardt) -

R$ 62.000,00

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.' 2) Casa alvenaria c/205,OOm2, terreno + Apartamento cl 02 quartos, garagem I
• 324,OOm2 (13,50x24), 3 qtos, uma suite, e demais dependências, Rua Hercílio I
• copa, duas salas, coz .Iavand., garagem Bertoldi, 66, na Barra - R$ 230,00 I
• dois carros, mesanino com sacada, todas + Apartamento cl 02 quartos e demais I
·

Barra
esquadrias em madeira de canela, dependências, Rua Pastor A. Schneider, I

• murada, localizada na BARRA - R$ I353, na Barra - R$ 225,00
• 80.000,00 aceita carro como parte I+ Apartamento clOl quartos, garage,m
• A imobiliária da Barra pagamento.

e demais dependências, Rua Camilo I
• Andreatta, 201, na Barra - R$ 170,00 I
• + Casa de madeira cl 02 quartos, Rua I
• Fone: (47) 376-0015 Alwin Meier, sino, Jaraguá 99 - R$ I
• RUA ANGELO RUBINI, 1 150,00 I
• v + Casa de madeira cl 03 quartos, I
• TERRENOS + Terreno c/873,64m2 (26,41x33), Rua

garagem, Rua Abramo Pradi, 340, na I
• Brusque - R$ 60.000,00 Barra _ R$ 180,00 ( Disponível final do IBARRA DO RIO CERRO:
• + Terreno cl 636,OOm2 (26,50 x SíTIOS mês 07 ) I
• 24,00), Rua Angelo Rubini, 461 _ R$

+ Casa de alvenaria cl 02 quartos, I
• 80.000,00 + Sítio cl 11.265,OOm2 edificado com um LOCAÇÃO garagem, RuaAbramo Pradi, 2121 casa I
• + Terreno c/l.214,50m2(20x60,50), galpão de madeira com 140,OOm2, 02 - R$ 180,00 I
• Rua Horá cio ,Ru bin i,7 72 R$ localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio + Sala comercial cl aproximadamente + Casa de alvenaria cl 03 quartos, I
•
22. O O O, O O Cerro II, distante do asfalto 1,5 km - R$ 70,OOm2, Rua Padre A. R. Jacobs, 625, Vila garagem, Rua Abramo Pradi, 174 - R$

I
•

13.000,00 Lenzi - R$ 300,00 ( Primeiro mês de 200,00
JARAGUÁ 99: + Chácara cl 125.000,OOm2, edificado aluguel grátis) + Casa de alvenaria cl 03 quartos, I

• + Terreno cl 325,OOm2, lot. Miranda, com uma mista com 150,OOm2, ranchos, + Sala comercial cl aproximadamente garagem, murada, Rua João Maass, Lot. I
• lotes n

° 6 e 7 - R$ 9.000,00 - parcela galinheiros, estrebaria, chiqueiro de 30,OOm2, Rua Angelo Rubini, 418 _ R$ Ouro Verde - R$ 225,00 I
• cada lote em até 3x. porco, pastagem, bastante água, local

180,00 I+ Casa de madeira cl 03 quartos,
• + Terreno cl 808,20m2 (26,55x30,44), para fazer lagoas - Rio da Luz (Rio Vitória) I

h
+ Sala para lanchonete cl lDO,DOm2, Rua garagem, Rua Angelo Rubini, 1005, na

• Rua Bert a Weege, lado colégio 25 de - R$ 40.000,00 I
• julho. Aceita carro até R$ 6.000,00 Pastor A. Scnheider, 4800 - R$ 280,00 Barra - R$ 250,00

I
•

ou casa até o mesmo valor _ R$ CASAS + Sala comercial cl 37,OOm2, Rua Angelo + Terreno cl 400,58 m2 (15,00 m2 de
I26.000,00. Rubini, 980, na Barra - R$ 250,00 frente), na Rua José Narloch, São Luís -

• ) Casa alv. c/150,DOm2 mais galpão + Sala comercial cl 36,OOm2, Rua Angelo R$ 120,00 I
• SÃO LUIS: c/90,OOm2, terreno cl 3.2DO,DOm2 Rubini, 972, na Barra - R$ 250,00 + Terreno cl 4.690,OOm2,ou área I
• + Terreno cl 384,00 m2, Jardim (74x43), Rua Bertha Weege esquina + Sala comercial cl n,OOm2, Rua Pastor menor, Rua Feliciano Bortolini esquina I
• Hruschka " - R$ 5.000,00 + 30 x Augusto Hanemann, BARRA - R$ A. Schneider, 1187, na Barra - R$ 220,00 Angelo Bortolini, na Barra - R$ 200,00 I
• 300,00 120.000,00 - aceita terreno(lote), + Apartamento c/ 03 quartos, garagem e + Galpão de madeira com 200,OOm2, I
•

caminhão pequeno ou grande como parte demais dependências, Rua Amandus Rua Alwin Meier, s/n", Jaraguá 99 - R$ IVILA NOVA· pagamento.
'

•
.

Rengel, Rio Cerro - R$ 230,00 400,00 I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Imobiliária Jardim

.Jaraguá Ltda. 'cRECIN"572-J

VALOR

R$ 370,00

R$ 550,00

R$ 280,00

R$ 350,00

R$ 280,00

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

CENTRO - ótima casa em alv. (localização
excelente) - c/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

I'

Otimos imóveis para fim
comercial ou residencial

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO

EDIFÍCIO

Res. Otto (Novo)

Ed Carvalho

Ed. Maguilú
Ed. Vaira

Ed. Savi

LOCALIDADE

Centro

Nova Brasília

LOCALIDADE

Centro

Centro

Centro

APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Czerniewicz: 2 dorm., cl garagem

Centro: suíte + 2 dorm., cl garagem

Centro: 2 do�m. cl garagem
Centro: 3 dorm. + 2 bwcs cl garagem

Centro: suíte + 1 dorm. cl garagem

CASAS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Casa boa (alv.) cl 3 dorm., c' garagem

Sobrado (Piso Superior) cl 3 dorm.·

SALAS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Sala cl 40m2 - Rua Reinoldo Raui

Sala cl 60m2 - Centro Odontológico
Sala cl 32m2 - Prédio do antigo Senac

VALOR

R$ 480,00

R$ 350,00

VALOR

R$ 350,00

R$ 200,00

R$ 250,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEU IMÓVEL PRÓPRIO
COMPRE - CONSTRUA OU REFORME SEU

IMÓVEL COMERCIAL - RURAL OU RESIDENCIAL
Você sabia? Que através das linhas

de créditos do consórcio você

compro sua cosa 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 toxo de adesão.

Grupo especial com 5

contemplações' a coda 5 meses.

CRÉDITO MENSALIDADE
R$ 15.000,00 R$ 167,00
R$ 20.000,00 R$ 222,00
R$ 25.000,00 R$ 277,00
R$ 30.000,00 R$ 333,00
r ·R$ 35.000,00 R$ 388,00

R$ 40.000,00 R$ 443,00
RS 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 47 349-6115

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 912A3
Utilize também seu FGTS, temos vagas em grupos
com lance embutido. Lider Adm. de Consórcios - 72

anos no mercado. Inf. 322-7387

Sua melhor oP9ão de prazer

fih��it"l-1cnt<."t .24 �':>'rA$
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massasens eróti�as

FONE: (47J 9991"8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

ATENÇÃO! LEIA ESTE ANÚNCIO!!!

COR��TOR I IVIÓVE IS

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

83 APARTAMENTO EM

CONSTRUÇÃO - GUARAMIRIM
- R. GERaNIMo CORREA -

GUARAMIRIM
EDIFICIO TOPAZIO - o 1 SUíTE, 02
QUARTOS, BWC, COZINHA, SALA,
LAVANDERIA, TERRAÇO COM

CHURRASQUEIRA, GARAGEM,
SALÃO DE FESTAS COM

CHURRASQUEIRA, PISCINA,
PORTEIRO ELETRÔNICO. Ãreo do
terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias
121.37 m2 Preço: 101,412.36

. 59 CASA ALVENARIA - CENTRO - R. EMíLIO STEIN, 205
02 SUíTES, MESANINO, 02 LAVANDERIAS 02 BWC, COPA/
COZINHA, GARAGEM P/ 02 CARROS. Ãreo do terrena 325.00 m2
Área 8enfeitorios 210.00 012 Preço: 120,000.00

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
ELETRÔNICO. PAREDES COM

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

85 CASA MADeiRA - CZERNIEWICZ - R. JULIUS VERCH
03 QUARTOS, SALA, COPNCOZINHA E BWC. TERRENO
25,00 M X 40,00 M. Área da terrena 1,075.00 m2 Área
Benfeitorias 49.00 m2 Preço: 32,000.00

.

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

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

VIL,SON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno_com_br

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

RIO CERRO - 91,OOm>, 3 dormit., sala, coz.,
2 bwc. Terreno 1.065,Obm'. Rua Bertha

Weege, 1637 - R$ 65.000,00

CASAS
104 - VILA RAU - Alv, 135m', 1 suíte, 2 dormit.,
sala, cozinha, bwc - R$ 55.000,00
106 - TIFA MARTINS - Alv., 134m' 3 dormit., sala,
coz., bwc, garagem - R$ 45.000,00
107 - ESTRADA NOVA - Alv, 80m', 3 dormit., sala,
coz., garagem, - R$ 28.000,00
108 - VILA LALAU - Madeira, 78m', 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 BRASÍLIA - Alv. 120m', 1 suíte, 3

dormit., sala, coz., bwc - R$ 70.000,00
.

127 - AMIZADEfSÍTIO - Alv. 63m', 2 dormit.,

NOVA BRAS LIA - 270m', 1 suíte, 3 dorrn.,
sala de estar e jantar, copa, cozinha, bwc,
garagem. Terreno: 337,00m'. Rua José
Emmendoerfer, 311 - R$ 70.000,00

sala, coz., bwc, bar, salão defesta, churrasqueira, lagoa,
palmito - R$ 100.000,00
llJ.3 - FIGUEIRA MISTA - 150m', 3 dormit, sala,
coz., bwc, garagem - R$ 65.000,00
150 - TIFA 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
4-07 -SANTA LUZIA- Chácara -Alv., 4-Om', 2 dormit.,
coz., bwc - R$ 90.000,00
601 - CENTRO PRÉDIO C-Dl apto 120m', 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 BAEPENDI R. BARTEL - 3 dormit. demais
+ dependência - R$ 300,00

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

Corretor de Imóveis
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"'E-mail:

Tel: 372-3922

Vendo casa em

alvenário, seminova com
03 anos, acabamento
interno em gesso e

massa corrida, estrutura
para 20 pavimento, bem
arejada, com 02 quartos,
sala, cozinha, bwc,
despensa, área
de serviço e garagem.
Grades em todas as

janelas, calçada, jardim
frente e fundos e canil.
Local: Bairro :Estrada
Nova, proximo a BR 280 e

mercado Brasão.
Aceita-se terreno ou carro

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

Ivone ou Silvio.

CASA
. -,�' � '�-"';:;;:"'-:-";).��-���=, -"""""'��""

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

R$ 6.000,00

_T _E,.Jt�"."lbN.J;»,.��,,, .._,�;0,,,�.�_ , .. , ......M._ .._" ","w,J
* TERRENO Lot. Divinópolis (FigueiraL 397m2,
plano. R$ 14.000,00.
* TERRENO Lot. Casa Nova 2. (Barra).
R$ 8.000,00.

TEODORO . , .

rmoveis
corretor - creci 8054 E-mail: teodoroimoveis@terra.com.br

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

CASAS À VENDA

119 - Casa de madeira d 100m2 - 3 quartos, terreno
d 396m2. Centro - de fronte Unimed ... R$ 37,000,00
124 - Casa alvenaria d 140m2 - 1 suíte + 2 quartos.
Rua Hermann Purnhagen, Rau - próx. grá'fica
22 R$ 64.000,00
126 - Casa alvenaria d ·130m2 - 1 suíte + 2 quartos.
Rua Hermann Schultz, 184, Vila Lenzi. ....R$ 48.000,00
136 - Casa alvenaria d 77m2 - 3 quartos. Rua Clara

S. Verbinen, 501, Estrada Nova R$ 13.000,00
139 - Sobrado d 255m2 - 1 suíte + 2 quartos, d sala

comI. Rua Marcelo Barbi, Vila Lenzi .......R$ 110.000,00
138 - Sobrado fase acabamento d 209m2 - 1 suite + 2

quartos. Rua Francisco Piermann, Jardim Lenzi. .

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

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

demais dependências. Rua Olívio D. Brugnago, 624,
Vila Nova R$ 220.000,00
142 - Casa mista toda murada d 100 m2 - 3 quartos
+ 2 salas e demais dependências, terreno cl 470m2.

Rua Francisco Paulo, Chico Paulo R$ 35.000,00
147 - Casa alvenaria com laje d 70m2 - 4 dormitórios.
Loteamento Zanghelini, Nereu Ramos ......R$ 29.000,00
140 - Casa alvenaria com laje d 120m2 (fase acaba

mento) - 3 dormitórios. Morro Boa Vista ....R$ 23.000,00
148 - Casa alvenaria d 181m2 - 1 suíte + 2 quartos +

sala comercial d 75m2, terreno d 494m2. Rua Dona

Antonia, Nova Brasília R$ 108.000,00
149 - Casa alvenaria d 105m2 - 3 quartos, terreno d
650m2. Chico Paula R$ 55.000,00

TERRENOS À VENDA

117 - Terreno cl 450 m2. Rua Marcelo Barbi, Jardim
Lenzi. R$ 20.000,00
145 - Terreno d 1.375 m2 (frente em 37 m. com a Avenida).
Av. Epitácio Pessoa, centro Rn40.000,00
103 - Terreno d 420 m2. Bairro Rau - próx. Supermercado
Tonin R$ 12.800,00
123 - Terreno d 880 m2. Rua José Emmendoerfer , Nova

Brasília - próx. Multiprint Etiquetas R$ 38.500,00
111 - Terreno cl 557,60 m2. Rua Jõao Batista Rudolf,
Amizade - Resid. Versalhes. (asfaltado) R$ 33.000,00
129 - Terreno d 575 m2. Rua Jorge Czerniewicz, Centro -

próx. SCAR R$ 45.000,00
110 - Terreno cl 17x38 = 646 m2. Rua Waldemar Rabello,
Vila Nova - lateral Rua 25 de Julho R$ 27.000,00
141 - Terreno cl 728,75 m2. Rua Roberto Zierrnermann,
Amizade - Loteamento Behling : R$ 29.000,00
120 - Terreno cl 1.750 m2. Bairro João Pessoa - próx.
Ponte de Schroeder - ótimo terreno R$ 16.000,00
143 - Terreno d 750 m2 + área de domínio. BR SC 416, Rio
Cerro - antes Nanete Malhas R$ 17.000,00
118 - Terreno d 480m2 (15x32). Rua Esmeraldina Junkes,
Jardim Lenzi (rua com asfalto) R$ 15.500,00
146 - Terreno cl 360m2 (17x21). Rua lateral, ao lado do

rodeio, Rau. (ótimo terreno) : R$ 8.000,00
·133 - Terreno cl 780 m2 de esquina. Barra Rio Cerro I -

Loteamento Alzira Hardet.. R$ 14.500,00
150 - Terreno d 3.334 m2. Lateral da Rua José Theodoro

Riberiro , de fronte Indumak - distante 100m. Posto Behling.
Ótimo terreno para moradia ou indústria - livre de

enchente R$ 100.000,00

* CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.
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ACORDADO •••

Aproveite as oportunidades que o CORREIO DO POVO está
dando para você. Confira as melhores ofertas da semana

�........

LEIA - LIGUE :- AN'UNCIE -

Fone/Fax: 370-8649

Pizzas
Pequena - R$.8,90
Crande - R$ 14,90
Cigante - R$ 18,90
Calzone - R$ 17,90

Prazer em Entreg,omos em Guaro:mirim
tender bem.

.

���a,� Fazendo seu pedido de uma
pízza grande ou gigante

você ganha umamínípízza
de banana nevadalIiiiih.""';._." [

"'_,=,r.

.

Pref. Waldemar GnIbba. 2176 - Vila LaZau - Jaraguá do Sul

PIZZARIA RIO BRANCO

a pra.90s imbativais

For.no à Lenha
Confira

enas

es

a partir de R$ 12,90
tes

a partir de R$ 15,90

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

•
.. .....

: . . Disk entrega
2·75-2825

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- se - fone 275,-2825

/

, Empregos - Cursos - Prestação de Serviços
Variedades· Alimentação· Construção

'o�as as ter�8s no CORREIO DO POVO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EXIGIMOS

OOIS VENOEOORES 'PARA CONSÓRCIO

+Experiência em vendas
-veículo . próprio

- -Residir na reqião
-Idade mínima 2\5. anos
+Boa aparência
-Espírito de equipe
-vontade de vencer

Autom
" ·

Baenendi F· 275 3711 RuaBernardoDornbusch,330-
oveIs aepen I .

-
Entrada do Clube Atlético Baependi

A Regata está parcelando, seu sonho
ZootnCrcatiw, • CENP

TODA' LINHA HONDA
Entrada de 20% parcelada em 1 Ox,
saldo em até 36xfixas
Hor6rio de Ate�dimento: dos 8:00 hs às 19:00 hs, sem fechar poro almoço.

-

Aclélio Fischer, 239 - Fone 371-2999 - WalterMarquordt, 727 - Fone 370-8800
.

,
Cl
C8X 200 $IRADA
CBX 250 lWlSTER
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A empresa Via Sul Transportes Rodoviários
Ltda. vem através desta comunicar que o título
número 33694/1, no valor de 'R$ 394,72
(trezentos e noventa e quatro reais, setenta e

dois centavos), em nome de COAdo RcisidenCial
Clarice Kock, foi enViado indevidamente poro
cartório, tendo a mesma quitado devidamente
no prazo legal.

Precisa-se
de recepcionistas e

auxiliares odontológicos
Interessadas enviar curriculum à Clínica

de Ortodontia Cristiano Wulff, em
frente KJ, na rua do terminal.

Rua Pe. Pedro Francken, 174 - Edifício
Magnólia, salas 1 e 2 - Centro

Precisa-se de Forrnccêutico.
T: 275-3257, cl Sérgio.

UTOS
complo / venda / Iroca I garagens

Vende-se um caminhão marca

Mercedes, Benz 1113, ano 63
modelado 72. Aceita-se
corro no negócio.
Tratar 371-4164 ou

372-8031, com Sandra.

Vendo Corsa Super 4 porias, ano
98, cor verde, a gasolina.Tratar
99735158

\
Vendo Corsa Sedan Super, ano .

98, cor branco. Trotar 99735158.

Vende-se Go116v. 4 porias, cor
bordô ono 99. Trotar 99735158.

Vende-se Tipo completo, 4
porias, cor prata, ano 95. Tratar
99735158.

Vende-se Kombi Furgão ano 94· a

gasolina. Em ótimo estado. Valor
R$ 7.000,00. Tratar99735158.

Vende-se Gol MI ano 99 cor

branco. Valor R$ 12.000,00.
Tratar: 99735158.

Vende-se uma moto CG Titan
ano 97 cor grafite, pneus novos

em ótimo estado. Valor R$
2.600,00. Tratar 99625286.

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

PARCELA

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

Autorizaçõo 030018689 do
Banco Central

Fone: (47) 336-9111
, Belo Visto administradora

Vende-se moto Honda
CBX 750 NINBX, 90.

- R$ 8.000,00.
T: 370-9284 após às

18:00hs, cl Guida.

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

l�.�.�.��.L)����?.����� €ORRBlfl�B0 peve ���(:���?�.�.��:.l.�.��.��.���.��.�.��

RETRATAÇÃO'

Vende-se moto DT 180,
de trilha, 89, freio
a disco, ótimo
estado.T: 9992-4205,
cl Luciano ..

.... ,. .....

ISO 9001
/ ���

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil
do 1 ° Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus

documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os

seguintes:
Edital n" 23.313 de 09/07/2001

ANDRELINO RIBEIRODEPAULA EGISELETILLMANN

Ele, brasileiro, solteiro, operador de produção, naturalde
Urriuarama, Paraná, domiciliado e residente na Rua Acre 333,
Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filho de Rosendo Ribeiro de

Paula e Rosa Maria dos Santos Paula.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Guaramirirn, neste
estado, domiciliada e residente na Rua Acre, 333, Jaraguá
Esquerdo/nesta cidade, filha de Ronaldo Tillmann e Tusnelda

Tillmann.
.

Edital n" 23.316 de 10/07/2001

Cópia recebida do cartório de Divinópolis, Minas Gerais
RONERGARCIA TELLES E VIVIANESPEZIA

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Divinópolis,
Minas Gerais, domiciliado e residente na Rua São Paulo, 860,
centro, Divinópolis, Minas Gerais, filho de Evaldo Teiles de

Carvalho e Zélia Garcia Teiles.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, nascida em Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na rua João Januário Ayroso,
740, nesta cidade, filha de Aguinaldo Spezia e Nirce PradilSpézia.
E, para que chegue ao conhecimento de todos,mandei passar
o presente Edital, que será publicado pela imprensa e em

Cartório; onde será afixado por 15 (quinze) dias.

SE SENAI

r FIEse

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.
Mecânica Geral - 200h.
MOPE (Treinamento Específicö para Condutores de
Vefculos Rodoviários Transportadores de Produtos

Perigosos) - 40h.
Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone 370 -7722

ou visite nosso site: www.sc.senaLbr

SENAT de Jaraguá do Sul 25 anos de atividades.
"""""!:'t�

- CET Jara
i�a - CEP'S92S9-S90-F

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

ADELIRIO LUIZ ANACLETO - R. DOMINGOS ROSA S/NR - NESTA
ADEMAR ADAMI-ANTONIO J. MACEDO, 55 JD SAO LUIS - NESTA:
ADMINISTRADORA DE JOGOS JARAGUA LTDA - GETULIO VARGAS'
26 - NESTA; _

'

ALBERTO RICARDO DA CONCEICAO - R. ONELIA HORST, 257_
NESTA;
ALESSANDRA LUCEllA SIQUEIRA - R. ANO BOM, S/NR - CORUPÃ;
ALUM JARAGUA - ME. - BR. 280 - KM. 60 - AO LADO N° 11600_

GUARAMIRIM;
,A.NTONIO CARLOS BARBOSA - R. MARCELO BARBI, 18 - NESTA;
ANTONIO CARLOS FAUST - R. JOAO PICOLLI, 247- NESTA;
ARLINDO ALVES DE LIMA ME - R. PADRE ALBERTO ROMUALD JA�OBS,
S/NR - VILA LENZI - NESTA;
BENEDITO 'DALVINO ALVES - JOSE THEODORO RIBEIRO 3571 Ale
METALNOX - NESTA; �

C.A.CARDOSO REPRESENI - R. CONRADO RIEGEL, 71- NESTA;
CONFECCOES FABELE LTDA. - ESTRADA RIO MOLHA S/NR. - NESTA;
EVERLI TEREZ KLEN DA SILVA - RUA PHELIPE SCHMIDT 168 - NESTA;
FRENIMA REPRES LTDA. - CAIXA POSTAL 165 - NESTA;
FRENIMA REPRES LTDA.- CAIXA POSTAL 165 - NESTA;
G MERCADO PRODUTOS DU COM. - R. ANGELO RUBINI, 15-
NESTA;
HELCIO L O T RIBAS -;- CEL PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA, 717-
NESTA;
HELCIO L O T TIBAS - CEL PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA, 717-
NESTA;
HllARlO SCHIOCHET - R. ENTRDO RIBEIRAO GDDO NORTE - NESTA;
J C C INSTALACOES E TELECOMUNI. - R. JOAO PLANINSCHECK, 20 -

NESTA; J.G.COMERCIO DE VIDROS - R. MARECHAl

DEODORO, 401- NESTA;
JOSE JAIR CANI- RUA DELIA FISCHER, 64 - NESTA;
LUIZ CARLOS DE FREITAS - R. PREFEITO WALDEMAR BRUMER, 64-
NESTA;
LUIZ FOSSILE - R. RICARDO MARQUARDT, 809 - NESTA;
MACOL LEANDRO F MARQUES E CIA LT. - AV MARECHAL IDA

FONSECA, 159, CENTRO - NESTA;
MAGRAO COM.E TRANSPORTES LTDA. - RUA VALDIR JOSE MANFRINI,
220-NESTA;
MARCIO SASSE - RUA MAX EILHLEM - NESTA;
MARIA INES MAISEN - R. MANOEL FRANCISCO DA COSTA, 66 -

NESTA;
MARIA S.FRONZA DE COSTA - R. CANOINHAS, 44 - NESTA;
MARILDA DE JESUS ALONCO ME - R. AMAZONAS, 163 - NESTA;
MARISETE MARIA KLEIDE - R. MARECHAL CASTELO BRANCO, 3647-
SCHROEDER;
MARIZETE MARIA NERIS DOS SANTOS - .R. ANTONIO ESJANISLAU
AYROSO, 147 - NESTA;
MARLY IRACI STOLL RICHARTS - R. DOMINGOS DEMARCHI, 495 -

NESTA;
MARTA CORDEIRO DE PAULA - R. LUIZ SARII, 349 - NESTA;
MATERIAL DE CONSTRUCAO CARLOS E LU - R. JOSE NARLOCH,
1476 - NESTA;
MECANICA ITADIESEL LTDA ME - R. PASTOR FERNANDO
SCHLUENZEN, 116 - NESTA;
MECANICA ITADIESEL LTDA ME - R. PASTOR FERNANDO

SCHLUENZEN, 116 - NESTA;
MICHELE GONSCHOROVSKI- R. JORGE ZIPPERER, 38 - NESTA;
MECANICA ITADIESEL LTDÁ ME - R. PASTOR FERNANDO
SCHLUENZEN, 116 - NESTA;
NATALI COM DE EQUI LTDA. - R. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 111

SL.02 MECANICA ITADIESEL LTDA ME - R. PASTOR FERNANDO

SCHLUENZEN, 116 - NESTA;
NATALI COM DE EQUI LTDA. - R. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 111
SL.02 MECANICA ITADIESEL LTDA ME - R. PASTOR FERNANDO
SCHLUENZEN, 116 - NESTA;
PARHAM IND COM DE PECAS SERVICOS - R. ERICK MATHIAS, 10801
-NESTA;

/'

PIAZERA SOM E IMAGEM CfZ>M IMP LTDA. - R. FELIPE SCHMIDT, 249
-NESTA;
RAVELLI COM DO VESTUARIO LTD�. - R.XV DE NOVEMBRO, 527
CENTRO - NESTA;
ROBERTO MARQUARDT - R. WALTER MARQUARDT, 131 SALA 03 -

NESTA;
RUPERT FISCHER -.R. ADELA BRUCK, S/NR - MASSARANDUBA;
SERGIO CRISTIANO DA SILVA - RUA JOAO BRUCH S/NR RIO CERRO
-NESTA; _

SONIA APARECIDA DE MELO - AV WALDE/yIAR GRUBBA, 4434 -

NESTA;
SUELY VERBIEN BUSCH t-AE - JOAO WIEST JUNIOR, 1091 - NESTA;
TEREZINHA MARTENDAL OU JOUCEMERI MARGARET SWIGGEE - R.

JOAO JANUARIO AYROSO 1765 - NESTA;
TOP TOOLS COMERCIAL LTDA. - R. HENRIQUE MARQUARDT, 57 -

NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente .Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur
Muller, n? 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, OU

então, dar rozõo por que não o faz, sob a pena de serem os

referidos protestádos na forma da Lei, etc.
.

Jaragué do Sul, 11 de [ulho de 2001

Ilton Hoffmann
Tabelião Substituto '
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TELEVISAO CORREIO DOPOVO· 5

Retrato-Falado
por Carolina Marques

, .

Com as propnas pernas

II,

o s�brenome, familiar e
,

incomum, já deixa claro que
Dado Dolabella éfilho de

gente famosa. Mais

precisamente, dos atores
Carlos Eduardo Dolabella e

Pepita Rodrigues. ,Mas o
jovem ator, que completa 21

anos no próximo dia 20, se

orgulha de ter sido escalado

pelos próprios méritos para
viver o machista Robson em

"Malhação". Dado c�nta que,
quando optou pela carreira, há
cerca de três anos, pediu para
o pai indicá-lo para algum
diretor e levou uma baita
bronca. "Ele disse .que

quando começou não teve

quem o ajudasse e que deveria ser assirri comigo também",
lembra.
Foi então que Dadoresolveu se matricular em um curso de

interpretação ministrado por Rosane Gaffman. Mas se não pôde(,
.

contar com a ajuda do pai, pelo menos contou com a sorte. ASSIm

que entrou no curso, ficou sabendo sobre um teste para uma

peça. Uma semana depois já estava ensaiando "Mesa 7", de
Fernando Seilão, que ficou em cartaz durante seis meses no Rio
de ]aneiro. Depois disso ingressou em outros cursos de

interpretação. "Precisava aprender a parte teórica", explica. Até
que sentiu segurança para bater na porta de produções da Globo.
Fez testes para a novela "Vila Madalena" e para a minissérie

.

"Aquarela do Brasil". Foi reprovado, mas não desanimou. Para
"Malhação" concorreu com 400 candidatos e foi selecionado

após o segundo teste.
Antes de conseguir um papel na tevê, Dado fazia trabalhos como
modelo para garantir uns trocados, como ele mesmo diz. Chegou
a se tornar conhecido pelas adolescentes após aparecer em dois

clipes da cantoraWanessa Camargo. Mas nada se compara ao

assédio que sofre agora. "É uma loucura. Descobriram o número
do meu celular e não param de ligar. Falo com elas. Se não tivesse

paciência para isso, estaria na profissão errada", reconhece.

u

1,

o

o

o

Prímeíra ··Mão
por Carolina_ Marques

Cenas de
casament

Cerimônias de casamento costumam
emocionar atémesmo o mais frio dos
mortais. Quando se tem um cenário
deslumbrante, então, o clima fica
aindamais propício às

confraternizações. E, claro, algumas
lágrimas. Pensandó nisso,Antônio
Calmon preparou com cuidado a

união de Cuca e Breno, personagens
de Débora Falabella e deHenri
Caste1liem "UmAnjo Caiudo Céu".
As cenas feitas no belíssimo Forte

Copacabana, no Rio, foram gravadas
na quarta, dia 11, e irão ao ar esta

semana.

Quemvê a novela sentadinho no sofá
nem imagina o trabalho que_uma
externa desse tipo exige. A partir do
pedido do autor, que não abriumão
das externas no Forte, foram feitas as

adaptações. Aó contrário do que vem
fazendo com o apagado governo
FHC, São Pedro deu uma ajuda
providencial e inesperada à produção:
dia claro, sem nuvens, e sol totalmente
aberto. "Quarido saímos daqui de
madrugada, o tempo estava esquisito.
Ficamos commedo", conta o
cenógrafo Fábio RangeL Só na

montagem do cenário, foram
envolvidas 75 pessoas. "Ralaram" a

madrugada inteira para deixar tudo
pronto demanhãzinha. Foram

providenciados poucosmóveis,
Apenas uma mesa eàlgumas colunas
de madeira para o altar e pufes para
acomodar os convidados. "Queríamos
uma coisa despojada, bem parecida
com os noivos", justifica Fábio.
E fo�mesmo pouco convencional,
Nada de luxo e adereços comuns de
matrimônios tradicionais.No altar, em
vez de flores do campo ou rosas, 20

arranjos feitos com orquídeas,
folhagem de bambu e cimbídios. "São

.. plantas que àgüentam este vento

'todo", explica Fábio. De fato, ventou
bastante e foi um convite para que os

convidados sentassem e relaxassem,
olhando, extasiados, o mar que insistia
em roubar a cena, "Esse lugar é tudo
de bom!", resumia Mariana Hein, a
fútii Carol da trama.
Para completar o astral, o diretor]osé
Villamarim decidiu levar para o set a

trilha nacional da novela, Quando
cada ator ou núcleo entrava em cena,
o tema específico era tocado. "Foi
umamaneira de deixar todos à

LeiGa Dantas/ClN Débora Falabella e Henri Castelll
I

vontade e manter o clima de festa", diz o diretor. Ele estava certo.

P�reciamesmo uma grande comemoração. Até mesmo porque a

maioria do elenco estava presente. "É bom poder encontrar todo
mundo assim", empolga-se Caio Blat, o anjo Rafael, que levou a

esposa AnaAriel de penetra.
Com o sol a pino, sombrinhas tiveram de ser"escaladas". Cama
eram poucas, vâriós grupinhos se formaram. Nurrsdeles, Patrícia
Piliar,Marcelo Anthony,]onatas Faro e SthefanyBrito
conversavam an�madamente. Do outro lado, Renata Sorrah, Rosane
Gofmann eDeborah Evelyn combinavam com'um assistente pára
segurar a sombrinha assim que fossem chamadas para gravar.]oão
Camargo, que faz o Gilda, segurava o guarda-sol para proteger
Christiane Torloni - sua personagem Laila foi ao casamento da filha
usando preto dos pés à cabeça, coberta por um enorme chapéu. O
figurino, inclusive foidestaque na gravação. Mesmo sendo um
casamento de manhã, onde se pede um pouco mais de discrição,
brilhos e acessórios não foram economizados,
Nemmesmo a noiva se enquadrou no tradicion�, embora o vestido
fosse branco, confeccionado com papel, tule e paetê fosco. Na
cabeça de Cuca, uma pequena tiara prata e um véu coberto de
camélias, O buquê obedecia a criatividade: feito com musgos e

copos-de-leite. "Nunca descaracterizamos os personagens por causa
de um evento", justifica a assistente de figurinoMarie Salles. O
elenco aprovou, "Ficou ótimo. Esse cuidado é importante",
ressaltouDébora Lamm, a estudante Alice da novela. A opinião da
noiva foi a mesma.Débora só não gostoumuito da bota que
compunha o visual. "Machuca um pouco", queixava-se. Nada,
porém, que tirasse a empolgação da "noiva". "Sempre rola uma
emoção. É a primeira vez que caso", brincava" com brilho nos

olhos.]anaína Lince, aJô, parecia participar de um verdadeiro
casamento. "Fiquei com os olhos cheios d'água", entregou-se.
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Em Foco por Carolina Marques
Mapada Min

por Cintia Lopes

Zezé Polessa, a Amapola de "Porto dos Milagres", da Globo

Zezé Polessa chega em sua casa no Leblon, Zona Sul do
Rio deJaneiro,meia hora depois do previsto por causa

•

do trânsito particularmente infernal. No entanto, parece
calma e feliz. Dá um simpático"oi" para a empregada
Luiza e logo pergunta sobre as flores que insistem em

deixar a sala perfumada. Dá uma rápida checada na
agenda. Diz o que quer para o jantar e pede licença
para trocar de roupa e fazer umamaquiagern básica

para a sessão de fotos. Volta em dezminutos e posa
com extrema simpatia. Ao terminar, deixa claro que
tem o tempo livre para conversar bastante. Zezéé
detalhista e parece ter tudo sob controle. A fala é

pausada, entrecortada apenas pela sonora gargalhada.
Não tão exagerada quanto a da escancaradaAmapola
de "Porto dosMilagres", suapersonagem na.trama de

Aguinaldo Silva. "Nunca havia trabalhado com ele. As

pessoas se espantam quando digo isso. Devo ter cara de

personagem do Aguinaldo ", brinca.
Na realidade, Zezé possui cara de atriz versátil. Já fez
de tudo em tevê. Da irritante vilã Firma em "Memorial
deMariaMoura" à suburbana gostosonaMa'rinelza em
"Salsa eMerengue", sua última novela, há quatro anos.

"Nem eu sabia que tinha ficado Iora tanto ternpo",
espanta-se. Zezé explica que esperava o chamado de

Miguel Falabella, q\le havia escrito um personagem
especialmente para ela numa nova novela. O trabalho
acabou não acontecendoe Zezé ficou à disposição da
Globo. "Gosto de viver papéis diferentes. Não é
estimulante fazer a mesma coisa sempre", avisa.
Talvez por isso, Zezé não guarde boas lembranças do
extinto "Garotas do Programa". "Gosto de personagens
com alma e aquilo não tinha nada a ver comigo",
justifica. "Tudo era poluído. A impressão que,eu tenho é

que aquelas mulheres não existem", ressalta. A breve

passagem pelo humorístico reacendeu a vontade de dar
vida a um personagem consistente. Foi assim que de
cara aceitou a missão de viver amaior perua da novela
das oito. Pesou também o fato de ser um personagem
cômico. "Não tenho nenhum problema em fazer
drama, mas se for engraçado,melhor paramim. Eu me
divirto", confessa. Mesmo não sendo um papel tão

diferente assim - a atriz já tinha feito duas peruas
antes -, Zezé fala com carinho de Amapola. "Os
valores dela são precários. Mas, no fundo é boa

gente. Tem caráter", defende. E a fogosa ruiva da
novela das oito caiu no gosto popular. "Ela poderia
ser nojenta.No entanto, achei que deveria
humanizá-la", explica.
Há, porém, quem queira castigá-la. "OutrO dia uma
mulherme perguntou se ela ficaria pobre. Coitada.
Isso seria a pior coisa paraAmapolä", diz soltando
uma franca gargalhada. No fundo, a própria Zezé
gostaria que sua personagem sofresse um revés.
"Seria interessante vê-la em outra situação" , imagina.
O desejo da atriz podetornar-se f€alidade. Está
previsto queOtacílio, papel de Eduardo Galvão, seja
despedido e que amamata de Amapola e

companhia acabe. "Já pensou ela atrás de um
balcão, vendendo roupas?", especula.
Zezé fica empolgada a cada bloco de capítulos. Sabe
de cor tanto suas falas quanto a dos atores com qs

quais contracena. E ri como qu�quertelespectador.
"Sem fälsamodéstia, não tenho de tirar leite de '

pedra. Ela é o que está escrito. As cenas sãomuito
boas", elogia. Principalmente aquelas em que está
comVenâncio, interpretado por TadeuMello. Zezé
não o conhecia. Chegou a espionar o trabalho do
ator. Audáciapura.Mandou o filho ir ao teatro onde
Tadeu se apresentava com a peça "Lisbela e o

'

Prisioneiro" para assegurar-se que a parceria daria
certo. "Eleme disse: 'O cara é bom'. Fiquei
tranqüila. O Tadeu émaravilhoso", derrama-se.
A preocupação com a nova parceira é bem própria
de quem adora conhecer gente. Zezé formou-se em
Medicina, mas tomou o caminho das artes porque
sempre preferiu lidar com a alma humana em vez

do corpo. "Me importomuito com o que as

pes,soas e situações vão me acrescentar", filosofa.
Uma decisão que deixou a família, na época, de
cabelos em pé. "Costumo dizer'que todo mundo
foge com o circo para fazer arte. Fui seduzida pela
profissão", teoriza. O público agradece.

Destaques da programação na semana de 15 a 21n/20

Música

(Globo, dom, 12:10 H)
"ATurmadoDidi" apresenta vários
númerosmusicais. As apresentações
ficampor conta dos cantoresGabriel
O Pensador, Vavá, ex-Karametade, a
duplaMarlon eMaicon e as bandas
P.O. Box e High Five. O trio SNZ
canta amúsica "Nothing Is Gonna

ChangeMyLove ForYou", terna do
AnjoRafael, personagem deCaioBlat
nanovela "UmAnjo Caiu do Céu''.

Disputa em cena

(Globo, dom, 12:45 H)
No episódio "É Preciso Coragem",
doprograma "Sandy ejunior",« tur
ma do Cerna corre o risco de perder o
Detonação para Alvinho (Fausto
Maule). Na história, o badbqy resolve
comprar o terreno onde está opoint.
Enquanto isso, Sandy dirigemais urn
filme produzido pela turma. Trata-se
de uma versão da antiga novela
"Irmãos Coragem" . No curta,Junior
éJoão Coragem eBoca (lgorCotrim)
éPedro Barros.

Sempre Isaura

(Globo, dom, 13:25 H)
A atriz Lucélia Santos é a convidada

doquadro "TáNoPapo", do "Gente
Inocente" . Oprogramavaiexibir cenas
da novela "Escrava Isaura", pro
tagonizada pela atriz, acompanhado
deurn balé infantil ao som damúsica

. tema da novela.O juiz da 1 a Vara da
Infância e Juventude, Siro Darlan,
também responde àsperguntas da
galerinha sobre os direitos e deveres
das crianças.

Dias contados

,
(Globo; dom, 22:40 H)

Vavá (Luiz Gustavo) resolve investir
em urnnovo negócio, urna funerária
em "Vai ComDeus!", episódio do
humorístico"Sai de Baixo". A idéia
coincide com um pesadelo de Cas
sandra (AracyBalabanian), que recebeu
uma mensagem do Brigadeiro, avi
sando quevaimorrer em breve. Caco

, (Miguel Falabella) se empolga com a

notícia e já pensa naparte da herança
queMagda (MárisaOrth) terá direito.

Encurralado

(Record, dom, 23 H)
Boris Casoy entrevista o governa
do Estado do Rio de Janeíro,
thony Garotinho. Ele, que é ca

didato a presidência divulga algu
projetos políticos no "Passando

Limpo IJ. Garotinho também se d
fende das acusações de suborno fei
a um fiscal da Receita Federal. O

gundo convidado é o físico daU
'

campRogérioCésardeCerqueira
.

quediscute a criseenérgéticanoPaís.

Clima de férias

(Record, seg, 9:30 H)
A apresentadora Eliana recebe

rapazes do KLB no "Eliana & Alf

gria".O trio Kiko, Leandro eBrun

participam da gincana com as criahÇJ!
no palco do programa. Ainda no

.: musicais, abanda baianaAraketu t
alguns sucessos do último CD. Elia

.

na tambémmostraurn show de rn

�ionetes e umamatéria sobre Snow
mobile.A apresentadora testou ano

vidadenoColorado, EstadosUnidei

Traição
(Globo, seg, 1 :45 H)

OS episódios de "A Vida Como EI

É", continuam sendo reprisados. Nl
segundaa história reprisada é "Co

vardia",comdireção deDanielFilho.A
tramatrazGuilhermeFontes, nopard
deAgenor. Ele tenta seduzirRosinha
(MaIuMader),mulher de seu amigo
Marcondes (António Calloni), Depos
depedir,emvão,providênciasaopacato
marido, Rosinha resolve ceder ao,

apelosdeAgenor e consumar a traição

Ameaça na roça

(Globo, ter, 22:40 H)
"AOnça" é o episódio dasérie "Brava
Gente".A história se passaemArroio
do Jaguaretê, cidade ameaçada por
urna onça que ataca animais e até pes'
soas.Nela vive o casal EduardoMos
covis (Chico) eHeloísaPerissé (Rosa).
Diante do perigo, as autoridades decio
de-m contratarThiago Lacerda aoão)
para dar conta do animal. Marcelo
Novaes (Melquíades)éod:lega:lo,amante
deRosa.
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Jorge Rodrigues Jorge/CZN

"Ainda bem que eu não

estava com o dedo no
.

Paula.ao vi
"

nariz. "Mana au a, ao vivö,
",,'

durante o "Casseta&Planeta,
Urgente!", comentando o fato

demomentos antes ter
entrado no ar fora q� hora.

Nôjnício deste ano, ome�.lPo
" .

aconteceu com.
',"".

Mas àäp.�es
"Fantástico" pa
mico ao sér surpiee..

"limpandoo shlão".por
milhares de telespectadores,

"Nunca lembro o nome das pessoas.' Troco o nome do meu

filho com o do meu gato." Christiane Torloni, a Laila de "Um

Anjo Caiu do Céu".

"Quero filhos. Estou com pressa. A Andréa não tem tanta.

Vamos ver quem vai ganhar." Márcio Garcia, apresentador do
"Gente Inocente", daGlobo, referindo-se à estudante Andréa Santa
Rosa, com quem rnora junto epretende se casar no início dopróximo
ano.

"Eu faço sucesso com as crianças. Se apresentasse um pro
grama infantilpoderia dar certo. "Mônica Carvalho, a Socorrinho
de "Porto dos Milagres", após um pedido de autógrafo de uma

criança em um I1?S01tna Costa do Sauipe, na Bahia. A atriz conta que
o assédio do público infantil é constante desde que interpretou a

Mudinhade "CorpoDourado", em 1998.

"A família esta chorando com essa loucura toda. " Rubens Blat,
avô materno de Caio Blat, sobre o casamento-relâmpago do ator
com a cantora líricaAnaAriel, Os parentes mais próximos de Caio
- pais, irmãs e avós - não compareceram à cerimônia. Apenas
um tio e três primas.

"Sou do tempo em que os caras namoravam com as prostitutas,
Amoça se entregava a 800, mas era sua namorada. E não era

só eu. Era um comportamento da 'tchurma' toda." AmauryJr,
apresentadordo "Flash", da Band.

"Não adianta que não digo a idade. Tenho horror de ficar
velha." Glória Maria, apresentadora do "Fantástico", da Globo,
que dizmentir sobre a idade desde os sete anos,

"Chega de me botar em capa de revista. Coloca este pessoal
que está começando agora. Não quero mais aparecer." Miguel
Falabella, apresentador do "Vídeo Show", da Globo, que vive se

recusando a falar com a imprensa. O pessoal a que ele se refere são
os atores do musical inspirado em CarmenMiranda, "SouthArneri
canWay", do qual é diretor.

"Não tenho nada com isso." Vera Fischer, atriz que estará em
"O Clone", próxima novela das oito da Globo, se defendendo de
insinuações de que ela só teria aceitado fazer a novela caso a filha,
Rafaela, e o ex-marido Perry Salles também fossem chamados. Se
gundo a atriz, o convite aos doispartiu da autora GlóriaPerez e do
diretorJaymeMonjardim. Perry aceitou eRafaela não.

'

"Acho que é bondade das pessoas." Antonio Fagundes, o Félix
de "Porto dos Milagres", sobre o fato de ser considerado bonito
aos 52 anos de idade.

por Sebastião Dourado

Entre louras

Angélica optou pela linha pop
romântica no primeiro CD pela

. gravadora Universal, o 13° da
carreira, para alcançar também o

público adulto. A apresentadora
vai fazer uma série de shows, a

partir de outubro, e está se

preparando com aulas de voz e

duas horas de malhação por dia.
A lourinha vai dançar
acompanhada por bailarinos e

pela primeira vez fará shows sem

plqy-back. "Sei das minhas
limitações, mas estou me
preparando bem para não

decepcionar", garante a

apresentadora, que aprendeu
técnicas de aquecimento para
melhorar a extensão vocal. A
música "Se a Gente Se

Entender", uma versão de Dudu
Falcão para "Linger", da banda

inglesa Cranberries, é o carro
chefe do CD. O lançamento
oficial será neste domingo no

"Planeta Xuxa". "Mais uma

prova de que não há rivalidade
entre nós", argumenta. Angélica
ainda vai se apresentar, com a

banda ao vivo, no "Programa do
jô", da Globo, e no "Hebe", do
SBT.

Tal pai, tal filha
Priscila Fantin vai aparecer
masculinizada na próxima novela
das sete, "A Incrível Batalha das
F ilhas da Mãe no Iardim do
Éden" . A atriz, que fazia a Tati
em "Malhação", será Lavínia,
uma garota aventureira que
adora socar os garotos na rua,
seu passatempo predileto. Na
verdade, a personagem se espelha
no pai, Mariolo, vivido por Tony
Ramos, um ex-lutador de boxe.
O ator, com look inspirado em

.Elvis Presley, vem se divertindo
nas gravações da novela. E já
aprendeu a conservar o visual
"anos 60" do personagem: a cada
15 dias, Tony pinta, ele próprio,
as costeletas para não ficarem
b "I'rancas. a estou craque nesse

negócio", brinca.

Clima zen

Fausto Silva decidiu apelar para
preceitos orientais. O
apresentador do "Domingão do
Faustã�" contratou o especialista
em feng-shui Eduardo
Guilherme Svetlosak - o

mesmo que decorou o quarto de
Cristal, personagem de Sandy em
"Estrela-Guia" -, para
modificar seu camarim de acordo

Luiza DanlaslCZN

rezar
Os atores de "Q Clone";pt6Xima novela das oito, têm

Esta semana, parte do elenco
sobre aprática deprações
Giarcfull, Antçni@ªCallonie

ulas çam 0F}.j,ofessor
uçulmanà dqRio de

atUas, deumahora e fueia no
te as gravações. "Eles são
v�'qlle teriam dificuldade em
p;ofessorAbdu, contratado
ànovela. As atrizes estão

rino: nada de decotes ou
� .. I ,_,iQ dao e quanto a:qor as

ij1eli)Q.
�'t

com os ensinamentos
da filosofia. Quer acabar no
nascedouro corp. a urucubaca de
ser derrotado no Ibope
paulistano domingo sim, outro
também.

Viajandona
A ex-paquita Letícia Spiller está
empolgada demais com sua

personagem na peça "O Falcão e

O Imperador", na qual faz o

papel de nada mep.qs que Deus.

"Depois de raspar icabeça "para
sé despir da vaidade terrena", a

atriz tatuou um falcão de mais ou
menos 10 centÍmetros bem acima
das nádegas para reafirmar sua

paixão pelo personagem. A peça
estréia em Curitiba no início de

agosto.

Visão jovem
Os jovens estão mesmo na mira
da Globo. Depois da boa
audiência com
"Malhação", vem aí mais um
seriado de humor na linha
adolescente: "Como Educar Seus
Pais". Baseado no livro
homônimo do grupo
Obrigado Esparro, composto
entre outros porMauroWilson e

Emanoel Jacobina, o projeto é

protagonizado por ummenino de
12 anos, chamado

Maxxx, um carioca ativo e crítico

que enxerga com
olhar ácido o mundo e os pais.
A direção da emissora já bateu o

martelo e o grupo tem até o

próximo mês para
apresentar o primeiro episódio.
Horário e elenco ainda não
foram definidos.

. Bambino mio , .

Luigi Baricelli, o Valentim d� "A

Padroeira", e a mulher, Andréa
.

Baricelli, estâo vivendo diasde
dúvida cruel.'Não sabem até

agora qual será o nome do

segundo filho
do casal, que deve nascer em

outubro. Mas tudo leva a crer

que será de origem italiana, tal
qual o pai e o irmão Vitória, de
três anos. "Pensamos em

Vicenzo, mas vamos decidir
quando estiver mais próximo da
hora de nascer", diz Luigi.
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Rapidinhas
# As atrizes Marinara Costa, Franciele Frenzesky e Marcia Gabriela enfrentam o ator Edson

Fieschi, Tiririca e Alex, do Twister, na gincana do "Domingo Show". Record, domingo, 12:30 h.
#Angélica lança o 13QCD no "PlanetaXuxa" com amúsica "Se a Gente Se Entender", uma versão
de "Linger" da banda Cranberries. Globo, domingo, 14:15 h.
# "Domingo da Gente", comandado por Netinho de Paula, presta uma homenagem aos 50

anos da Sociedade Pestalozzi. A princesaJanaína realiza o sonho de se apresentar em uma rádio

de São Paulo. Record, domingo, 16:30 h.
# A seleção brasileira enfrenta a equipe do Peru na partida válida pela Copa América. Globo e

Band, domingo, 17:40 h.
# Edgard Piccoli apresenta o "Especial da Semana". Desta vez o assunto são os métodos

anticoncepcionais. Adolescentes discutem o tema e contam como se previnem. M1V, seg a sex,

19:30 h.
# "Simão,O Fantasma Trapalhão" de PauloAragão. ComRenato Aragão, Dedé Santana, Fernanda

Rodrigues,MarceloAugusto, Luciano Szafir e IveteSangale é o filme da "TelaQuente",A história

mostra as trapalhadas de um motorista que está de férias com uma família em um castelo mal

assombrado. Globo, segunda, 22 h.
# A banda heavymetal Sepultura e a cantora vampira LizVamp, filha de Zé do Caixão, são os
convidados deJoãoGordo no "Gordo aGo-go".O repórterMax Fivelinhamostra um karaoquê
que tem Pedro de Lara como jurado. M1V, segunda, 23 h.

# Celso Portiolli comanda o "Curtindo uma Viagem". Duas equipes disputam as provas no

palco do programa. O grupo vencedor leva passagens para o exterior com direito a acompanhante.
SBT, domingo, 14 h.
# Brasil e Paraguai realizam o terceiro jogo pela "CopaAmérica". Band e Globo, quarta, 21:25 h.
# O casal Carlos Alberto Ricceli e Bruna Lombardi senta no sofá do programa "Erótica".A dupla
conta um pouco sobre sua vida particular para Tathi Mancini eJairo Bouer.M1V, quarta, 22 h.
# A "Sessão da Tarde" exibe o filme "O Jardim Secreto", de Agnieszka Holland. Com Kate

Maberly e Heydon Prowse. Em uma casa de campo, três crianças descobrem um jardim
abandonado. O lugar se transforma num local mágico. Versão do clássico infantil de Hodgson.
Globo, quinta, 15 h.
#A apresentadoraMarina Person comanda o bate-papo feminino no "Meninas Veneno" com o

tema "Meu Bichinho,MinhaVida". Cada uma das meninas conta a história de seus bichos de

estimação.M1V, quinta, 22 h.
#O filme "UmDrink no Inferno", deQuentinTarantino, é o cartaz da sessão "Estação Cinema".
Com George Clooney eJuliete Lewis. Richard Gecko é um assassino que, ao lado de seu irmão

Seth, pega como refém um ex-pastor e seus filhos.O objetivo da dupla de bandidos é atravessar

a fronteira com o México. Band, sexta,22 h.

os seus
momentos íntimos

Rua Horácio Rubini, 1000 Barra do Rio Cerro

Fone 3V6-0105.. e 31'()-O� 22 - JJaraguá do SIlJ"1

�Yau(o Coe(fio-
UMAHISTORIA]UDAICA

o rabino Elimelekh havia feito uma bela

pregação, e agora voltava para sua terra

ria-tal. Para homenagea-lo e mostrar gratidão,
os fiéis resolveram seguir a carruagem de

Elimelekh ate' que ela saísse da cidade.

Em dado momento, o rabino parou a

carruagem, pediu que o cocheiro seguisse'
adiante sem ele, e passou a acompanhar o

povo.
- Belo exemplo de humildade - disse um

dos homens ao seu lado.
- Não existe qualquer humildade no meu

gesto, mas um pouco de inteligência -

respondeu Elimelekh. - Vocês aqui fora estão

fazendo exercício, cantando, bebendo vinho, confraternizando uns com os outros,

arranjando novos amigos, tudo por causa de um velho rabino que veio falar

sobre a alte da vida. Então, deixemos minhas teorias seguirem naquela carruagem,

porque eu quero participar da ação.

UMA HISTORIA BUDISTA

Um lavrador com a esposa doente, encomendou uma série de preces a um

sacerdote budista. O sacerdote começou a rezar, pedindo que Deus curasse to

dos os enfermos.
- Um momento" - interrompeu o lavrador. - Eu pedi para que rezasse por

minha esposa, e o senhor pede por todos os doentes.

- Estou rezando por ela.
- Mas pede por todos. Pode terminar beneficiando o meu vizinho, que está

doente também. E eu não gosto dele!.
- Você não entende nada de curas - disse o monge, afastando-se. - Ao rezar

por todos, estou unindo minhas preces às de milhões de pessoas que encontram

se agora pedindo por seus doentes. Somadas, estas vozes chegam ate' Deus e

beneficiam a todos. Divididas, elas perdem sua força, e não chegam a lugar nenhum.

UMA HISTÓRIA DO ISLAM

Sadi de Shiraz contava a seguinte história:
"

Quando eu era criança, costumava rezar com meu pai, meus tios e primos.
Todas as noites nos reuníamos para escutar um trecho do Corão.

"Numa destas noites, enquanto meu tio lia uma passagem, reparei que a maior

parte das pessoas dormia. Então comentei com papai:
' nenhum deste's

dorminhocos e' capaz de ficar atento aos palavras do profeta. Jamais chegarão
ate' Deus!'"

"E meu pai respondeu: 'meu filho querido, procura seu caminho com fé, e

deixa cada um cuidar de si. Quem sabe, em seus sonhos, eles estão conversando

com Deus. Eu preferia mil vezes que você estivesse dormindo como eles, a ter

que escutar este seu julgamento duro, e esta sua condenação."
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tulo. Industriais, presidentes de entidades empresari-
.

s e autoridades dos três poderes, nas esferasmuni

cipal e estadual, foram cumprimentar o superinten-
dente pormais essa brilhante conquista.

Nos pronunciamentos, todos fizeram questão de
focar, na figura de Zipf, a competência e os méritos
o empresariado catarinense, em especial de Jaraguá
do Sul, que venceu quatro das oito edições do prê-

.

o. O superintendente creditou a conquista do título
o perfil daDuas Rodas e a toda equipe da empresa,
que nasceu da persistência de seus fundadores e tor

nou-se líder nacional no segmento de condimentos e
orvetes graças ao idealismo e a competência de seus

diretores.

om a irmã Rita ZipfMelro

Leone e Adriane

Gneipel

Governador Esperidião Amin, o homenageado e

o vice-governador Paulo Bauer

Vice-governador Paulo Bauer, Reiner Conrads e

Eduardo Ferreira Horn

Eggon João da Silva e Vicente Donini

Mesa compostapor autoridades

j', -t

-,
, ,

Wandér Weege e o governador Esperidião Amin

Esperidião Amin, Dietrich Hufenüssler e o pre

feito de Iaraguâ do Sul, Irineu Pasold

Paulo Bauer, Esperidião Amin e lrineu Pasold

Bruno Breithaupt. Reiner Conrads e LeonardoZipf
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Canarinho compra seis ônibus

para linhas urbanas de JS
Investimento da

empresa foi de
R$ 50 mil, segundo
DécioBogo

Jaragud doSul- A empresa
Canarinho - responsável pelo
transporte coletivo em Jaraguá do

, Sul - apresentou ontem ao pre
feito Irineu Pasold seis novos ôni

bus, que serão destinados ao trans
porte de passageiros das linhas dos
bairros VilaRau, Barra doRio Cer
ro e Jaraguá-Guaramirim. A apre
sentação dos novos coletivos acon
teceu às 17 horas, no terminal ur
bano. De acordo com o diretor da

empresa, Décio Boga, o inves
timento foi de R$ 50 mil.

Os novos veículos são modelo

Volkswagen 18210 e têm capaci
dade para transportar 40 pas
sageiros. Os ônibus são dotados
com vidro fumê, 'bancos altos e

estofados, exaustores para renova
ção de ar e portas com cortinas de
ar. Outros dois ônibus, segundo

Transporte:as novas linhas vãoatendera VooRau e aBarradoRio Cerro

Bago, foram adquiridos para aten
der linhas do interior.

O diretor da empresa informou
ainda que a aquisição dos veículos
faz parte do Projeto "Transfácil",
compromisso de campanha do

prefeito Irineu Pasold, que tem por
finalidade a reestruturação do sis
tema de transporte coletivo e ofe
recer agilidade, eficiência, conforto
e segurança aos usuários do trans

porte coletivo de Jaraguá do Sul.
O prefeito Irineu Pasold afir-

mau que a implantação do Projeto
Transfácil foi uma das neces

sidades identificadas por ocasião

da realização de pesquisas de de
manda. Pasold explica que a aqui-

,
sição desses novos ônibus repre
senta os primeiros passos do PrO

jeto de transporte integrado que
consta entre as propostas de go
verno da atual administração. A
empresa Canarinho possui uma,
frota de 153 ônibus e emprega 442

funcionários.

BrincandonasFérias éopçãoparaestudantes de folga
Jaraguä do Sul - Os pais

que pretendem oferecer alguma
alternativa de lazer para os filhos
durante o curto período de recesso

escolar ainda têm ternpo para
inscrever a criançada no Programa
Brincando nas Férias, oferecido
pelo Sesc de Jaraguá do Sul. De
acordo com a estagiária Alessandra
Maestri os interessados podem fa
zer a inscrição até o meio-dia de

hoje, porque na segunda-feira co

meça a programação, que se esten

de até sexta-feirada semana que vem.
Todas as atividades acontecem

na Arsepum (Associação Recrea
tiva dos Servidores PúblicosMuni

cipais), localizado na Vila Amizade,

e serão concentradas no período
da tarde. Na sexta-feira, último
dia, as crianças permanecem o dia
todo na Arsepum. As atividades
são coordenadas por monitoras
treinadas para a função. Segundo
Alessandra, as monitoras são pro
fessoras ou estudantes de Pedago
gia ou Educação Física.

O programa é dirigido a crian

ças com idade de 7 a 12 anos.

Durante a semana as crianças
participam de gincana cultural,
musical e esportiva, além de jogos
de futebol e vôlei. Também haverá
oficinas para aprendizado de

.

confecção de bijuterias, massa de
modelar e ainda jogos de capoeira

Áries - Trabalho que
u espírito de
derá atrair a

nção. No amor,
estar ais controladora:
pegue leve.
Touro - Use mais a

amorosa será de
muita harmonia.

'

odequeas
ão muito lentas
U gosto. Seja

inada. Na
área afetiva, você poderá
resistir àsmudanças.

Você estará

e contos com participação dos
idosos.

Na quarta-feira está programa
da a realização de uma festa julina
e a sexta-feira está reservada para
uma visita à colônia de férias do
Sesc de Blumenau, com saída às
8h30 do Sesc e retorno previsto
para as 18 horas. Em Blumenau
as crianças terão atividades de

recreação, lazer, esporte, trilha
ecológica, jogos de mesa e outras

atrações.
A inscrição para dependentes

de comerciário é de R$ 40,00;
. conveniados do Sinsep e depen
dentes de empresário é R$ 45,00
e demais interessados R$ 50,00.

ucesso virá em

�n CP :� .

U"\J@lJ�� .

Música
A Orquestra Sinfônica de Santa Catarina faz apresentação única

em Jaraguá do Sul neste sábado, a partir das 19h30 na Praça Ângelo
Piazera. O Coral da Sociedade Cultura Artística vai abrir o espe_táculo,
juntamente com alguns músicos locais especialmente convidados para
a ocasião. O evento é uma promoção da Secretaria de Cultura, Esporte I

e Lazer de Jaraguá do Sul e do governo do Estado e faz parte da '

programação de aniversário do Município, que completa 125 anos no

dia 25 de julho. A Orquestra Sinfônica de Santa Catarina tem aproo
ximadaÍnente cem integrantes e é regida pelo maestro José Nilo Valle,
um dos mais conceituados regentes do Brasil.

Fanfarra
Acontece neste domingo, a partir das 9 horas, concurso de bandas

e fanfarras promovido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. O

evento será na Escola Municipal Jonas Alves de Souza, na Tifa dos

Martins, e faz parte da programação de aniversário de 125 anos do

Município de Jaraguá do Sul. Devem participar do concurso 25 bandas
e fanfarras dos Estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, num

total de 1,2 mil músicos. As bandas do Sesi e do Instituto Educacional

Jangada também participam.

Assembléias
A partir de agosto, os diretores do Sinsep (Sindicato dos Servidores

Públicos Municipais) passam a realizar miniassembléias por setores

de trabalho. O objetivo é traçar estratégias para o encaminhamento de

reivindicações específicas de cada área. As assembléias devem

acontecer na sede do sindicato.

Carimbo
Está marcado para as18 horas de segunda-feira, na sala de reuniões

da Prefeitura, a solenidade de lançamento do carimbo comemorativo
dos Correios, alusivo aos 125 anos de Jaraguá do Sul.

Fotografia
O Sesc de Jaraguá do Sul vai lançar em breve um concurso de

. fotografia dirigido a profissionais e amadores que atuam em Jaraguá
do Sul. O concurso vai premiar as melhores fotos em cor e preto e

branco e o lançamento está previsto para o dia 9 de agosto. O concurso

está inserido dentro das propostas da área cultural que o Sesc se propõe
a oferecer.

Livro

O professor Francisco Schork está lançando o livro "Longe é um

lugar que não existe". A solenidade está marcada para as 19h30 do dia

18 deste mês, no auditório da Aciag (Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim, cidade onde reside o professor e escritor,

Amizade
A Sociedade Desportiva e Recreativa Amizade promove hoje a

escolha da Garota Amizade e lançamento da 6" Freuneschaftfest (Festa
da Amizade), que acontece nos dias 18 e 19 de agosto.

- Você estará

a independência,
cil cortara

!1��6ê\� a família. Na

paixão, cuidado com o

egoísmo, que poderá leva-Ia

á atraira

confiança aos outros. Nas

relações pessoais, o seu jeito
tímido estará superocentuado.

i ice que você
ar com esforço e

scrp mc. No amor, a sua

passividade estará
nte destacada.
córnio '-- Pare de

nas suas obriga
reseabriràs

pe enas alegrias do dia-a-
'

dia. Não aja com arrogância
nos assuntos do coração.

não reprima os seus

nti tos.

Sua

ção será notada.
referir estarao lado

as mais maduras.
No amor, tudo indico que se

sentirá segura e amparada. t

onça e

çöo profissional.
Vida amorosa rotineira.

Vir - O pensamen-
t desejo atrai e a

realiza. Siga este

nto e terá um dia
mui dutivo. Clima de

descontração com o seu

par.

a nos contatos
m die para ouvir

o conselho de pessoas mais

experientes e valorizar a
sequronço na relação a dois.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fotos: Edson JunkeslCP

Vazamento de óleo em ·Corupá
deixa populaçãode JS sem água
Samae

interrompeu a
captaçãode
ii'

agu,a

química, de São Paulo, colocaram
barreiras de PVC infláveis e bóias

de contenção no ponto-de captação
do Samae, nas proximidades de

NereuRamos e também nas proxi
midades do locàl onde ocorreu o

vazamento, noRioNovo. Além das

bóias, O Samae vai utilizar carvão

em pó para ajudar na filtragem do
óleo. Nas margens dos rios foram
colocados turfas, que devem im

pedir ouminimizar o efeito do óleo
na flora ribeiririha. Até ontem, não

havia sinais de peixes mortos de

vido a ação do óleo. Da estação da
ALL até o ponto de captação de

água do Samae são aproxima
damente 16 quilômetros.

O diretor deMeioAmbiente da
Prefeitura de Jaraguá do Sul, Claus
PeterMichel, informou que aAmé

rica Latina Logística recebeu auto

de infração com multa da Fatma

(Fundação de Amparo a Tecnolo

gia eMeio Ambiente) por degrada-

ção ao meio ambiente. Especula
se que o valor de multa seja de R$
50 mil mais a obrigação de recu

perar o local. Michel também es

clarece que o Rio Itapocu está
sendomonitorado por fiscais e pelo
Corpo de Bombeiros e já foi provi
denciado análise da água em la

boratórios de Florianópolis eCuri-:
tiba. Como é uma questão de or

dern intermunicipal, foi acionada
a Defesa Civil do Estado de Santa
Catarina.

'

O coordenador da DefesaCivil

de Jaraguá do Sul,Ademir Izidoro,
classificou de irresponsável a atitu
de dos funcionários da empresa,

que se negaram a prestar informa

ções e rejeitaram o pedido de bóias
de contenção que ele havia soli
citado para a Petrobras. A Asses
soria de Imprensa da ALL in

formou que o acidente já está sob

controle e que o vazamento de óleo
foi de 4 mil litros.

Jaraguá doSul- Oitenta por
cento da população de Jaraguá do

Sul ficou sem água durante todo o

dia de ontem por causa do vaza

mento de óleo diesel ocorrido em

um dos reservatórios de combus

tível da América Latina Logística
da estação de Corupá, que tem

capacidade para 15 mil litros de

óleo diesel. O vazamento de óleo,
que atingiu primeiramente o Rio

Novo e conseqüentemente o Rio

Itapocu, foi detectado na manhã

de quinta-feira pelos próprios fun
cionários da empresa e também

pela população de Corupá, que se

deu contas do fato devido ao forte

cheiro de óleo que se podia sentir

em todo o centro da cidade e em

especial nas proximidades do rio.

A mancha de óleo era visível em
vários pontosdoRio Itapocu.O vaza

mento ocorreu por falha humana.

Para impedir que o óleo atin

gisse a estação de captação de água
do Samae (Serviço Autônomo
Municipal de Águas e Esgoto) o
diretor-administrativo da autarquia
decidiu interromper a captação da

água. Para abastecimentos de ur

gência o Samae utilizou caminhões
pipas, que passaram o dia aten

dendo creches e hospitais. O dire

tor-administrativo do Samae,
Nelson Klitzke, informou que a

situação deve voltar ao normal no
máximo na segunda-feira, mas a

expectativa é que o abastecimento
recomece ainda no final de semana.

'

Apenas os bairros que possuem
sistema de abastecimento indepen
dente não ficaram sem água': Rio
Molha, Boa Vista, Ilha da Figueira,
Santa Luzia e Vila Nova.

Comomedida de contenção da
mancha de óleo técnicos daAméri
ca Latina Logística e de uma em

presa especializadaem emergência

Contenção: barreirasforam instaladas em trêspontos do Rio Itapocu

as

O

os

(lo

Missas

Sábado
15hOO - Matriz

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

19hOO - Matriz

19hOO - Perpétuo Socorro

19hOO - São Benedito

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - São Cristóvão

res

NOSSAMENSAGEM

"Faze isso e viverás"em

o desejo de Deus é que a vida seja amada e respeitada. Hoje, em
muitos lugares e de modos variados, a pessoa humana' é torturada,

5es ferida emachucada. A vida é dom
de Deus, e quando ferida foi

resgatada pela motte pela morte

do Cristo. Ela de_ve estar sempre
em primeiro lugar. O cristão, por
sua própria vocação, é chamado

a revelar DEUS ao mundo,
manifestando continuamente o

seu amor para com o próximo.
Faze isso e viverás. Portanto, a

liturgia de hoje revela para nós o

quanto somos importantes para
Deus e quanto é importante a vida
de nossos irmãos e irmãs.

Apoio:

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

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed, Florença - 1° andar

Fones: (0,47) 371-1910 e 275-3125
um

rua�--------------------------------------------�

Fone: (47) 370-8916
Walter Marquardt, 467 (Posto Mime)
Vila Nova - Joroguá do Sul· SC

Fone: (47) 376-1737
Angelo Rubini, 1256; sala 1

Barra do Rio Cerro _ Joroguá do Sul - SC

Garantia: Samae abasteceu hospitais e creches com caminhões-pipas
ró
a
w------------,--------------

aro

as Comprar máquinas e ferramentos
pelo internet é hiper.

\

B!..!�!!!:,�!!,!!li
J.

ado
i.
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Orgãos de fiscalização fazem
'. '

a primeira operação conjunta
Agentes
percorreram os

bairros Corticeira
eAvaí

Guaramirim - Órgãos que
atuam na fiscalização. sanitária, de
segurança e na liberação. de cons
truções e concessão de alvarás

realizaram, quarta-feira, a pri
meira operação conjunta percor
rendo. estabelecimentos do. co

mércio e indústria nüs bairros

Corticeira e Avaí. A principal ir
regularidade constatada foi na

comercialização. de botij ões de

gás, fora das condições regula
mentares, e foi registrado. um ca-

/

so. de autuação. em bar (no Bairro.
Corticeira), onde foi flagrado. um
menor na mesa de bilhar.

Proprietário. de estabeleci
mento. foi autuado. pelos cüI_TIÍs
sários de menores, que estão.

acompanhando as operações, e

tem prazo. de dez dias para a defe

sa, a partir da autuação, sob pena
de ser multado. em um salário.

mínimo, Pelo. menos sete casos

de comercialização de botijões de
gás em gaiolas colocadas em

residências foram apurados, e os

moradores terão. prazo de 30 dias

para sanar a irregularidade,
ficando. sujeitos a sanções pre
vistas em lei, se não. tomarem as

devidas providências.
De acordo com a delegada de

Polícia Jurema Wulf, que está

participando. das ações conjuntas
nessa primeira etapa, os pro

prietários de estabelecimentos

comerciais (bares, lanchonetes,
supermercados, padarias e

frutarias) estão. sendo. orientados
sobre eventuais irregularidades,
mas futuramente serão. multados
se permanecerem reincidentes. É
intenção. dos agentes voltar aos

locais já percorridos para fazer

novas vistorias e tornar as me

didas adotadas na fiscalização.
mais eficientes.

Ela explicou que a operação
deverá prosseguir na semana que
vem, ainda sem dat� prevista,
iniciando. pelo. Bairro. Avaí, onde
o. trabalho. foi interrompido esta

semana, devido. à chuva que caiu

na quarta-feira, chegando. em

seguida na Linha Caixa D'Água.
Em outras etapas, antecipou a

delegada, serão. percorridos
outros bairros e vilas e fis

calizados todos os bares. e boates

localizados às margens da BR-

280, para -coibir problemas com

a prostituição de menores ou

envolvimento com drogas e be

bidas.

JUDICIÁRI0 - A questão
relacionada com os menores foi

assunto, inclusive, de reunião.

convocada pela juíza substituta

Candida Inês Zoellner, da Co

marca de Guararnirim, que dis

cutiu o. assunto. com os represen
tantes dos diversos órgãos en

volvidos com a fiscalização, co
rnissários de menores emembros

do.Conselho Tutelar, comando do.

Pelotão da PM e prefeito. Mário.
Sérgio. Peixer. A juíza solicitou

especial atenção. em relação. aos
problemas da presença de me

nores em bares e estabeleci

mentos de diversões públicas, e

determinou o. cumprimento. das

J
medidas previstas em portarias
específicas já baixadas pelo. Ju
diciário. e em vigor na Comarca.
(MILTON RAASCH)

,

Técnicoorienta sobre recuperação de créditos
Jaraguá do Sul- o técnico.

Carlos Kerbes, da Fundação. Ge
túlio. Vargas, participou da reunião.

daAmvali (Associação dosMuni
cípios do. Vale do. Itapocu), terça
feira à tarde, na sede da entidade,
em Jaraguá do. Sul, quando.
orientou os prefeitos sobre os

meios possíveis para a recupe

ração. de créditos no setor público. ,

e na discussão, com esferas su

periores, sobre dívidas tributárias
ou não.

Kerbes prontificou-se a: pro
videnciar para que esse tipo. de
assessoria fique disponível para

as prefeituras na microrregião.
Em princípio, se solicitado, o.

serviço. será prestado. de forma

conjunta para atender todos o.S

municípios interessados no. Vale

do. Itapocu.
Ele explicou que o. mesmo.

serviço. pode ser utilizado. tam
bém pelas empresas no setor pri
vado., com interesse nestas ques
tões, e ressaltou o. atendimento.

prestado. pela fundação, através
da FGV Consulting. Os interes

sados, tanto. no serviço. público.
quanto. no. setor privado, poderão
conseguirmais informações pelo.

TERMO ADITIVO Nd 003/200 I,
AO CONTRATO DATADO DE 30/06/2000
CODElAS - Companhia de Desenvolvimento de [araguá do Sul.
NORBERTO CORBELLINI

o prazo de execução fica prorrogado em 12 meses, vigorando até 30 de junho de
2002,
O prazo fixado poderá ser prorrogado na forma da leí.
Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições do Contrato, não alteradas por
este Termo Aditivo,

-

�

Este Termo Aditivo entra em vigor a partir de O I de julho de 200 I,

Jaraguá do Sul, em 29 de junho de 200 I ,

SIGNATÁRIOS:
Humberto José Travi, Norberto Corbellini

e-mail kerbes@FGV.br. Para as

empresas existe programa espe
cífico, denominado Econorni

cidade.

Segundo. o. técnico, "a legisla
ção. tributária é complicada" 'e,

com freqüência, surgem diver

gências quando. a hierarquia no

rateio. dos tributos não. é respei
tada. Ele compareceu na reunião.

dos prefeitos, pôr sugestão. do.

, representante de Santa Catarina
no ConajeConfederação Nacio
nal dos Jovens Empresários),
empresário.Mauro. Bramorski, de
Massaranduba. (MR)

VANG FASHION

Rua Max Wilhelm, 837
Jaraguá do Sul
Fone: 275-3290
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Descoberto plano de assaltante
Jaraguá do Sul - o tra

balho conjunto entre as polícias
Militar e Civil e agentes do pre
sídio impediu a entrada de armas

e drogas no presídio do Muni

cípio, na tarde de quinta-feira.
O assaltante Amarildo Costa

combinou com o sobrinho, o tin
tureiro Márcio José Júnior, 21

anos, que ele deveria deixar dois

revólveres e uma bucha de co

�aína dentro de uma sacola, na
lixeira do banheiro do posto de

saúde, situado naReinaldo Rau.

Depois de receber telefonema

anônimo, agentes penitenciá
rios acionaram a PolíciaMilitar,

.

que fizeram campana e pren-.
deram Márcio em flagrante.

Condenado por tentativa de

latrocínio, José Carlos Klack
entraria em ação em seguida.
Com doença infecciosa, Klack
estaria no posto de saúde e iria

pegar a sacola no local combi

nado.Segundoinformaçõesdo
presídio, a suspeita de que es

tava entrando drogas já existia

há três semanas. "Agora nós
descobrimos como", diz um dos

agentes.
Márcio vai responder in

quérito por tráfico de drogas e

porte ilegal de armas.

Comerciante foi assaltado
Jaraguá do Sul - Um

homem armado entrou na

Farmácia Ana Paula, localizada
na Rua José Narloch, Bairro
Ana Paula, de propriedade de

Jaime de Ávila, e roubou cerca

de R$ 500,00, além de um

aparelho telefônico.
Após render o comerciante,

o ladrão pegou o dinheiro do

estabelecimento e fugiu em uma

bicibleta.

Malwee contrata o ala Joan
e negocia atleta do Banespa
Ala esquerdo
Joan, confirmado
na tarde de ontem,
era doMinasjTênis

Jaraguá doSul- Mais um

jogadorconfirmado. O técnicoda

MalweelFME, Fernando Ferreti,
informou, na tarde de ontem; que
foi oficializada a contratação do
ala esquerda Joan, ex-atleta do

MinaslTênis. Apesar de ainda

não ter a confirmação, o técnico

conta que também está sendo

negociada a contratação do jo
gador Betão, do Banespa. "São
dois atletas de alto nível, que vão '

representarmuito bem o time ja
raguaense", destaca. Ele acres

centa que o ala Cacau e o fixo

Euller, ex-jogadores do Vasco da

Gama, vão se apresentar ao gru
pona segunda-feira eque vão atuar
pelaMalwee no próximo sábado.

Além dos jogadores, os diri
gentes da Malwee anunciaram a

contratação do preparador físico
Giovane Fapo, que trabalhava no

Internacional, ddRioGrandedaSul.
vn:ÓRIA - Depois de ser

eliminada da Liga Nacional, a

Malwee entrou em quadra nova

mentenanoiteontem, contrao time

do Colegial, em Florianópolis. A
equipe jaraguaense venceu por 6 a

1. Com este resultado, a Malwee

conquista a segunda colocação na
classificação geral dó Estadual,
somando 32 pontos. Em primeiro
está aUnisul, com 40 pontos.

LIGA NACIONAL - As

finais daLigaNacional de Futsal
200 1 começam neste [mal de se

mana. Amanhã, a partir das

Através do Projeto de Municipalização da Cultura Musical Catarínense, a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina está em seu segundo ano

consecutivo de apresentações pelo Estado. Como no ano passado, em cada espetáculo artistas locais também vão mostrar seus talentos.
Com o apoio do Governo do Estado, o projeto vai incentivar a produção cultural musical do Estado. Acompanhe a programação na sua cidade.

JARAGUÁ DO SUL 14/07 - ÀS 19:30 HORAS - PRAÇA ANGELO PIAZERA - CENTRO.

P a t r o c. r n I o c u r t u r a I �
CODESC Â

CASAN
�,
BADESC

14h15, acontece a partida entre

PokerlFoz e Ulbra, no Ginásio

Costa Cavalcanti, em Foz do

Iguaçu, Paraná. O confronto se

rá transmitido pela Band. Às 15

horas será a disputa entre Fla

mengo e ACBF Carlos Barbosa,
noGinásioMiécimo daCunha, no
Rio de Janeiro. Os torcedores po
derão acompanhar o desempe
nho dos atletas pela SportTV.

Na terça-feira, dia 17, será vez
do Carlos Barbosa jogar com o

Flamengo, no Centro Municipal
de Eventos, em Carlos Barbosa.

A partida será transmitida pela
SporTV. No dia seguinte, aUlbra
pega oFoz do Iguaçu, às 20 horas,
em Porto Alegre (não terá co

bertura de emissoras de TV). Ao
todo, foramrealizados 158 jogos
emarcados 931 gols. O artilheiro

foiNei, doBanespa, com22 gols.

�
PROJETODç .

MUNICIPALIZACAO DA
CULTURA MUSICAL

CATARINENSE

..,�[.-.
OSSCA.·

ORQUESTRA SINFÓNICA
DE SANTA CATARINA

Secretarta lIIJ!!IlI!!I
de Estado liIIIiídoGovemo __

--.v.8C.p.br

Coordenação:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jogos Escolares de Inverno
encerram amanhã à -tarde'

Evento conta com
a participação de
aproximadamente
535 atletas

Jaraguá doSul- Definidas
as escolas campeãs em cinco
modalidades dos Jogos Escolares
de Inverno, que tiveram início dia
6 de julho. No atletismo, o aluno
da Escola de Ensino Médio
Abdon Batista, Roderson Willy
Schroeder, ficou em primeiro
lugar, seguido de Valmir de Oli

veira, da Escola Técnica Federal,
e Emerson.de Oliveira, do Abdon
Batista. No feminino, primeiro lu
gar para Greiciele da Costa, tam
bém do Abdon Batista.

': Na modalidade de basquete,
primeiro lugar para a Escola de
Ensino Básico JoséDuarteMaga
lhães; segundo para Colégio Di
vina Providência e, em terceiro,
Instituto Educacional Jangada.
No handebol, Escola de Ensino
Básico José Duarte Guimarães

garantiu o primeiro lugar; Abdon

Divulgação

Competição: na disputapelo tênis.de mesa, Abdon Batistaficou nafrente

Batista o segundo, e Escola de

Ensino Médio Darci FrankWelk.
A ESCOla Abdon Batista também
ficou em primeiro no tênis deme
samasculino (porequipe), segui
da da Escola Técnica Federal e
EscolaMunicipal de Ensino Fun
damental AlbanoKanzler.

No xadrez masculino por
equipe, primeiro lugar para Ab
don Batista; segundo para Ins
tituto Educacional Jangada, e

terceiro Escola Técnica Federal.

No feminino, primeiro para Ab
don Batista, seguido de Escola

.

Técnica Federal, e em terceiro

Colégio DivinaProvidência. Hoje
e amanhã acontecem os jogos de

futsal, na Arsepum, e voleibol, no
Divina Providência.

Promovido pela Fundação
Municipal de Esportes, o evento

está envolvendo cerca de 535 es

tudantes a partir dos 15 anos,
. representando 13 instituições de
ensino.

Jemarealizou as disputasnamodalidade debasquete
<.'

I
Massaranduba - Na sema- .

pe Manke e, terceiro, Escola En- 15 x 6 Fortaleza,MicarlNacional
(n'! passada 'foram realizados os sino Fundamental Padre Bruno 6 x 7 Plásticos Zanotti, Barro Se-

. jogos de basquete, no masculino Linden. As equipes campeãs re- co 12 x 4 Tintas Neumann e Ami-
e feminino, do Jema (Jogos Es- ceberam troféus e medalhas. zade O x 3 10 Braço e Cia. As equi-
colares de Massaranduba), no A coordenadora da CME de pes do Amizade, l°'Braço e Cia.,

. Centro Esportivq Erich Rode. Massaranduba, Miriane Jaco- Mecânica Mediba e Barro Seco
Evento contou com a participação bowski, informa que os próxi- estão classificadas para as finais,
de cinco escolas. Ao todo, acon- mos jogos serão na modalidade previstas para o dia 21 de julho.
teceram 20 jogos. No feminino, de handebol, no dia 28 de se- A semifinal acontece hoje, com
primeiro lugar para a Escola En- tembro. As primeiras disputas os seguintes jogos: às 17 horas,
sino Fundamental FelipeManke; aconteceram emmaio, nas moda- MecânicaMediba x Amizade; 18
em segundo, Escola de Ensino lidades de futsal e atletismo. horas, 1° Braço e Cia x Barro Seco..
Básico General Rondon e, em ter- FUTSAL� No sábado pas- VETERANO - A rodada do

ceiro, Escola Básica Municipal sado foi realizada última rodada Campeonato Municipal de Futsal
Pedro Aleixo. No masculino, pri- do Campeonato Municipal de Veterano, prevista para ontem, foi
meiro Escola Ensino Básíco Ge- Futsal Infanto-juvenil. Os resul- adiada para a próxima sexta-feira,
neral Rondon; segundolugar para tados foram: Glória 11 x 4 Santa com os seguintes jogos: Avem x

Escola Ensino Fundamental Feli- Clara/Zimdars, MecânicaMediba Clube dos 30 e Karemar x Glória.

Inscriçõespara aCorridaRústica
terminamna segunda-feira

Jaraguá do Sul - As ins

crições para a Corrida Rústica
125 Anos de Jaraguá do Sul de
vem ser efetuadas até segunda
feira, na Fundação Municipal de
Esportes. O evento será realizado
no dia 22 de julho, com largada
prevista para as 9 horas, na Rua
Coronel. Emílio Carlos Jourdan

(parte lateral do Shopping Cen
ter Breithaupt) e chegada progra
mada na Praça Ângelo Piazera.

O percurso, que será balizado

pela PolíciaMilitat, corresponde
a 12 quilômetros e duração apro-

ximada de uma hora.
A premiação vai acontecer ao

fim do evento, com os seguintes
prêmios: primeiro lugar leva R$
150,00 e troféu; segundo colo
cado R$ 100,00 e medalha, e ter
ceiro R$ 50,00 e medalha. Os

campeões gerais no masculino e

feminino ainda recebemR$ 100,00
cada. O melhor jaraguaense em

todas as categorias também rece

berá R$ 100,00. Interessados em

participar terão que entregar um
quilo de alimento como inscrição,
no dia do evento.

NOTAS
__

Estadual de Tiro
Neste final de semana, a equipe de tiro da FME vai participar da

sétima etapa do Campeonato Catarinense de CarabinaApoiada. Paralelo
ao evento, os atiradores participam, hoje, da quarta etapa do Cam

peonato Catarinensé de Carabina Ar Comprimido .

Conquistas no basquete
O time masculino de basquete da Unerj/Duas RodaslFME disputou

etapa do Campeonato Estadual de Basquete, realizada em,Chapecó e

Xanxerê, no final de semana passado. O grupo jaraguaense venceu á

AABB/Chapecó pör 77 a 71, e derrototi Xanxerê por 79 a 69. Das
oito equipes que participaram do Estadual, a Unerj/Duas RodaslFME
ficou em terceiro lugar, atrás do Ipiranga e Bom Jesus.

,

AQUI E O SEU LUGAR!

\
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