
OPORTUNIDADES
CLASSIMÓVEIS

ucação de adultos
orma nova turma'

, Os funcionários da Cana
inho que fizeram o supletivo
e primeiro grau promovido
ela empresa recebem o di
loma em solenidade na noite
e hoje, no Sindicatos dos
rabalhadores do Vestuário..
o todo, 77 funcionários par
iciparam do curso, que teve

m ano de duração.
Página 5

Abstratos e

figurativos
no shopping

Murilo Rosa
prefere atuar

em novelas

Torloni faz
SUcesso em

l)gyela da Globo
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tOLPOS
E COBERTURAS

Desde ontem, nenhum funcionário da Kohlbach Motores faz hora extra sem receber o valer correspondente

Trabalhadores da Kohlbach

rejeitam Banco de Horas
Durante assembléia realizada nesta

quinta-feira, os trabalhadores da Kohlbach

conseguiram pôr fim ao Banco de Horas

praticado pela empresa, considerado clan
destino pelo sindicato da categoria. A as

sembléia teve a presença de aproxima
damente 600 funcionários, que rejeitaram a

/

continuidade do Banco de Horas. O acordo

pelo fim do sistema foi firmado entre o
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
e a direção da empresa, que (tem até o dia
31 de outubro para zerar os créditos e os

débitos dos funcionários.
' I
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Linhas intermunicipais
têm 13% deaumento

Os usuários das linhas interrnu

nicipais estão pagando 13% a mais,
desde ontem. A majoração nos va

lores das ta;ifas foi concedida pelo
Deter (Departamento Estadual de

Transportes Rodoviários) e atingiu
os usuários da Canarinho que mo

ram rios municípios vizinhos a

Jaraguá do Sul.

GráficaCP
370-8649

estofados e colchões

ChristianeHuíenüssler
nega candidatura

A presidente da Acijs (As
sociação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul), Christiane
Hufenüssler, negou que pretenda
candidatar-se a deputado estadual
no próximo ano, conforme se

especula nos corredores da po
lítica. Ela evitou a comentar o as

sunto, classificando de boatos.

Página 3

Acias promove
feira agroecológica\'

A Associação Comercial, In
du;trial e Agrícola de Schroeder

promove, no dia 4 de agosto, a

primeira feira de produtos a�roe
cológicos do Município. A inten

ção da entidade é valorizar e

divulgar a produção agrícola 10-
I

cal cultivada sem o uso de agro
tóxicos.
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Vestibular da Fameg
acontece hoje à tarde

A Fameg (Faculdades Metro
politanas de Guaramirim) realiza
hoje, a partir das 16 horas, o teste

de seleção para vagas nos quatro
primeiros cursos oferecidos pela
instituição: Ciências Contábeis,
Recursos Humanos, Marketing e

Sistemas de Informação.
Pª9il1ªZ

Malwe�/FME joga
hoje em Curitibanos

A equipe da Ma:lweejFME
enfrenta hoje a Berlanda Gaboar

tejFME, pela sexta rodada do
returno do Campeonato Estadu
al de Futsal, Divisão Especial. O
jogo, marcado para as 20h30, será ,

no Ginásio de Curitibanos. O ti
me jaraguaense disputa a segun
da vaga do grupo com o Toz

zojAABB, de Chapecó.
Pª9iQªª
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Jaraguá do Sul - 125 anos
lrineu Pasold - Prefeito municipal

São tantas as conquistas da comunidade jaraguaense que, enumerá-las,
significa correr o risco 'de esquecer de grandes feitos, porém, caminharpor tal
seara e de tantas glórias nos leva a reflexões carregadas de pertinência.

Um dos graudes feitos remonta dos idosde 1.950 e 1.960. Já naquela
época, emmuitas residências, via-se uma plaqueta de identificação: Ajan -
Associação Jaraguaense de A�paro aos Necessitados. Era a semente da
Assistência Social, carregada daquilo que se pratica hoje: o saneamentodos
problemas sociáis sempaternalismo e semmanter o beneficiado sob cabresto
da eterna necessidade.

Da semente nasceram entidades que hoje fortalecem a filosofia das
parcerias, a responsabilidade de compartilhar as conquistas e as soluções dos
problemas.PodemoscitaraApae,Ajadefi,AMA,RedeFemininadeCombate
ao Câncer, Aadav,Novo Amanhã, Oase, AA, Alanon, Alateen, Serviço de.

,

PromoçãoHumana da IgrejaCatólica, entre outras, comungando damesma
filosofia: a assistência social tem entre seusobjetivos o resgate da cidadania
plena.

Seguindo amesma linha de raciocínio, outras conquistas vieram riosmais
diversos campos de atuação e que envolvem a todos os jaraguaenses.
(A educação deixou de.ser apenas o instruménto de alfaberizaçâo, carregando

consigo a responsabilidade de transformaracriança num ser capaz de, dos
'

primórdios do aprendizado, pensarpor si, agir e interagir comunitariamente,
A novametodologia fez com que Jataguá do Sul galgasse o posto de

"referêncianacional" .

Nosmesmos parâmetros a saúde buscou resgatar outraparte da cidadania
(que é um conjurito de ações e não somente a assistência social), infor
matizando o sistema, proporcionando ao usuário facilidades e agilidade nos
procedimentos a serem adotados.

E outras ações e projetos em campos diferenciados de atuação foram
elevando a qualidade de vida da nossa comunidade, transformando nosso
Município nomelhor do Estado.

As conquistas deJaraguádoSul são resultados do trabalhada comunidade
e de quem acreditanos potenciais que temos e nas conquistas que poderemos
�çar.

'

, A sornatória de todas as parcerias resultou liaJaraguá do Sul de hoje: '

garantia do presente e certeza no futuro.
E muitas outras conquistas ainda virão: no campo social, em tecnologia

do nosso parque industrial, na educação, na saúde, nahabitação, na agricultura,
no meio ambiente, na cultura, no esporte (campeão geral das Olimpíadas
Escolares), no turismo, no lazer, ouseja, o benefício estará junto da
comunidade.

Ao completarmos 125 anos, é preciso mais do que comemorar: vamos
refletir sobre o início de tudo e, principalmente, agradecer àqueles que legaram
ao povo geJaraguá do Sul a terra abençoada em que vivemos.

Mais ainda: pedir aDeus por todos aqueles que hoje fazem do nosso

Município destaque estadual, nacional emundial.
Parabéns, comunidade jaragúaense, vitoriosa e sempre em busca de novas

melhorias coletivas.

Felicitações
Maristela Menel - Professora mestra e vereadora do PMDB

É com muito orgulho que parabenizo este jornal pelo seu novo

layout.
Um veículode comunicação que se preocupa com os interesses da

comunidade e que através de sua preocupação das importantes notícias
que chegam em nossas casas três vezes por semana. Mostrando sempre ser

imparcial no modo em que transfere as notícias para seus assinantes.
E também na forma como oportuniza a partieipação das pessoas através

de mil espaço destinado a artigos escritos pela população em geral. De
moristra, ao longo dos anos em que tem circulado, sua essência e suas

notÍcias geradas através'dos tempos, buscando a história passo a passo rro

bojo de seu maior historiador Sr. Eugênio V. Schmöckel,
Parabéns pelo brilhantismo que vem sendo conduzido 'este meio de

comunicação em nossoMunicípio. .

Artlçospara Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter O endereço ou telefone
para contato. O jornal se reserva o. direitp de sintetiz<a-r o texto e fazer as correções ortográficase

.
\
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Trabalho e diversão

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades eiclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorn

Contrariando todas as afir

mações que ass�guram ser o

povo de Jaraguá do Sul es-

'. sencialmente trabalhador,'
podemos garantir, depois do
que se observou durante os

festejos comemorativos aos

us ano; do Município, que
o povo não pensa apenas no
trabalho.Também gosta e não

perde nenhuma oportunidade
de diversão. Entre os inú
meros exemplos' que podem
provar ser a população local
ávida de entretenimento, po
demos citar o número expres
sivo de público na tarde da úl
tima quarta-feira, quando a

administração pública ofere
ceu 'um bolo gigante a todos
no Parque Municipal' de
Eventos. Apesar da chuva,
mais de trêsmil pessoas diri

gIram-se ao parque, prontos a

participarem da promoção,
que se estendeu noite a dentro
com o show do cantor Sérgio
Reis, quando, mais uma vez,
pôde-se perceber a disposição
do povoem participar de fes
tas e encontros festivos.

Mas não é· somente em
"

festas gratuitas' que percebe-

r Qualquer tipo de

promoção
relacionado à

diversão é sempre
muito bem-vindo'

entre os jaragu'aense!.J
mos a vocação' do povo

jaraguaense ao lazer. Qual
quer tipo de promoção rela
cionado à diversão é sempre
muito bem-vindo entne os ja
raguaenses. Basta percorrer
os salões de bailes nos finais
de semana e observar o nú
mero expressivo de jovens e

adultos que enfrentam qui
lômetros, mesmo a pé ou de

ônibus, em busca de movi
mento. O shopping center da
cidade também é outro local
onde se percebe a presença da
comunidade no que se-refere;
a lazer e entretenimento. Du
rante os finais de semana, es

pecialmente, centenas de ja
raguaenses buscam algo mais

I •

que o mero comercio ao enca-

rar as telas das salas de eine
ma ou os seguranças da. única
casa de shows que funciona'no
local. �
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A comunidade do inter! I

do Município, acostuma

aos bailes promovidos pe
sociedades de Caça e Ti
também demonstra a voca

,para'a 'alegria. Quem foi à 1

Kolonistenfest. realizadas
dias 17 e 18 deste mês
Sociedade Aliança, Rio Cer

.

ficou impressionado com

participação popular
evento, que reuniu perto
seis mil pessoas durante
dois dias de festa, realiza
em homenagem aos colon
de Jaraguá do Sul.

Além de festas, baile
shows de todos os ripe
restam ainda as canchas

bocha, inúmeras na perifei
da cidade e que dão suste

IV I •
•

taçao a uma pratIca esportr
que envolve grande parte
população masculina de Ja�
.guá do Sul. Resta saber qu
do que o poder público rnu

cipal e as empresas locais p�
sarão a tratar o Carnaval c
mo urna verdadeira. manife.
tação popular, dando mais

paço para esse tipo de festej
único na região à não recebt
a atenção que merece.

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-0105' - 372-0533.
Impressão: Gráfica e Editora Ci

Ltda. :

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP'
89259-700 - Caixa Postal19 - CEP
89251-970 - Jaraguá do Sul - SC -

Fone: 370-8649 graficacp@terra.com
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pesar do aviso do governador Esperidião Amin
(PPB) qu_e não vai acolher qualquer sugestão do

Orçamento Regionalizado (alega que o prazo
constitucional venceu em 30 de junho), as audiências
úblicas regionais seguem, sem alterar seu ritmo.

Dia 19, emAgronômica, Alto Valedo Itajai; dia Zé,
em Treze Tílias, Oeste, e 27, em Três Barras, Norte,
reunindo representantes de todos os municípios da
região. As próximas audiências públicas estão

marcadas para o dia 2 de\ agosto, em São Francisco

do Sul; dia 9, em Blumenau, e dia 10, em Biguaçu.
O coordenador das audiências, deputado estadual
Afrânio Boppré (PT), acredita que as reuniões ter

minarão "em tempo hábil" para que as reivin

dicações sejam incluídas no projeto orçamentário de
2002.

Segundo Boppré, o objetivo é analisar as reivin

tei dicações das regiões e definir as prioridades.
ma

�� LiçÃO DE CASA

A sede nacional do
ca

à 1
PSDB conseguiu reduzir
apenas 15% o, consumo

� D médio de energia elétrica,
�s abaixo da meta de 20%
:er estabelecida pelo gover
)ll! no federal. Envergo-

nhado, o presidente na

:0 cional do PSDB, depu
tado federalJosé Aníbal,.e

za tentou uma saída irônica,
"varrias usar velas", dis)D

se, prometendo econo-

mizar mais energia elé-
,es .

tnca, mas acender o de-
po bate com a oposição.

Aseleção dos estudantes
para bolsa de estudos
será feita pela comissão
especial - composta
por três estudantes, duas
assistentes sociais e dois
funcionários da Coorde
nadoria de Educação e

Cultura - e não' pela
assistência social da Secre
taria de Desenvolvimen
to Social, como foi di
VUlgado pela coluna.

AGIOTAGEM
Em julho de 1994, na im
plantação do Plano Real,
uma advogada de São
Paulo aplicouR$ 100,00
na caderneta de poupan
ça. Sete anos depois, tem
exatamente R$ 374,34.
Nomesmoperíodo, quem
fezumdébitodeR$l00,OO
no cheque especial tem
hoje uma dívida de R$
139.259,82. O cálculo foi
feito com base namenor
taxa de juros cobrada. Se
não for cliente especial, os
juros são em dobro.

PALESTRA
O deputado federal Vi
cente Caropreso (PSDB)
faz palestra na próxima
segunda-feira, às llh45,
no auditório do Shop
ping CenterBreithaupt.
abordando o tema: "O

Cenário Político Nacio

nal", uma promoção do
Núcleo de Jovens Em
presários da Acjis (As
sociaçãoComerciale Indus
trial deJaraguádo Sul).

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

[ ADDlMakler ]
, ÉMAISSEGURO

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

S 'b
'

Ul a que trabalhamos semprepensando na sua
segurança e tranqüilidade.

IELEIÇÕES: CH,RISTIANE HUFENÜSSLER NEGA CANDIDATURA A DEPUTADO ESTADUAL

Presidente da Acijs disse que
não pretende disputar eleição

JARAGuA DO SUL - A

presidente da Acijs (As
sociação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul),
Christiane Hufenüssler,
negou que pretende can

didatar-se a deputado es-
'

tadual nas eleições do

pr6ximo ano. Por estar em
reunião, ela sequer atendeu
a reportagem do COR
REIO DO POVO. Por inter
médio da assessoria, disse
que nunca cogitou concor
rer a nenhum cargo eletivo
na política e que as infor
mações não passam de
boatos. A candidatura de
Christiane à Assembléia

Legislativa vem sendo es

peculada há alguns dias no
Município; sendo, inclusive,
saudada por lideranças
empreSarlats.

Nos bastidores da po
lítica local, a possível can
didatura de Christiane

'

alteraria o atual quadro da

disputa ao Legislativo
estadual do ano que vem.

Atualmente, todos os par
tidos prometem lançarum
candidato à Assembléia

Legislativa. Entretanto,
certo mesmo, são as can

didaturas do PT, do

Arquivo/CP: Edson Junkes

Christiane desconhece origem dos boatos sobre candidatura

PMDB e uma da coligação
Mais Jaraguá do Sul. PPS
e PTB, apesar das promes
sas, sabem que as chances
de eleger um postulante
são remotas. Christiane,

com o perfil de centro-di
reita, disputaria a indicação
na base aliada do governo.

Em rff, líderes políticos
analisaram a proposta co
rno "u�a alternativa" pa-

ra oMunicípio, podendo
unir as principais forças
políticas. Outros rasgaram
elogios à diretora da CMC

(Central de Marketing e

Comunicação), mas evita
ram avaliar as chances de

eleger-se. "Se ela (Christia
ne) sair candidata dos par
tidos aliados, será eleita,
com certeza", disse um ca

cique político, que preferiu
não se identificar. Mesmo
diante da negativa de Chris
tiane, alguns acreditam que
ela deverá candidatar-se.

O único que permitiu
divulgar o nome, o co

ordenadormicrorregional
do PT, Dionei da Silva, tem
a mesma opinião damaio
ria dos líderes políticos do
Município. Ele acredita que
Christiane tem grandes
chances de se eleger, caso
seja a candidata "das forças
de sustentação do governo
municipal". "Ela terá todo
o apoio da classe em

presarial, além o dos par
tidos que integram a co

ligação Mais Jaraguá do
Sul. Já que, neste caso, ela
seria a candidata de 'con

senso''', avaliou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Amvali debate propostas de ações sociais emJaraguádo Sul
Jaraguá do Sul -

Conselheiros dos Direitos
da Criança e do Adoles
cente e representantes das
secretarias de Assistência
Social da Amvali (Associa
ção dos Municípios do
Vale do Itapocu] estiveram
reunidos na tarde de quin
ta-feira, na sede da entida
de, para discutir as propos
tas a serem apresentadas na
1 a Conferência Ampliada
da Assistência Social e dos

Direitos da Criança e do .

Adolescente, que acontece,
no dia 2 de agosto, em

Joinville.
De acordo com a se

cretária-executiva da Am
vali, Maria TerezaNora, a
conferência, que reunirá
também representantes
dos municípios da Amu
nesc (Associação dos Mu

nicípios d� Nordeste de
Santa Catarina), vai enfocar
dois temas: sistema de

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

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

garantia do direito da

criança e do adolescente e

a política de assistência so
cial. "A conferência irápro
piciar a troca de experiên
cia e ampliar os debates em
tomo dos assuntos", definiu.

Na opinião dela, o

objetivo da discussão é
trabalhar as políticas sociais
e a elaboração de progra
mas para atender as neces
sidades da população,
"evitando a manutenção

do assistencialismo". "A as

sistência social émuito rnais

abrangente do que se ima

gina. Ela envolve questões
como habitação, sanea

mento básico, saúde, edu
cação, emprego, entre ou
tros. Todos os funda
mentos necessários para
sair da situação de exclu

são", explicou, apostando
quesão ações de governo,
que não podem ser negli-

. genciadas. (MC)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros títulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumátologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I BALANÇO: SECRETÁRIO CONSIDERA QUE METAS NAS OBRAS E SERViÇOS ESTÃO SENDO CUMPRIDAS

Fröhlich avalia semestre da
Secretaria de Obras e Viação

. GUARAMIRIM
.

- o mentos para diversas em
secretário de Obras, Via- presas, entre outras ativi
ção e Saneamento, Lauro dades desenvolvidas no

Fröhlich (PFL), avalia período.
positivamente a atuação da Para o segundo semes-

. Prefeitura no setor de tre, Fröhlich aguarda pelas
Obras, no primeiro semes- aquisições das duas pri
tre. Segundo ele, pelo rneiras máquinas rodoviá
menos ametade das metas rias nesta administração,
que estavam estabelecidas uma retroescavadeira e uma

para este ano estão sendo motoniveladora (patrola),
cumpridas, ficando as sendo que aprimeira delas
demais na dependência de já está sendo comprada e

decisões do Executivo ou ficará exposta naExpofeira.
de investimentos finan- A par disso, ele entende
ceirosdevulto.Eleacredita que, concluindo as obras

que, recuperando o pres- de pavimentações menci
tígio político, após o des- onadas, além de três ou

gaste sofrido no episódio tras vias públicas já previs
dó ingresso e saída do tas e iniciando a implanta
PMDB, mantém preten- ção da Estrada jaraguá do
sões políticas no PFL. Sul, "o governomunicipal

Entre as realizações dos
.

concluirá o primeiro ano de
primeiros seis meses de trabalho com saldo de reali

governo, ele destaca as' .zações bastante positivo".
obras e serviços de con- Fröhlich admite que
servação de estradas, com existem propostas prome-"
colocação parcial de ma- tidas à comunidade e ainda
cadame; reformas em não concretizadas, como a

pontes e melhorias .para instalação de postos de ser
contenção de cheias; início viços avançados nas locali
das obras de pavimen- dades d� Guamiranga e

tação nas ruas João Borges RioBranco, e as constru

Cordeiro, Henrique Frie- ções da ciclovia paralela à
demann e João Pereira ferrovia e dasegunda pon
Lima; a colocação de mais te sobre oRio Itapocu, além
de 3,5 mil tubos na rne- da formação de equipes
lhoria do sistema de es- específicas para atender

gotos (foram mais de 500
.
com mais agilidade as

s6 em julho) e a prestação situações de emergência.
de mais de 600 atendi- (MILTON RAASCH)

CâmaradeVer�iesreiteraapoioaprojetoparadependentes
. GUARAMIRIM - O pre- em discussão na comuni- Na quinta-feira à noite, rasol (Caravana da Solida-

sidente da Câmara de Ve- dade. Segundo ele, os mais aconteceu a segunda reu- riedade), Jurema Wulf.
readores, Evaldo. João de R$ 40 mil economiza-

,/
nião da comissão já COllS- Segundo ela, as ocorrên

Junckes (PT), reiterou dos pelos vereadores no tituida para trabalhar pela cias policiais envolvendo
ontem a disposição do semestre, da dotação da criação desse serviço, sob problemas decorrentes do
Legislativo de apoiar o Câmara Municipal para a coordenação de Salete abuso no consumo de be

projeto de instalação do este ano, serão de utilidade Spezin. A proposta é con- bidas alcoólicas e uso inde
Centro de Recuperação de para as entidades empe- siderada bastante oportuna vido de drogas têm se

Dependentes Químicos nhadas na viabiliz:ção da pela Delegada de Polícia e acentuado no Município,
: (álcool e drogas), que.está proposta. presidente do Grupo Ca- justificando aproposta. (MR)

Edson Junkes/CP

Fröhlich aguarda até setembro o recebimento das máquinas

Troca não afetou planos
O desgaste com a breve passagem pelo PMDB não

arrefeceu as pretensões de Lauro Fröhlich na política.
Ele acredita que, com o retorno aoPFL e o trabalho que
realiza naSecretaria de Obras, Viação e Saneamento, está
conseguindo restabelecer a posição no plano político,
onde já foi vereador, presidente do Diret6rio do PFLe
candidato a prefeito pelo partido em 1996. "Se voltar a

concorrer, será na chapamajoritária", antecipa.
Na avaliação de Fröhlich, o governo da coligação

AcertaGuaramirim (PFL/PPB) está no caminho certo,
apesar do desgaste sofrido em função da polêmica que
envolve o HospitalMunicipal SantoAntônio. "O efeito
disso foi muito negativo porque confundiu a opinião
pública e desviou a atenção do que está sendo feito de

positivo no setor, "como o fim do clientelismo que existia
durante o governo do PMDB".

Ele discorda dos que critica� Peixer (PFL) por não
agir com mais rigor no caso do hospital municipal,
dizendo que "a ponderação sempre é adequada." (MR)

ALERTA
A proposta chega em

momento oportuno e ser

ve até como alerta paraas
autoridades de Guàra
mirim eJaraguá do Sul, pa
ra que medidas imediatas

sejam adotadas para re

duzir os freqüentes aciden
tes com vítimas fatais ao

longo da BR-280. Uma
alternativa é ampliar o

efetivo do Posto daPolícia
Rodoviária Federal para
fiscalizaçãomaisconstante
no trecho.O que não po
de acontecer é a comuni
dade ficar simplesmente
esperando pela duplicação

, dotrecho.

O programa da 11 a Festa do Colono e do Motorista
assinala para estamanhâdois eventos que interessam
às famílias dos produtores rurais, em Massaranduba
Com início às 9 horas, no Pavilhão de Ev�ntos d�
Parque da Fecarroz, acontecerão o seminário da
Mulher Agricultora e o seminário sobre Cultivoda
Palmeira-real. A comissão organizadora da festividade
.e o DepartamentoMunicipal deAgricultura esperam
pelo comparecimento público oriundo do setor rur�
para acompanhar as palestras de orientação e es

clarecimento que constam da programação. A festa
iniciou ontem à noite, com o baile de abertura, e

deverá prosseguir até amanhã à tarde, com muitas
diversões populares.

PREVENINDO
O Corpo de Bombeiros
Voluntários de Guarami
rim divulgou quinta-feira,
em reunião no auditório
da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e
'Agrícola de Guarami

rim), o Planejamento
Estratégico da entidade.
O estudo aponta para a

necessidade de instalar
estrutura avançada na

BR-280, onde a fixação
de empresas e a urbani
zação estão em expansão
e o tráfego de veículos é
cada vez mais intenso,
com sérios riscos de aci
dente.

ENTRE ASPAS _

I

"Só aprovo o PDI depois que o Banco Cen
trai informar sobre a situação financeira do
Besc e quem são os responsáveis pela falência
da instituição." (Governador Esperidião Amin
PPB - condicionando a aprovação do Plano de

Demissão Voluntária dos funcionários do Besc

Banco do Estado de Santa Catarina - às informações
do Banco Central sobre o banco)

CAFE BINGO
BENEFICENTE

Local: Clube Atlético Baependi.
Data: 7/8/2001
Horário: 14h30

OASE - Terçafeirinas

conto à vista

0,364 �VELli
Moda Masculina

/
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Quinta-feira, às 12h

Já há 7 anos, o

Reflexoterapêuta
MARCOS
BEHLlNG, vêm
atuando em
Pomerode e com

muita eficiênôa e

profissionclisrno
vem tratando com

bons resultados

problemas ,

ielacionados com
os sistemas:

CI RC U LATÓ R10,
ESTRUTU RAL,
EMOCIONAL,
GLANDULAR,
INTESTINAL,
DIGESTIVO,
URINÁRIO E

IMUNOLÓGICO.

Ele mesmo

comenta> Durante

todos esses anos vi

muitas pessoas

chegarem aqui no
meu consultório

com dores crônicas,
tais como dores de

cobeço, dores
ciáticas, seqüelas
de derrames ...

graças a

Reflexoterqpia hoje
podem levar uma
vida normal, livre
de dores.

A Reflexoterapia é indicada especialmente para:

"

Consultório de Reflexoterapia na Rua Presidente Costa e Silva,
3375 - Bairro Testo Rega - P.omerode - SC

FO�E: (47) 387-1659
Aplicado por: MARCOS BEHLING diplomado na

Alemanha e na Holanda em assistência geriátrica e

reflexoterapia.
'

Atendimento somente com hora
marcada.

OOIS \lENOEOORES PARA·CONSÓRCIO
EXIGIMOS

+Experiência em vendas
+Veículo próprio
+Residir na região
+Idade mínima 25 anos

+Boa aparência
+Espírito de equipe
+Vontade 'de vencer

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Intermediária

/

,

VENDE - Madeira, contendo 3

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

Preço: R$ 35.000,00

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

imâvel na praia

/

ALUGA - Sala comercial com
área aprox. 40 m2. Rua Acre, 133

(Jaraguá-Erquerâo)
R$ 200,00

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

VENDE - Casa em alvenaria (semi.
acabada), com área de 80 m2, em
terreno de 900 m2. Rua Verônica D.
Rosa (Barra). Preço: R$ 55.000,00

ALUGA - Apto. contendo 1 suíte +

2 dormitórios. Rua Gov. Jorge
Lacerda - Ed. Onix - Apto. 102

(Centro) - R$ 400,00

VENDE Terreno com ârea

Terreno com área de

412,50 ni2. /

Nereu Ramos (Próx.
Posto de Saúde)

I

Preço: R$ 15.000,00

24.945 m2.

Rua Francisco

Mees"'T Corupâ
Preço:

R$ 65.000,00

VENDE - Terreno com área 600

m2, contendo 2 casas (madeira
alvenaria). Centro -

Preço: R$ 35.000,00
'

VENDE \- Casa em alvenaria
\
I
contendo 04 dormitórios. (sem

.

.acabamento), Lot. HenriqueBehling
(Amizade). Preço: R$ 37.000,00

VENDE - Casa em alvenaria; cl área
de 108 m2, em terreno cl 492 m2. Rua
Padre Vicente, 167,- Corupá - PróxJ
Prefeitura - Preço; R$ 83.000,00

I

,VENDE - Casa em alvenaria,
com área 220 m2, em terreno cl
450 m2. Rua Luiz Bortolini

Iaraguâ Esquerdo
Preço: R$ 69.000,00 t

VENDE

Casa em .alvenaria, contendo 1 suíte + 2

dormitórios,' em terrena de 364 m2.

Rua: Erich Sprung, 155 - Bairro: Água Verde

J

Preço: R$ 66.000,00
'\
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ApartamenTO _;"Av. Mal.

Deodoro da Fonseca Edll
.� , ss

-�q�a alv�narT?l\- Rua 25 de
Julho, 903 -

área 33ó,15m 2,
consto +"" I

/"13@í,OOm 2
- 3

dorm., + 2 salas
+}�piZ. :t:%1:Qwc

C8>'�1' "-4'"

área de servo +

chut::rasq. + rn
gdkogem. Valor I
à c;pmbinar �

�r 21%t'ty@ mwclWh,> J

JARAG�.Á..P'º.����.��.ç,�.��.��.?.9�.�99.l CORREIO' D,O-I?JjyO J
•••••••••••••••����!�1.Ç.�.99�.��

........

, ,

(Apartamento - Oel.

Procópio Gomes de
Oliveira, 611, apto'

202,2°andar,Centro
- Ed. eristiarte

Monique área total
188,Hm2 -.� StJít�j, 2

dorm., safa ampla,
copa, co+� 2 bV\c,
área serviço, dep.

elllpreg9da,'�.açagem;
��4���0���0�����������

Terreno - Rua
Crici�ma (

'/.-".,_ I

lcternl da
, Bamão do Ridu
Branco - C�ntro

- 4Jg��s,!
área total

Lp21,GOm2
Valor

\R$ 16;2.1QO,00
_.J1í•••

suítes + 2
�

dorrlil. + dep.
empregada.

=Valor à

Tem�eno - Av;
'%%

Mar. Deodoro
da Fonssec -

.

'_o,

, Centro. Area

1.500,OOm2•

Maximum Center.

D.I.: 1 suíte + 2 dorm. t

aepehdência empregada

Casa comerciar,

:*1'
R. Max

Wilhelmb 368. -

I ''\

3 dependências
... ? safcP�':
;}lalor à
ss

Casa alvenaria -

r
" Run Pa,uHna K.

� Lewscovicks, lote
67�J.oteQmentd!

Miranda. Const.,
+ ou - 92,OOm 2

.::

3 dorm. e demais

dep ... ValoJ;'
f#

'R$ 37.000,00
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ESQUERDO - casa cl 120,OOm2, terreno
cl 514,05m2• Rua Olivio Chiodini Pradi,
suíte + 2 quartos - R$ 50.000,00, a

combinar

Ref. 192 - BAEPENDI - Comercial
Residencicl vclvenorio cl 150,OOm2-
terreno com 416,74. Rua Bernardo
Dornbusch - R$ 65.000,00, aceita

casa de menor valor.

terreno com 448,05m2, frente p/ Rua
João Planinscheck. Estuda propostas.

Ref. 105 - VILA LENZI - cas alvenaria
com aprox. 130,OOm2, suíte + 2 quartos

- Rua Hermann Schullz - R$ 50.000,00

alvenaria com 212,OOm2, terreno com

453,75m2, 4 quartos, 2 bwc's - Rua Pe.
Costa e Silva - R$ 65.000,00

485,OOm2, casa cl 1 05,OOm2• Rua Inácio
Zoveko, lateral da ruaWalterMarquardt.

R$ 40.000,00, a .cornbincr

Ref. 541 - VILA NOVA - casa com

60,OOm2, terreno cl 572,50m2• Rua
Carlos Sbardelatti, 155, lateral da Rua

25 de Julho - R$ 50.000,00

- terreno

com 1.740 ,OOm2, frente de

30,OOx58,OO. Rua Horácio Rubini,
sentido Pomerode - R$ 100.000,00

Ref. 540 - RIO MOLHA - casa nova
- cl 96,OOm2" te;reno c/413,OOm2,
loteamento Residencial Sctler, 1 km

-

após a Malwee. R$ 38.000,00

LOCAÇÃO SALAS COMERCIAIS
* Rua Eleonora Satler Pradi - Edifício Dona

Alzira - R$ 230,00
* Av. Mal. Deodoro da Fonseca - Galeria
Hilleshem - R$ 230,00
* Av. Mal. Deodoro da Fonseca - Edifício
Chiodini - R$ 260,00
* Rua Walter Marquardt - Galeria Vasel'
R$ 250,00 ,

* Av. Mal. Deodoro da Fonseca - EdifíCIO
Florença - R$ 350,00 ,

* Av. Mal. Deodoro da Fonseca - Edif. MaXI·
mum Center - R$ 400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

/

� Aos sábados: a� às 12h

2074 - CENTRO - R. Fernando
Pradi, 220, sobrado alvyS,uperior:
suíte cl closset, hidro, sacada + 2

dorm. cl sacada, sala íntima cl
sacada, bwc. Inferior: sala estor/

1V/jontor, cozo clmóveis,
churrasq., iavabo, bwc dep.

empregada, garager;n 2 carros.

R$ 195.000,00

Luis Gonzaga
Ayroso, 532 - casa

alv. 132m2, 1 suíte,
2 dorm., solo estar/

jantar, cozinha,
despensa, área
serviço, portõo

eletrônico. Terreno
15x44 - 660m2-
R$ 43.000,00

R.

opto cl
273m2.
R$
250.000,00

2088 . ILHA DA FIGUEIRA - R. Antonio
Pedri· Sobrado novo alv. cl 200m2, 1 suíte cl
closet,2 dorm., 1 bwc, escritório, sala estarlTYI

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

alv. cl 80m2, toda legalizada, saia do,
aluguel, faça a sua proposta.

Aceito-se corro.Jerreno, financiamento
direto com a imobiliária.

- R. Arduíno
Pradi - Terreno 450m2 -

R$ 18.000,00

u -. ot. SIO

Enke. Terreno c'6rea 385m2•

R$ 13.000,00. Pode ser parcelado
R$ 3.000,00 ent. + R$ 300,00

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

E-mail: girolla@netuno.com.br

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

3 57 - Res. Amarilys -

Apto cl suíte cl hidro + 2
qtos, fino acabamento.

Semimobiliada.
Financiamento cl a

construtora.

3037 - Centro - Ed. Silvio
Pradi - suíte + 2 qtos, salas

, conj, cl sacada e

churrasqueira, cozinha'
mobiliada, sala TV, garagem
para 2 carros, R$ 110.000,00-

Aceita-se troca cl casa,

1086 - Amizade - Rua
Guanabara - casa nova

cl 142,50m2, cl suíte + 2

qtos, garagem 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.

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

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

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 pqto,

3356 -

Ed.
Morada
do Sol -

suíte + 1

qto, 1

vaga de

garagem.
R$
48.000,00

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. Lonlrnar -

LOGal 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$ 75.0'00,00.

1993 - Schroeder - apôs
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
hidro, 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.

i052 - Agua Verde -

Próx. Igreja São Judas -

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

R$ 59.000,00.

1225 - Jguá. Esquerdo -

Casa mista cl 4 qtos.
Terreno cl 14 x 28. Local
alto. R$ 32.000,00.

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

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

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

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

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$ 148.000,0'0.

1084 - Res. Versalhes -

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

Aceita apto. Centrál.

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

qtos., 2 bwc's.
R$ 65.000,00 -

Aceita casa central.

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

festas cl piscina.
R$ 125.000,00.

3050 -cond.
Royal Barg
Defronte
Posto
Marechal -

'Suíte, 2

qtos., sacada
cl
churrasqueira,
cl piscina.
R$
100.000,00.
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1921 - SOBRADO - Vende-se ou
,

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

se cl 180m2 - suíte + 3 darm. 2
bwc, 3 salas, sacada, coz., la�.,

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

locai., troca-se por imóvel
próximo a eEFET/eTBA ou

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

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

e-mail: itaivan@netuno.com.br \

Home Page: www.itaivan.com.br

CASAS EM ALVENARIA:
Ref 1870-Água Verde-Casa alvo cl
235,25m2 - suíte- piseina-Terr. C/759m2-
R$160.000,00
Ref 1930-Água Verde-Casa Alv.e/150m2
-3 dorm- Terr,45Qm2-R$23.000,00+fin
Ref 1776Amizade-Sobrado Res. Bella Vista
cl 219,44m2 - suíte cl eloset -

R$120.000,00
Ref 1829-Amizade- Lot. Verssalis-Sobrado
em eonstr. ct .

2 suítes+ 2 dorrn - 2 bwe -

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

suítee/hidro+1 darm -1 bwe
R$120.000,00
Ref, 1867-Amizade-Casa Alv. nova cl
122m2 - suíte+2 darm - 1 bwe -

R$63.000,00
, Ref 1899-Amizade-Casa Alv. cl 183,40m2

- Terreno cl 19.125,50m2-R$185.000,00
Ref 1926-Amizade-Tifa Schubert-Casa alvo
c] 3 darm - Terreno cl 544m2 -

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

suíte+ "I darm + edícula cl I darm -

R$35.000,00+financ.
Ref 1938-Amizade-Res. Verssales -Casa
Alv.Nova i::/136m2'suíte+2 darm -

R$78.000,00
Ref 1790-Ana Pauiall -Casa Alv. cl 120m2
- Terreno cl 350m2 - R$15.000,00 + Financ.
Ref 1927-Ana Paula- Casa Alv. cl 174m2 -

suíte+ 2 darm - 1 bwe - terreno cl 947, 34m2
- R$75.000,00
Ref 1620-Barra-Sobrado cl 265,llm2 - 1
suíte - terreno cl 635,75m2 - R$95.000,00
Ref 1817-Barra Rio Cerro-Casa Alv. cl
120m2 - 2 dorrn - 2 bwe - R$28.000,00
(parcela)
Ref 1894-Barra- Casa Alv. cl 170m2 -

suíte+ 2 dorrn - 1 bwe - Terreno cl 52Sm2 -

'R$117.000,OO
Ref 1492-Centro- casa e/315m2-Terreno
cl 2,445m2- R$350.000,00
Ref 1737-Centro- Casa Alv. e/200m2 - 3
darm - 2 bwe - Terreno cl 718,50m2 -

R$150.000,00
Ref 1802-Centro- Spbrado ComI. cl
321,80m2 -1 apto +2 salas Comls.
R$230.000,00
Ref ,1824-Centro- Casa Alv. cl 200m2 -4
darm - 1 bwe - Terreno e/850m2 -

R$160.000,00 "

Ref 1852-Centro- Sobrado cl 256m2- 1
suíte cl closet+2 dorm-' R$195.000,PO
Ref 1920-Centro- Casa alvo cl 170m2-3
darm -2bwe - terreno cl 392m2 -

R$88.000,00
Ref 1887-Corupá -Casa Alv. cl 120m2 - 2
darm piseina- R$70.000,00
(14XR$5.000,00 Fixo)
Ref 1805-Czerniewicz-Casa Alv. cl
142,50m2 - 1 suíte- Terreno cl 367,50m2-
R$90.000,00
Ref 1792- Czerniewicz- Casa Alv. cl
487,15m2- suíte+ -Terreno cl 3.285m2 -

R$230.000,00
Ref 1806-Czerniewicz -Sobrado ComI. cl
420m2 - 2 salas eomls.- R$155.000,00
Ref 1820-Czerniewicz-Sobrado cl
269,30m2 - suíte master- Terr.el 625,89m -

R$190.000.00
Ref "!868-Czerniewicz-Sobrado Res.e
ComI. cl 234, m2 - 4 darm - R$95.000,00
Ref 1827-Estrada Nova- Casa Mista cl
120m2 - 3 darm - R$19.500,00
Ref 1854-Estrada Nova- Casa Alv. cl 78m2
- 3 darm - 1 bwe - terreno cl 344m2 -

R$32.000,00
.

Ref 1763-Guaramirin-Sobrado cl 360m2-
suíte elcloset - Ter.eno cl 720m2-

R$140.000,00
Ref 1778-Ilha da Figu'eira- Casa Alv. cl
140m2 - 3 darm - 2 bwe - R$ 65.000,00
Ref 1904-Ilha da Figueira- Casa alv,. cl
140m2 - 1 suít'e+3 darm - 2 bwe -

R$65.000,00
Ref 1917-I1ha da Figueira- Casa Alv. cl
197m2 - suite+ 3 darm - 2 bwe -

R$75.000,00
Ref 1892-Jaraguá Esquerdo-Casa Alv. cl
198m2 - 1 suite+3 darm - R$90.000,00
(parce!a)

"

Ref 1911-Jguá Esquerdo- Sobrado cl
211,30m2 - suíte+ 2 darm -Piscina -Terreno
cl 560m2-R$140.000,00
Ref' 1931-Jguá EsqJerdo- Casa Alv. cl
110m2-3 darm -1 bwe - Terreno e/364,70m2
- R$53.000,00

Ref 1831-João Pessoa- Casa Alv. cl
lanchonete cl 250m2 - 3 dorrn - 1 bwe'
R$45.000,00
Ref 1810-Nereu Ramos- Casa Alv. cl 110m2
- 3 darm - 1 bwe - R$37.000,00
Ref 1918-Nova Brasília- Sobrado cl 350m2
- suitre+ 3 darm -piscina-Terreno e/1.605m2
-R$300.000,00
Ref 1919-Nova Brasília-Casa Alv. cl
164,86m2 - suíte+ 2 dann - 3 bwe -piseina
R$85.000,00
Ref 163'3-Schroeder- Casa Alv. cl 286m2 -

4 darm - terreno cl 1.540m2 - R$85.000,00
Ref 1658-Schroeder-Casa alvo cl 240m2 -

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

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

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

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

3 darm - 2 bwe - Terreno cl 392m2 -

R$65.000,00
Ref 1939-Vila Lalau-Sobrado cl 16'8m2 - 3
dorrn - 2 bwe - Terreno cl 392m2 -

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

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

Terreno cl 882m2 - R$ 60.000,CiO
Ref1784-Vila Lenzl-Sobrado cl 192m2 - 4
dorrn - 3 bwe � R$103.000,00
Ref 1815-Vila Lenzi-Casa Alv e/160m2-1
suíte-2 darm - 1 bwe - R$2S.000,00 +
Finan
Ref 1923-Vila Lenzi-Casa alv. -suite+ 2
darm - 1 bwe - Terreno cl 458m2 -

R$58.000,00
Ref 1936-Vila t.enzl- Casa alv. cl 186,25m2
- 3 dorrn - 2 bwe - R$75.000,00
Ref 1859,-Vila Rau-Casa Alv. cl 70m2 -3
darm -1 bwe +1 galpãoe/bwe e/100m2-
R$45.000,00

Apartamentos:
Ref 4201-Edif.Dâmarys-Arilizade-1 suíte+
2 dorrn - 1 bwe - garagem -R$45.000,00
Ref 4208-Edif. Dâmarys-Amizade-el
76,23m2- 1 suíte+ 1 darm - 1 bwc -garagem
-R$40.000,00
Ref 4209-Edif. Res. Amizade-Amizade-el
85m2- 2 darm ., 1 bwe - garagem -

R$30.000,00
Ref 4161-Edif.Dona Hilda- Centro-suite+2
darm -lbwe -garagem- R$75.000,00
Ref 4166-Edif.Cristiane M,onique -

Centro-e/90m2 -2 darm -1 bwe - garagem
R$45.000,00
Ref 4184-Edif.Schiochet -Centro-el
182m2 -suite+2 darm - 1 bwe- garagem -

R$80.000,00
Ref 4210- Edif.Marajó-Centro-2 darm +

dep.empreg. cl bwe - garagem -R$
48.000,00
Ref 4217-Edif.Isabella - Centro - cl
122,70m2 - suite+ 2 darm - 1 bwe - garagem
- R$68.000,00
Ref 4219-Edif. Res.Jade-Centro-Apto em

eonstr.el 152,05m2 - R$44.000,00 + Financ
Ref 4226-Edif.Anita Garibaldi-Centro-el
262,50m2 -3 gar.-R$195.000,00 + acabo
Ref 4227-Edif.Saint Sebastian- Centro
duplex cl 60m2 -R$84.808,27 (Mo
biliado)
Ref 4228-Edif.Catarina Ersching- Centro-
2 darm - entrada R$76.000,00
Ref 4229-Edif.Clarice Koch-Centro-el
1)6m2- 2 darm - 1 bwe - garagem -

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

R$68.000,00
Ref 4188-Ed if.Adrielli-Czerniewiez-el
96m2- suite+ 2 darm, - R$22.000,00+
financ.
Ref 4211-Edif.Sílvio Pradi- Jguá Esquerdo-
1 suite+ 2 darm - R$115.000,00(Troca
pl casa)
Ref 4162-Edif.São Miguel-Nova Brasilia
aptos e/3 dorm-.R$46.000,00c/ 2 dorm

R$43.500,00
Ref 4232-Edif.Hortência-Nova Brasília-3
darm - 2 bwe -garagem - R$68.000,00

Ref 4225-Edif. Águas Claras-Três Rios do

Sul-c/ 48m2- 2 dorrn- R$11.500,00 +

Financ.

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

bwc -R$ 30.000,00
Ref 3032-Ribeirão G. do Norte-el
125.000,00m2 -R$ 50.000,00

Terrenos:
Ref 2360-Amizade -R:Jaeob' Gesser cl
600m2 R$33.000,00
Ref 2360 - Amizade-R: Roberto Ziemann,
ell500m2 - R$70.000,00
Ref 2364- Amizade- R:Jaeob Gesser cl
551m2 - R$38.000,00
Ref 2362- BR 280 - cl 400.000m2 - R$
480.000,00
Ref 2262- Centro- lugar alto cl 1.369m2 -

R$27.000,00
Ref 237,3-Centenário- R: Lot. Jardim
Francisco cl 350m2 - R$ 21.500,00
Ref 2330-Czerniewicz- R: Ilda Formigari
cl 300m2 - R$ 14.000,00
Ref 2340·Czerniewicz- R: Paraná cl
22.123,89m2 ct lagoa de peixe - R$
68.000,00
Ref 2349-Czerniewicz- R: Antônio Gessér
cl 18.844,86m2 - R$ 200.000,00
Ref 2352-Czerniewici- R: Julio Wereh cl
557,80m2 - R$ 19.000,00
Ref 2385- Czerniewicz- Terreno plano cl
7.000 m 2 - R$ 350.000,00

'

Ref 2386-Guaramirim-Próximo Pedreira cl
80.000 m2 - R$200.000,00
Ref 2387- Guaramirim- R:BR 470 ct
648m2 + 1 casa madeira cl 3 dorm - R$
28.000,00
Ref 2313-Ilha 'da Figueira- R:José
Pansteín cl 603,75m2 - R$17.500,00
Ref 2379- Ilha da Figueira- R: José
Teodoro Ribeiro cl 540m2 - R$42.000,00
Ref 2367-Jguá Esquerdo- Lot-, Osmar
Gerent cl 427,50m2 - R$13.500,00
Ref 2377-Jguá Esquerdo- Cond. Azaléia
- cl 688,27m2 - R$ 30.000,00
Ref 2304-Nereu Ramos- R:João Ropellato
cl 10.123,75m2 - R$55.000,00
Ref 2305- Nereu Ramos- R: Luís Sarti cl
18.555,84m2 - R$55.000,00
Ref 2383-Nova Brasília- R: Thomás
Francisco de Góes cl 371m2
R$37.000,00
Ref 2323-Schroeder- R: Tiradentes cl
460m2 - R$14.000,00
Ref 2375-Schroeder- R: 14 de Abri) cl
675m2 - R$ 10.000,00
Ref 2388-Schroeder- R: Verônica Kniss
cl 450m2 - R$4.000,00
Ref 2374-Três rios do Norte- Santo Ant.
cl 324m2 - R$ 7.000,00
Ref 2382- Vila Baependi- R: Bernardo
Dornsbusch cl 556,47m2 - R$58.000,00
Ref 2365- Vila Lenzi- R: Lot. Piermann cl
510m2 - R$21.500,00

'

Ref 2368 -Vila Lenzi- Lot. Piermann. CI
560m2 - R$ 25.000,00'
Ref 2381-Vila Lenzi- R: Onélia Horst cl
670m2 - R$35.000,00
Ref 2327-Vila Nova - R: Walter Marquardt
cl 11.291m2 - R$ 600.000,00
Ref 2359- Vila Nova- R: Brusque cl 800m2
- R,$32.000,00
Ref 2370- Vila Nova- R: Walter Marquardt
cl 183.627m2 - R$ 70.000,00

Praias:
Casas:
Ref 1812-Itajuba-Sobrado mobiliadoel
160m2 -1 suite+2 darm - R$50.000,00
Ref 1828-Itaguaçú- Sobrado 3 pav. CI
450m2 -6 darm - 4 bwe - R$200.000,00
Ref 1829-Itaguaçú- Casa Alv. cl 140m2 -

3 darm -2 bwe -R$35.000,00
Ref 1933-Navegantes- Casa Alvl
mobiliada cl 1l0m2-3 darm -2 bwe -

R$33.000,00
Ref 1845-Piçarras-Casa Alv. cl 110m2 -

3 darm - 1 bwe - R$35.000,00
Ref 1921-Praia Grande-Enseada-Casa
Alv. cl 180m2 -suíte+4 darm -

R$65.00p,00
Apartamentos:
Ref 4196-Edif.Atlantico-Barra Velha-1 darm
-lbwe - garagem-saeada-R$25.000,00
Ref 4231-Caiobá ( Matinhos)-Sobrado
ComI. cl Superm.-R$ 280.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UM presente para daraSuá do Sul nos seus 125 anos

APARTAMENTOS FINANCIADOS

DIRETAMENTE, COM A CONSTRUTORA
.

f
I ,

,

Rua Santos Dumont

Vila lalau

Sa�adaCóm
churrasqueira

opçional

Esquadrias da à,lumfnio
\ em todas as janelas

Suile com instalação para ar

condicionado e felefDne

Após a entrega de chave,
poderá utilizar seu FGTS ou

financiamento bancário.

Valor total R$ 42.500,00,
corrigido pele CUB

Construção em 18 meses

PLANTA0 DE VENDAS - 9963-3714 OU 9973-8335

Área Total do AparfDmento: 10,72 mI

/
'

,PL�
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(jirossol
IMÓVEIS

371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

ifpABX· CRECI 1741-J
E-mail -imoveis@netuno.com.br

Cód 1051 - SOBRADO EM ALY.
COM 320 m2 - RUAJOÃO
PLANINCHECK - n? 755,'2 suítes + 2

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

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

Cód 1084 - Jaraguá Esquerdo - Casa !W, c/
174 m2 - I suíte + 2 quartos + edícula,

preço R$ 60.000,00 (Próx, Cond, Azaléias)

Cód 3009 - VILA NOVA - Terreno c/
839 m2. Próximo à Rádio RBN e Fórum

, Preço R$ 85.000,00
Cód 3042 - BARRA - Terreno Lot. PAPP

c/420m2 (14x30). Preço R$ 27.000,00

Cód. 3016 - CZERNIEWICZ - Terreno
com 450m2 (15x30), Próximo ao

PAMA. Preço R$ 12.000,00
(excelente vista)

Cód 3027 - CZERNIEWICZ -, Terreno

com 340m2 (14 x 24).
Próximo ao PAMA.

Preço R$ 24.000,00

Cód 1086 - FIGUEIRA - Casa Alv.

c/ 120 m2, 4 quartos e demais

dependências,
Preço $ 25.000,00

Cód 1002 - LALAU - Casa de
Alvenaria c/400m2. Próx. Weg II.

Preço R$ 75.000,00

Cód. 2028 - CENTRO - Ed,
AMARANTHUS - 4° ANDAR - Sem acaba
mento interno, Preço R$ IOO,OPO,OO +

SALDO COM CONDOMINIO

Cód 3041 - FIGUEIRA - Terreno com

567m2 (14 x 40,5), Próximo ao MTR
TRANSPORTES, Preço R$ 18.000,00

Cód 2036 - CENTRO - Apto no Ed.

Maguilú - com 80 m2, 3 quartos + 2

bwe + garagem, Preço R$ 40.000,00

Cód 2q38 - AMIZADE - APTO no Res,

AMIZADE c/ 93 m2, 3 quartos e demais

dependências, Entrada de R$ 16.500 +

Prestações p/CEF

Cód. 300 I - SANTA LUZIA - Lotes

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód 3022 - CZERNIEWICZ - Terreno
com 520 m2, Rua Max Ziemann (Próx,
da Canarinho), Preço R$ 29.000,00

. Cód 3045 CZERNIEWICZ - Terreno

c/ 2,5 II m2, Próximo ao Hospital
jaraguá. Preço R$ 85.000,00

Cód 1030 - VILA NOVA - Casa com

350 m2 (em construção), Terreno com

800 m2 (Próx. Gatos e Atos),
Preço R$ 115.000,00'

Cód. 300'2 - CENTRO - Terrenos

d� R$ 18.000,00 a R$ 35.000,00
ntrada 40% - Saldo parcelado

Cód. 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

.

Terreno c/302 m2 - Rua Matias José Martins

(Próx, [uventus). R$ 13.000,00

Cód 1073 - CENTRO - Imóvel
Comercial c/346m2 - Ruà Procópio
Gomes de Oliveira - 1291. Preço
R$ 21200000 (Es d

'

)

Cód 1085 - FIGUEIRA - Casa Alv, c/
56m2 - Terreno com 518 m2 (Próx.
lndurnak). Preço R$ 32.000,00

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira. 654 _ Centro _. Jaraguá do Sul .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Tel. Plantão
9101-4656
9101-8855
9101-3265

",Engetee Construtora e Imobiliária
,

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

"CRECI934-J'

VENDAS 16,000,00'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 cons

truída. R$ 58.000,00.
* Ilha da Figueira - Casa
Herbert Sasse nº 141. Casa
com 3 quartos + uma suíte,
2 BWC, 1 dispensa, sala de
TV. R$ 80.000,00
* Ilha da Figueira - Terreno

I
com área de 399m2 no valor
de R$10.600,00
*lIha da Figueira --Terreno
com área de 534m2 próx
CoI. Homago, R$ 27.000,00
*lIha da Figueira - Terreno
no Divinópolis no valor de

<'

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

Régia - apto cl 1 suíte + 3

quartos. R$ 53.000,00.
*Centro - Rua Amazonas
com área de 600 m2 próx. Edf.

Brasil Novo). Terreno com

1.000m2 e casa com 132m2,
contendo 3 qtos, 1 bwc so

cial, copa/cozinha, 2 salas,
dep. de empregada (qto e

bwc) lavanderia e varanda -

Ótimo ponto comercial ou

residencial
* Terreno ao lado do SENAC,
com 960m2 de frente para rua

principal. R$ 37.000,00
* Apartamento na frente do

Smurfs Lanches, na Reinoldo
Rau - Centro: Contém uma

suíte mais 2 quartos, 2 salas,
dependência completa de

empregada, cozinha com

móveis e BWC.
* Três Rios do Norte - Casa
de alvenaria com 1 suíte + 2

quartos, sala, cozinha, la
vanderia e demals dependên
cias. 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
364m2 no valor de R$

LQÇAÇÃO
* Vila Lenzi- Terreno na rua

Marcelo Barbi R$ 15.000,00
* Vila Lenzi- Terreno com

450 m2 R$ 17:000,00
* Cent ro- Terreno na rua

Amazonas R$ 60.000,00
* Nova Brasília - Casa na rua
Emílio Floriani R$ 42.500,00
* Chico de Paula- Casa de
alvenaria (Próx. posto Mar

colla) R$ 90.000,00
* CASA - Rua Santa Júlia
R$ 58.000,00
* NOVA BRASíLIA-Casa de
alvenaria- Rua Estanislau

Ayroso 506 r$ 60.000,00
* CENTENÁRIO - Casa de al
venaria R$ 34.000,00
* Barra do Rio Cerro- Casa
de Alvenaria R$ 60.000,00
* Vila Lalau- Casa de alve
naria, rua Roberto José
Milker (póx. DG daWEG) R$
109.000,00
* Jaraguá Esquerdo - Rua
João Franzner casa de alve
naria 404 m2 R$ 210.000,00
* Amizade - Terrenos no

Loteamento Versalfes com

área de 450 m2 nós valores

VILA NOVA - Residencialou
comercial com 3 quartos
localizado na rua DomingO!
Brugnago nº 611 valor deR!
500,00

CENTRO - Apartamento com 1 suíte mais dois

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

R$ 65.000,00 *Centro -

Centro Médico

Odontológico,
Jsal�·· 803, salas/ '

-e

consultório
c/ 4 cômodos, +
bwc. Aluguel
R$280,00
eVenda

» R$ 35.000,00
�"m condições,

aceita-se

19. R$ 90.000,00Amarantus R$ 60.000,00.
* Ana Paula III - Casa em

'* Vila Lenzi - Apto. R. Her-
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
c/2 quartos. R$ 37.000,00.
* Czerniewicz - Terreno
com 2 casas de alvenria
área do terreno cl 500m2•
Rua Roberto Ziemann, nº

mann Schulz com 2 quartos
e demais dep. R$ 18.000,00
entrada + financiamento.
* Estrada Nova - Casa

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

,

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

Rua Dornignos O. Bruq-.
nago, 611 (Rua do Super
mercado Breithaupt e Rádio

PARABÉNS
dARAGUÁ 00 SUL

pelos seus 125 anos
I

de progresso!
Homenaqem da:

Engetee Construtora e Imobiliária e Grün Haus Imóveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,ESTILO em primeiro lugar
Esbanjando charme e talento
Cristiane Torloni fala de seus

personagens marcantes nas novelas.

éORREIO DO POVO SÁBADO, 28 de julho de 2001

ABSTRATO E FIGU
'dividem o mesmo espa

\

Permanece até terça-feira no segundo piso
do Shopping Center as exposições dos

artistas plásticos Solange Marcos e Otto

Arones. Ambos são pouco
nhecidos entre o

meio artístico
local

por

que
estão

na

cidade a

pouco

tempo.
Solange é
natural de

Jaraguá do Sul
mas passou 17 anos

longe da terra natal e

chegou de volta em

março deste ano. Otto é

peruano e mora em

Guaramirim há apenas três
meses. Os dois dividem o

mesmo espaço reservado às

exposições e asseguram que já
venderarn alguns dos trabalhos
expostos.
Solange se diz uma artista que não se

adapta a métodos e também afirma não se

enquadrar 'em nenhuma linguagem especí
fica, embora a maioria dos trabalhos

expostos sejam, figurativos com tendências

impressionistas. Ela descarta o uso de pincéis e

prefere pintar com os dedos ou com espátulas. Os
materiais utilizados na construção da obra também
variam, assim com as técnicas, que podem ser óleo

sobre tela, pastel e técnicas mistas. A intenção de

Solange é permanecer na cidade trabalhando
como professora de pintura e escultura.

O artista peruano Otto

onês é adepto da pinnira
abastrata. Todos os óleos

sobre telas expostos no

Shopping receberam
tratamento de obra

abstrata, embora
algumas telas
lembram o figurati
vo. Otto comenta

que já conseguiu
comercializar seis dos
14 trabalhos feitos
desde que chegou no

Brasil. Otto afirma que
a pintura sempre foi a grande
paixão de sua vida, mas
atualmente trabalha como

marceneiro em Guaramirini

para garantir a sobrevivência. Ele
destaca as belezas naturais da

região, consideradas por ele

perfeitas para serem ressaltadas nas

artes plásticas. Além de óleos sobre

tela, Otto também produz
esculturas em madeira, que,
segundo ele, são bastante

apreciadas por quem gosta
desse estilo de arte. As cores

fortes e intensas integram
quase todos os trabalhos do

artista, que veio da cidade de

Puno, localizada ao sul do
Peru.

,

VENHA CONHECER O N

SHOWROOM l; AP

BEdsSIMOS M

FERRO EM EXPQ

MESA PE CEN

'AR

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

.

Fi ueira. Jaraguá do Sul . S(
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APROVADOS NA ABCCC
"O CTG Laço Jaraguaense teve o privilégio de
receber o representante da AB CCC (Associação
Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo), sr,
Adolfo J. Martins Neto, que ficou impressionado
com a estrutu ra do Parque de Rodei os Augusto
Demarchi e muito satisfeito com a nossa

organização. Diante desta aprovação; no ano de

2002, será realizado o Crioulaço Nacional, que
fará parte do calendário da ABCCC e,

provavelmente, das festividades de Jaraguá do Sul.

Organização, respeito e disciplina, palavras que
fluem naturalmente na conversa com os visitantes,
e que é motivo de muito orgulho para nós,
jaraguaenses, que, com amor, capacidade e

dedicação assinamos com O' sobrenome Laço
Jaraguaense", palavras do patrão Giovane
Demarchi.

BELEZA
"
...mais que bela, linda,

e I egante e capri chosa",
ass i m esta p ri ncesa

coloriu o baile do CTG

Laço Jaraguaense e foi
considerada a mais bela

prenda do bai Ie. O nome

não sei, mas telefona

para a Cris, 371-4547,
que tem um brinde para

você, e parabéns pelo
bom gosto.

.'

O CAMPEÃO
\

Ari Correa, campeão da Laçada de Cavalos Crioulos, e

Clévis Nelson Machado, laçador e narrador, dois pesos.

pesados da tradição gaúcha, estiveram presentes na

promoção do CTG Laço Jaraguaense. Clévis considera o

CTG Laço Jaraguaense plenamente capaz,em estrutura e

pessoal, para realizar um Crioulaço Nacional, e que este

final de semana foi plantada uma semente em terras

férteis. Ari Correia, 45 anos, laçador profissional que
ganha o leite das crianças no braço e no laço e que
construiu seu cantinho com os prêmios de rodeios, que
reuniu nestes 27 anos de dedicação e preparação ao tiro
de laço nas canchas. Desde criança já era evidente o dom

de laçador; pois o abençoado conseguia laçar as galinhas
para sua mãe preparar as refeições da família. Ari e

Clévis fizeram questão de.irnals uma vez, dizer que
respeitam e admiram muito a hospitatldade e os amigos
da Região de Jaraguá do Sul. De nossa parte, muito
obrigado, divulguem e voltem com mais amigos, pois
gaúchos como os senhores engrandecem nossa entidade.

AGENDA GAÚCHA www.ctglj.com.br

CTG LAÇO JARAGUAENSE: este final de semana estaremos em casa.

4. E 5 DE AGOSTO - Rodeio Piquete Laço de Ouro "Krüqer " - Vaca

Motorizada.
2 A 5DE AGOSTO - Rodeio CTG Laço do Bom Vaqueiro - Brusque.
10 A 12 DE AGOSTO - Rodeio Tropeiros do Litoral - Itapema.
17 A 19 DE AGOSTO - Rodeio CTG Galpão Amigo - Timbó.
25 DE AGOSTO - Baile Os Monarcas - CTG Laço Jaraguaense.

SÁBADO, 28 de julho de 2001
--

-

REVELAÇÃO 2000
Clemerson Nunes, "Teca", narrador de rodeios. Diz um

ditado "Nem tudo que acontece de bom é sorte, mas,
muitas vezes, é estar preparado e disposto para

aproveitar a oportunidade que aparece". Leiam esta:
durante a festa campeira do Piquete Estampa de Taura,
1 de julho de 2000, o narrador contratado, na última
hora, não pôde comparecer, então, Teca assumiu o

microfone, fez um bani trabalho e saiu como contratado
para narrar um Rodeio de Vaca Motorizada. Hoje já faz
trabalhos em muitos eventos, já venceu a primeira
etapa e está seguindo o novo ofício. Teca, desejo
sucesso, conti nue hum i I de, ap rove ite as opo rtuni dades e

faça seu trabalho com atenção que a vitória está

próxima.

Ninhoe Cris, sempre às voltas das grandes promoções
gaúchas, esperam com grande expectativa o baile com o

grupo "Os Monarcas", dia 25 de agosto. Ninho
considerou um sucesso as promoções realizadas este ano,

por isso entende que o público merece cada vez rnais

dedicação de nossa parte. "Agora Os Monarcas, em breve,
talvez, Os Serranos, vamos ver como o público reage,
temos que oferecer qualidade e diversificação", estas
foram as palavras do patrão. Vamos de bailee gaiteiro

.

bom, porque Vacaria 2002 será perfumada

GAÚCHOS E GAÚCHAS QE IDADE NOVA

Rosangela T.D. Weiller (29), Dantele Spézia (30),
Luciane S. Rincaweski (22), Liomar Mesch (25),
Kátla N.S. Pincegher (26), Rosangela T.D. Weiler

(29), Roseli Demarchi (30), Waldemar Mesch (2),
Bruno Gabriel Mesch (3), Augusto Demarchi

Júnior - Ninho (4), Marcos Bertoldi (8).

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAs PARA CAVALOS
E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

e-mail: casacampeira@terra.com.br
Rua Guilherme Weege, 22

fonejfax:371-0330 - Centro Jaraguá do Sul

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 -JARAGUÁ DO SUL - SC
E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

DEMARCHI
CABJVES

.....
ATACADO E VAREJO

CARNES
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Taciana Pradi e Alire Junior marcando

presença no show do cantor Maurício

Manieri, no Big Bowlling, dia 19

o fotógrafo Paulo

Jorge ao lado do

cantor Maurício
Manieri após o

show no Big
Bowlling

Malú Crisley e 'Cleiton Alessandro
sobem ao altar hoje, com cerimônia

na Igreja Nossa Senhora do Rosário,
com recepção no CA Baependi

A Rainha da 17a I<olonistenfest,
Daniela Strelow

PALESTRA I
,

Dia 6 d� agosto, o palestrante Luiz Henrique Balsan Porto
fará palestra com o tema; Marketing, a Diferença para o

Sucesso, no auditório do Shopping Center Breithaupt.
Informações e inscrições com Geovana, pelo telefone: 371-
1044 ou pelo e-mail: geovana@netuno.com.br. Associados
Acijs/Apevi R$ 5,00, não associados R$ 8,00. As vagas são
limitadas.

PALESTRA II
A Aadav (Associação Amigos dos Deficientes Auditivos e

Visuais) de Jaraguá do Sul promove uma grande palestra
com Carlos Eduardo Hilsdorf, em comemoração ao

aniversário de fundação da associação, com o objetivo de

implantar uma "Clínica Audiométrica". A palestra terá o

seguinte tema: "As Digitais do Talento e as Evidências do
Sucesso". Dia 31 de julho, no Clube Atlético Baependi, às
20 horas. Informações e inscrições: Rosani Promoções e,

Eventos no 371-7310/275-3255, ou pelo e-mail:
rosanieventos@netuno.com.br ou na Aadav, 'telefone: 275-
0211 e Senac, telefone: 370-0251.

FESTA A FANTASIA
A tradicional Festa a Fantasia, promovida pela Boate

Notre, terá sua 6 a edição hoje. Os ingressos podem ser

encontrados na Naguchi (shopping), Boticário (Calçadão) e

Posto Mime (Reinaldo Rau).

ALLEGRO
Inaugurou ontem o Allegro Restaurarite Bar, uma nova

opção de gastronomia em nossa cidade. O Allegro tem

como um de seus objetivos se tornar um ponto de encontro

para empresários e membros dos Núcleos Setoriais da Acijs e

da Apevi, e, é claro, de todas as pessoas que gostam de
bater um papo e beber um bom chope! Desejamos sucesso à
família Porto.

DE PARABÉNS
A Comissão Organizadora da Expofeira de Guaramirim, que
acontece do dia 24 de agosto até o dia 2 de setembro, deu
um verdadeiro show no quesito organização e competência
na venda dos estandes, pois, a 30 dias do evento, já tinha
vendido praticamente todos os espaços disponíveis. Com
certeza esta feira irá possibilitar excepcionais oportunidades
de negócios.

�ara quem não pôde assistir às apresentações de
ança em Joinville, logo mais à noite haverá
apresentações de dança no Big Bowlling, com

�an�cipação de alguns grupos participantes do

Destlval de Dança de Joinville. (Filhos da Terra,
ança de Rua do Brasil e Anita Barone).

COMPETÊNCIA
O Programa "Expressão Empresarial",
apresentado pela Irléia Reiter-e produzido
pela Léidéias eMil Vídeo Produções, está
conquistando uma ótima audiência, pela
qualidade e seriedade. Promovendo assim
a economia da nossa região.

CENTERSOM
I
•

-
I
I
I
I�:,',!i,".'.,,-�,_�s_u_a_c_a_r�g_a_n_a_ho_r_a_ce_r_t_a_n_O_l_U_g_a_r_c_e_rt_o_!__J.,

" 371-0363 brasil@neluno,com,br
,

II
CD,s - DISCOS - FITAS

Av, Mal. Deodoro, 406
370-2647

EMPRETEC
O curso realizado pela Acijs/Apevi, em parceria com o

Sebrae, foi motivo de muitos comentários na cidade, possi
bilitando já a formação de novos grupos para novo treina
mento nos próximos meses. É Jaraguá do Sul e região se

preparando para este novo século. Informações podem ser

obtidas através da secretaria da Apevi, telefone: 371-1044.

Dr. Antonio E. Menna
º�I!\!:.ty10LOGISTA CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLíNICAS ESTADO

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eduarda da Silva, filha de
Ailson e Roselinda da Silva, tará
dois aninhes na terça-feira (31).
Queremos bolo!

Beijinhos à princesinha Jayla Mycaella
por mais um aninho que completa nesta

segunda-feira (30). "Nós amamos você.
Dos irmãos, Jonly Mayckel e Jaslyn
Marcelly, e também dos pais, Doraci e

Otávio Demarchi.

Ana tprolina Voigt completa 5 anos na

quinta-feira (2). A vovó Elvira Voigt e

os pais, Rubens e Maria Inês Voigt,
des.ejam muuuuuuitas felicidades!!

Ô BELEZURA SÔ! Beatrice, junto com

o amiguinho Guilherme, na Festa
Julina da Creche Nina Baby

A Sandra Mara Wagenbnecht
completou mais um aninho' no último

, dia 25, e olha só quantos presentes ela
ganhou! Sandra é filha de Salete May

e Mareio Luiz Wagenbnecht
/

12DEJULHO

Carlos Tiago Cardoso
Douglas Lara Pilotto
Jonatan Gnewuch
13 DE JULHO
Jéssica Karotine Vaz Corrêa
Renan de França de Andrade

G iane Cristina Jungton
Vanessa Vergues
Rosilene Detnerski Ferreira

Gesiane Eduarda Maia Mossolin
14DEJULHO
Geison Carlos Melo

Guilherme Klug Leier

Náthaly Cristine Hobold
Bruna Luiza Assmann

Guilherme Manske
15 DE JULHO
Karine Marques de Oliveira
16DEJULHO

Thiago R icherdt
Mareio Roberto dos Santos Junior

Leonardo Machado Pinheiro
17DEJULHO
Michele Andressa Fiedler
Fernanda do Carmo Vidal

Kalque Rian Michelson Pellens

Luís Pedro da Silva
Marina Júlia da Silva
João Lucas da Silva
Giane Kuester

Carolina Voltolini
Luana Borges
Weslei Paul Colaço Schwirkowski
Kevin Buccio Neves

18DEJULHO
Karolina de Souza Fernandes
Kevin Mareio Maas

Kevin Rai Gonçalves Branco

Bianca Carolina de Oliveira
Ana Julia Ricardo

Jessica Souza

ClínicaSanta Cecília
cONVÊNIOS:

Unimed, União Saúde, Dr. Í-Ierberto Meldau
Weg, Malwee, Sindicato Pediatra

da Alimentação
\

II

Rua Walter Marquardt, 284 • 3710101 • 371 06

ZoomCreatiI'

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do sul-se - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br www.nicolodeIiLcom.br ROUPA DE CRIANÇA
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VARIEDADES/TV

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO N,A SEMANA DE 29/07 A 4/08

VILÃ mascarada
(GLOBO, DOM, 12:20 H)
Suzana Alves, a Tiazinha, e o ator

Carlos Machado são os convidados

do episódio "É Super Fria" do

humorístico "A Turma do Didi". No
f

programa, a Turma se prepara para ir

a um baile à fantasia, quando recebe a

inesperada visita dos vilões Magnetus
(Carlos Machado) e Mulher-Gato

(Suzana Alves). A dupla invade a casa

da Turma munida com um detector

de super poderes aprontando muita

confusão.

MENINA veneno

(GLOBO� DOM, 12:55 H)
No episódio "Diz-me Em Quem
Votas ...", do programa "Sandy e

Junior", a afetada Bebel (Camila dos

Anjos) arma mais .um "barraco"
durante as eleições para o grêmio do
Cerna. A menina cismou em

concorrer logo com Junior. Mesmo
assim, tem o apoio de toda a turma.

Caso seja eleita, Bebel se compromete
a derrubar todas as árvores do

colégio, enquanto Junior defende o

verde' e a natureza.

EMOÇÃO à vista
(RECORD, DOM, 14 H)
Netinho de Paula e sua equipe realizam mais

alguns sonhos em "Domingo da Genté".
Dentre os desejos que se tornam realidade
está o de um camelô, que queria comer

picanha junto com os filhos em uma"
churrascaria. O programa ainda ajuda uma

paciente a prestar uma homenagem a

enfermeira que salvou sua vida. Em um

novo quadro, o bispo Marcelo Crivella

acompanha vestido de mendigo, uma
distribuição de sopão para carentes.

ROCK brazuca
(REDE BRASIL, DOM, 14 H)
As bandas Autoramas e Engenheiros do Hawaii
fazem o show no "Bem Brasil". O' Engenheiros do
Hawaii mostra canções do CD comemorativo
"10.001 Destinos - Edição Especial" ..O' trio
"Autoramas" mostra as músicas do álbum de
estréia "Stress, Depressão e Síndrome do Pânico".

GOLPE frustrado
(GLOBO, TER, 22:40 H)
"A Grã-Fina de Copacabana" é o episódio de
"Brava Gente". Na história, Andréa Beltrão é

Sarita, uma mulher casada e infiel, que faz de tudo
para conseguir um carro luxuoso. Como o

marido Edu (Daniel Dantas) é duro, ela convence

o amante Téo (Paulo Betti) a inteirar a quantia,
mas acaba se envolvendo com o playboy Cid
(Fábio Assunção), o proprietário do carro. A

direção é de Maurício Farias.

COISAS de Nélson
�,GLoBO, QUA, 1:30 H)
A Esbofeteada" é o episódio de "A Vida Como
Ela Ê", inspirada na obra de Nélson Rodrigues,
sobre a máxima "mulher gosta de apanhar". No
elenco, Malu Mader é Silene, que vive um romance

morno com o namorado. Para provocar ciúmes,
ela usa decotes provocantes. Sem sucesso, convence
o rapaz de que o traiu e leva enfim, a esperada
bofetada.

OUTRO lado
(GLOBO, DOM, 13:35 H)
O ator Marcelo Serrado mostra

outras facetas no programa
"Gente Inocente". Além de
participar do quadro "Tá no

Papo", ele também se apresenta
com a banda "Os Impossíveis",
da qual é o gaitista. O elenco
mirim faz ainda um sapateado
em homenagem a Charles

Chaplin, ídolo de Marcelo.

DIA de rainha
(GLOBO, DOM, 22:35 H)
A miséria vai tomar conta do
Arouche no episódio ''Viagem
ao Fundo do Poço" do
humorístico "Sai de Baixo". A

situação fica tão precária que
Vavá (Luiz Gustavo) anuncia 'a

mudança da família para uma

vila pobre. Já Sirene (Cláudia
Rodrigues) vence um concurso

para domésticas e assume o

papel de nova patroa do

,apartamento, transformando
Caco (Miguel .Falabella) e

Cassandra (Aracy Balabanian)
em seus empregados.

NOS bastidores
(GLOBO, QUA, 13:50 H)
O' ator Antônio Fagundes
analisa a popularidade de Félix

Guerreiro, o corrupto político
de "Porto dos Milagres" no
"Video Show". Ainda no

programa, a atriz Myriam Rios
vai às compras para completar
o enxoval do novo bebê. Já Luiz
Salém, que interpreta o estilista
Ávila na novela "Um Anjo
Caiu do Céu", cria um novo

visual para as cantoras do

grupo SNZ.

CORREIO DO POVO SE

".,.,

UMAQUESTâ_O
de estilo
POR MARIANA MEIRELES

As roupas são bem diferentes, mas em alguns
momentos o jeito de Christiane Torloni
lembra o da vilã Laila de "Um Anjo
Caiu do Céu". A contagiante
disposição para encarar a vida, o
porte elegante e até a inconfundível

gargalhada; são detalhes que a atriz

parece ter emprestado à personagem
criada por Antonio Calmon. Mas

para Christiane, a sua "porção Laila"
é a vaidade. "Apenas no que diz

respeito à car�eira. Você pode
perceber pelo modo como estou

vestida que eu não sou tão assim",
diz, rindo. A maneira a que se refere
é calça jeans surrada, camiseta de
malha justinha e lenço amarrado no

pescoço. No entanto, Christiane

não dispensa uma boa "under
wear". "Ninguém vê, mas não
tem Versace ou Cristhian Dior

que resista a um sutiã

vagabundo", ensina a atriz,
que pediu para a figurinista
da novela, Emília Duncan,

Christiane Torlini, a Laila de "Um Anjo Caiu do Céu"

Foto:Pedro Paulo Fiqueiredo/CZN

começar a vestir a Laila "por baixo".
Justamente por Laila ser uma perua

chique, do tipo que anda de salto alto 24

horas por dia, Christiane procura não levar o
seu estilo despojado para as gravações. "Nunca
vou de tênis. Isso é um pecado mortal para a

Laila", diverte-se. Para entrar no clim� da

personagem, a atriz tenta se portar como ela

quando vai para o Projac, complexo de
estúdios da Globo no Rio. "Já chego me

deixando no estacionamento. É como quando
você fala outra língua e não pode pensar em

português. Isso muda o comportamento",
conta.

Mesmo acreditando que Laila é um

tipo que tende a cair na caricatura, Christiane
conta que a maior preocupaçãona hora de
construir seu perfil foi fazer as pessoas se

identificarem com ela. "Não adianta

interpretar alguém que divirta as pessoas, mas

que ninguém se reconheça nele. A LaiIa existe,
por mais louca que pareça ser", justifica. Já os

trejeitos, como a forma com que grita Gildo,
nome do mordomo vivido por João
Camargo, acontecem naturalmente ..
Christiane deixa claro que está mais que
satisfeita com o atual trabalho. Não poupa

elogios ao autor Antônio Calmon, de quem
fez "Cara e Coroa". Na novela de 1995, a atriz
viveu as irmãs gêmeas Vivi e Fernanda, que
considera um de seus melhores momentos na

carreira. "Leio os capítulos de 'Anjo' e chego
a torcer de rir. Ele me prepara muitas

surpresas e eu também: Faço umas loucuras
em cena e depois fico sabendo que ele

adorou", revela, Da personagem em si,
demonstra total orgulho.

Esta satisfação é comum a

praticamente todos os trabalhos que
realizou. Pelo menos desde a

memorávelJô Penteado, de "A Gata

Comeu", sucesso de Ivani Ribeiro que
está sendo reprisado no "Vale a Pena

Ver de Novo". "Foi o início da
minha carreira de protagonista",
acredita. Entre outros bons papéis,
segundo Christiane, estão a Fernanda
do "rernake" de "Selva de Pedra", em
1986, e a Dinah do também "rernake"
"A Viagem", em 1994. A trama de
Ivani Ribeiro falava de vida após a

morte. "Q conforto que essa novela
dava às pessoas me fez bem. Estava
num momento difícil", desabafa.

Na época, Christiane retomava

o trabalho na tevê após quatro anos

afastada. A atriz foi morar em

Portugal para se recuperar da morte

do filho Guilherme, fruto do

casamento com o diretor Dênis
Carvalho. Ele morreu aos 12 anos

quando o carro dirigido pela atriz

perdeu o controle e caiu numa

ribanceira no condomínio onde

mora; em S'ão Conrado. Hoje,
Christian� vive com o filho

Leonardo, de 22 anos, gêmeo de
Guilherme. Casada com o diretor

Ignácio Coqueiro, os dois preferem
morar em casas separadas, mas estão

sempre juntos. "Namoramos muito.
Dá tempo. Tem hora que é bom

beijar e abraçar de verdade",' diverte-se
a atriz.
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trama, o ator vai

protagonizar tórridas
cenas de amor com
Mel Lisboa, a Anita,
,além de atuar ao lado

de Helena Ranaldi,
como em "Laços de

Família", novela de
Manoel Carlos em que
ele também fez par
com Vera Fischer e

Deborah Secco.

"Corno não estou Foto: Jorge Rodrigues Jorge/CZN

doida nem morta, se
ele quiserme beijar de verdade não vou negar".
CLÁUDIA JIMENEZ, que fará par com Reynaldo G ianecchini em "A Incrível

t Batalha das Filhas da Mãe no Jardim do Éden". Aatriz admite a

existência do beijo técnico, mas quando os atores são amigos, rola
naturalmente.

-

"Nunca transei com mulher. Até o perfume que uso é de homem".
MONIQUE EVANS, apresentadora do "Noite Afora", da Rede TV!.

"Isso é muito pessoal".
TARCÍSIO MEIRA, O João Medeiros de "U m Anjo Caiu do Céu", negando
comentar sobre sua relação com Deus. Na trama, seu personagem tem

total intimidade com o "Criador".

"Ô Datena, processa esse pessoal aqui que eles estão te plagiando".
FAUSTO SILVA, ironizando as legendas expl icativas adotadas pala direção
do "Domingão do Faustão". O "Cidade Alerta", da Record, comandado
por José Luiz Datena, foi um dos prjmeiros programas a usar o

estratagema.

"Parece que eu odeio a Sabrina, cuspo na Feiticeira e passo o pé na
Intemética ".
DESABAFO DE OTAVIANO COSTA, novo contratado da Record. O apresentador
reclama de ter sido colocado como vilão desde que passou a dividir o

"Superpositiva", na Band, com Sabrina e cedeu quadros do programa
para as personagens.

"Nós temos uma eudiéncts enorme na Região dos Lagos, no Rio. Um

beijão para todos vocês de Itaipava/".
LEÃO LOBO, trocando as bolas no "Melhor da Tarde", que apresenta na

Band. Itaipava fica na Região Serrana do Rio, a mais de 100 km da
litorânea Região dos Lagos.

"Não quero isso para a minha vida. Escrevo para ser bem-aceito. Não

preciso provarmais nada a ninguém".
-

SÍLVIO DE ABREU, autor de "A Incrível Batalha das Filhas da Mãe no

Jardim do Éden", próxima novela das sete da Globo, sobre "Torre de

Babel", última trama que escreveu. Na época, o autor foi criticado pela
Igreja e pelo Senado por falar de drogas, homossexualismo e violência.
Sílvio de Abreu diz que queria abandonar as novelas, mas foi convencido
a voltar à labuta pelo diretor Jorge Fernando.

"Faço bastante filho, né? Quando a mulher está grávida fica tudo melhor:
dá um vigor. Você não vê que o Valentim vive com olheiras?".
LUIGI BARICELLI, O Valentim de "A Padroeira", que tem dois filhos e outro

a caminho.

'!.Jáme imagino na situação de mãe. Maspara isso preciso de um pai.
Não quero fazer filho sem apoio".
ANGÉLICA, apresentadora do "Bambuluá", da Globo, que acaba de
assumi r romance com o empresário Luís André Calainho.

"Preciso aprender a separar carreira de vida pessoal. Levo tudo para
casa e isso afasta as pessoas". "
Lu GRIMALDI, a Joaquina de "A Padroeira". A atriz conta.que essa

dedicação foi responsável pelo fim do seu segundo casamento.

"Não sei. até hoje, se quero ser ator. As vezes gosto, noutras acho uma

tolice".
'

Joss WILKER, o Tarso de "U m Anjo Caiu do Céu".

NA RO
do tempo
POR CINTIA LOPES

Se existisse uma premiação para
atores que mais participaram de
tramas de época, Murilo Rosa
concorreria com boas chances. No
currículo do ator de 30 anos, estão

listadas uma minissérie e cinco
novelas de época, num total de nove

produções. O intenso trabalho de

pesquisa para este tipo de

empreitada, complicada para alguns,
Murilo tira de letra. Não é à toa que
o personagem Dom Diogo, que o

ator faz em "A Padroeira", ganha
mais destaque a cada semana. E o

romance proibido com Izabel, papel
de Mariana Ximenes - a dupla
protagoniza tórridas cenas de amor -

também ajuda. "É uma paixão cheia
de desencontros. O que a torna ainda
mais intensa", valoriza.
A identificação do ator com o

passado começou em casa, já que a

mãe, Maria Luiza, é professora de
História. Daí a boa lista de papéis de

época. Antes do destemido Diogo,
Murilo foi o professor de música

Celso, em "O Cravo e a Rosa",
ambientada nos anos 20, o romântico

Martin, em "Xica da Silva", do
Século XVIII, e o tenente Aquiles,
que lutou contra o cangaço em

"Mandacaru" no início do Século
,XX. "História era minha matéria

favorita", admite Murilo.
O ator teve ainda outro colaborador
de peso: o diretor Walter Avancini,
que se afastou de "A Padroeira" por
problemas de saúde. O vínculo com

Avancini é grande. Só não foi

dirigido por ele em dois trabalhos:

"Chiquinha Gonzaga", quando
interpretou o Amadeu, e "Força de
Um Desejo", em que fez o Eugênio.
Murilo, é claro, não poupa o

"mestre" de seus elogios. "Ele é fora
do comum. Um dos melhores
diretores do mundo", exagera.
"A Padroeira" atualmente está sob
nova direção - no caso, Roberto

Talma, que tem a obrigação de elevar
os índices de audiência, que orbitam
os 24 pontos. Com sua sutileza

peculiar, Talma enxotou parte do
elenco e trouxe novos atores. Murilo

prefere não comentar o assunto. "Ele
é bastante experiente, deve saber o

que faz. Para mim, a novela está

maravilhosa", esquiva-se o ator de 30

anos.

Murilo Rosa, o Dom Diogo de \\A Padroeira"

P - Você tem umalarga experiência em tramas de

época. Houve necessidade de preparação para compor o
Diogo, de "A Padroeira"?

R - Sempre faço um estudo, Gosto de entender o

porquê de determinadas atitudes da época. Além disso,
fiz aulas de montaria e esgrima. No visual, pintei o
cabelo, fiz "interlace", além de emagrecer 2 kg. Por
sugestão da minha mãe, também vi o filme "O Último
dos Moicanos", de Michael Mann.
P - Para você é fácil se desvencilhar do trabalho
anterior?

R - Nem tanto. Todo início de trabalho é difícil. Me

entrego 100%. Tenho,o cuidado de não me repetir
nunca. A mudança no visual é essencial e fundamental.
Tem alguns atores que querem ficar marcados com a

mesma cara. Eu não.' A brincadeira de mudar me

instiga. Escolhi a profissão porque gosto de brincar, ser

diferente sempre.
P - Novelas com temas cotidianos não o atraem?

R - Depende. Uma novela atual precisa ser muito bem

escrita para prender a atenção do público. Gilberto
Braga e Manoel Carlos fazem isso muito bem. O ideal é

que uma novela mexa com a fantasia das pessoas. O

épico proporciona uma maior possibilidade. Já o retrato

do dia-a-dia nem sempre. Participei de "74.5 - Uma
Onda no Ar", na Manchete, e "Antonio Alves, Taxista",
no SBT. Não foram ótimas experiências. Gosto mesmo

,é de voltar no tempo.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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F - FICÇÃO/ R - ROMANCE

Toda quarta-feira o ingresso terá o seu valer único de

R$ 3,00 para todas as sessões,

í

00 EM CARTAZ: ROMANCE
�

DOCE
novembro
Nelson Moss (Keanu Reeves) e Sara Dreever

(Charlize Theron) não têm nada em comum a

não ser uma hora terrível que passam no

Departamento de Veículos Motores. Ela é um

FANTASMA
camarada
Ótimos efeitos especiais e situações bem ao estilo

pastelão, Gasparzinho - O Fantasminha
Camarada (EUAj1995) é diversão garantida
para crianças (e também adultos). Com a

supervisão de Steven Spielberg, o clássico
desenho dos anos 50 ganhou esta versão para o

.

cinema e deu-se muito bem nas bilheterias, ao
contrário de outros filmes baseados em desenho
como Os Flinstones, Mr. Magoo e ainda a

Família Buscapé. Na história, Bill Pullman e sua

filha, Christina Ricci' tem de expulsar três
fantasmas debochados de uma velha mansão e

são cativados pelo doce Gasparzinho, vitima das
malvadezas de seus três amigos infernais.

m NO ViDEO E OVO: MAIS COMÉDIAS

LENDO

.

�el, Gibson foge dos rotineiros papéis de brigões e

erols-que-matam-feito-Iouco e interpreta um

PUblicitário canastrão que, após um acidente, passa a ter
o Poder de ler os pensamentos das mulheres envolvendo
se em hilárias situações, até que vê a chance de
Con '

(Twqulstar o coração de s,ua nova chefe Helen Hu�t
f

Ister). Apesar de as crítrcas não terem SIdo multo

avoráveis a Gibson, e ao próprio filme, é divertido e

causa boàs gargalhadas. Disponível em fitas VHS e DVD,

espírito encantador que traz à tona o melhor

que os homens têm; ele, um executivo cujo único
relacionamento íntimo que tem é com os

resultados financeiros ... até conhecer Sara.
Interessados um no outro, mas sem estarem

preparados para se envolver, eles estabelecem um

namoro nada convencional: uma relação de um

mês, após a qual seguirão caminhos separados,
sem expectativas. Só que o que nenhum deles

está contando é com o fato de se apaixonarem.

Gasparzinho está em Temperatura Máxima,
neste domingo, às 16hlO

INFERNO

Adam Sandler (O Paizão) é Little Nick, o filho caçula
(de bom coração) de.vossa maldade, o Capeta. Nick tem

a missão de impedir que seus dois irmãos malvados
tornem o planeta no próprio inferno. O pequeno Nick
conta com a ajuda de um cachorro falante pervertido,
além de dois roqueiros idiotas, Participações de Ozzy
Qsborne, além dos Harlem Clobbetroters. No filme estão

I

ainda Patricia Arquette, Alicia Silverstorie e o excelente

Harvey Keitel. Nem os mais sizudos conseguem ficar sem

uma única gargalhada neste filme,

CORREIODO POVO 7E

JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO
1

JURASSIC PARI< III A
lSh30 - 17h30 - 19h30 - 21h30

2
DR DOLlTTLE 2 C
lsh - 17h - 19h - 21h

3
SHREI< DA
lSh1S - 17h1S

PALÁCIO DAS lLUSÕES D
19h1S - 21h30

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

2

F/C

21h30

DA

. SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO
1 JURASSIC PARI< III

14h - 16h - 18h - 20h·- 22h
A

DR, DOLlTTLE 2
13h30 - rsnso - 17h30 - 19h30

LAR"lI<ROFT - TOMB RlDER

C

A

LIv TVLER - QUE MULHER ÉESSA?
14hOS - 16hOS - 18hOS - 20hOS - 22h

POI<EMON 3
13h30 - lSh30 - 17h30

3 C

4

, , .

DOCE NOVEMBRO
19h30 - 21hsO

R

2001 UM MALUCO PERDIDO NO ESPAÇO
13h45 - lsh4S - 17h4S - 19h4S - 21h4S

5 C
, ,

SPOT - UM CÃO DÀ PESADA
14h1S - 16h10 - 18h

EVOLUÇÃO
19h5O - z inss

6 C

LEGENDA -A - AVENTURA! C - COMÉDIA/ D - DRAMA/ DA - DESENHO ANIMADO

F - FICÇÃO/ R - ROMANCE

JOIVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

SALA

R

FILME/HORÁRIO GÊNERO
J URASSIC PARI< III A1
14h - 16h - 18h - 20h - 22h

2
,

DR'. DO'LlTT'LE' i ',:
13h4S - lSh4S - 17h4S - 191145

, ., " , ".'".

EVOLUÇÃO F/C

C

21h4S

POI<EMON 3

13h30 - lsh30 - 17h30
DA3

'DOC'E Í\lOVEMBRO
.

19h30 - 21hsO

LEGENDA -A - AVENTURA! C - COMÉEllÂ:!D- DRAMA/ DA - DESENHO ANIMAIDO

F - FICÇÃO/ R - ROMANCE
.',

, :.'

PLANETAdosmacacOS
Um mundo de cabeça para baixo, dominado por
macacos, onde humanos são caçados e

escravizado. O filme, dirigido por Tim Burton

(Marte Ataca!) conta com Mark Wahlberg,no
papei principaI.
Estréia em circuito nacional no dia 2 de agosto.
'O site traz um monte de informaçoes sobre o

filme: www.planetoftheapes.com
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I .

"Jovens, Belos eApaixonados" de Dino
Risi. Com Anna Falchi, Luca Venantini e
Edoardo Scatá. Jovens e bonitos, Luca e

Gino conhecem uma bela cigana pela qual
ambos se apaixonam. BAND, SÁBADO, 20:30 H.

o "Pequenas Empresas Grandes
Negócios" exibe uma matéria sobre um

.

sistema que permite a construção de uma
casa com a utilização de plástico em vez de

tijolos. GLOBO, DOMINGO, 7:�0 H.

O GP da Alemanha é a próxima etapa do

campeonato de "Fórmula 1".

GLOBO, DOMINGO, 9 H.

As atrizes Françoise Forton, Flávia Monteiro e

Cláudia Mauro conversam sobre o musical

"Prisson", que estréia em agosto. A outra

convidada do "Por Acaso" é a atriz Maria

Zilda, que fala sobre seu trabalho como

produtora de cinema.
.

REDE BRASIL, DOMINGO, 19 H.

o clássico "Pocahontas", de Daniele J.
Suissa, é o cartaz da "Sessão Especial".
Com Sandrine Holt e Tony Goldwyn.
Capitão Smith é integrante de uma

expedição inglesa; Capturado pelos
índios, ele é salvo pela bela filha do chefe
da tribo, Pocahontas, que se apaixona
pelo capitão. REcORD, DOMINGO, 10 H.

"Gasparzinho - O Fantasminha

Camarada", de Brad Silberling, é o filme.

,da "TemperaturaMáxima". Com
Christina Ricci, Bill Pullman e Cathy
Moriarty. Na história, Harvey, um
especialista em fantasmas, chega à mansão

com a filha adolescente, que está muito
triste com a morte da mãe. Gasparzinho e

Kat, logo ficam amigos.
GLOBO, DOMINGO, 16:10 H.

Denise Fraga revive a história da
catarinense Betty no quadro "Retrato

Falado", do "Fantástico". Sozinha, ela fica
desesperada quando tudo começa a quebrar
dentro de casa. Até que aparece um mecânico

chamado João Careca (Otávio Muller), com
quem Betty está casada há sete anos.

GLOBO, DOMINGO, 20:30 H.

A segunda parte do "Especial- Bee Gees",
gravado em Nova Iorque, apresenta os

maiores sucessos da carreira como "How

Deep's Your Love", "Stay Alive" e

"Imortality". REcORD, SEGUl;'IDA, 23:30 H.

A ex-çhacrete, Rita Cadilac é a convida

especial da turma do "Casseta & Planeta,
Urgente!". GLOBO, TERÇA, 22:0,5 H.

os seus
. ',' ..

.momentos íntímos

SÁBADO, 28 de julho de 2001

Conta Roberto Shiniashky que uma mãe

judia tentou educar seu filho da maneira mais
tradicional 'possível. O rapaz, porém, tinha
uma personalidade forte, e fazia apenas

seguiu aquilo que o coração lhe indicava.

Quando morreu, assim como o rabino
Abraão da história acima, ela foi direto para
o céu - já que tinha sido um exemplo de

dedicação na Terra. Ali chegando, contou às

outras mães sua agonia com o filho - e

descobriu ql:le nenhuma delas estava satisfeita
com os caminhos que seus descendentes
haviam seguido.
Depois de dias de conversa - onde
lamentavam não terem sido fortes o

suficiente para controlar a família - ogrupo
viu Nossa Senhora passando.
- Aquela ali conseguiu educar seu filho! -

disse uma das mães.

Imediatamente, todas se dirigiram até Nossa

Senhora, e elogiaram a carreira deJesus.
- Ele foi um sábio - disseram. - Cumpriu
tudo que tinha lhe sido destinado, andou no

caminho da verdade, não se desviou um só

minuto, e até hoje é motivo de orgulho para
sua família!
- Voces tem toda razão - respondeu Nossa

Senhora. - Mas, para falar a verdade, meu
sonho era que ele fosse médico ...

o PAI desolado

Dois problemas
,

com os pais
A MÃE desolada

. ONDE Deus existe

Anthony de Mello conta a

história' do rabino Abraão, que
vivera uma vida exemplar.
Quando morreu, foi direto para o

Paraíso, e os anjos deram-lhe
boas-vindas com cânticos de
louvor. .

Mesmo assim, Abraão
permanecia distante e aflito,
mantendo a cabeça entre as

mãos, e recusando-se a ser

consolado. Finalmente, foi' levado
diante do Todo-Poderoso, e
escutou um voz, com infinita

ternura, perguntar-lhe:
- Meu adorado servo, que

amargura carregas em teu peito?
- Sou indigno das homenagens
que estou recebendo - respondeu
o rabino. - Embora eu fosse
considerado um exemplo para o

meu povo, devo ter feito algo de

muito errado. Meu único filho, a

quem dediquei o melhor de meus

ensinamentos.: tornou-se cristão!
- Não se preocupe com isso -

disse a voz do Todo-Poderoso. �

Eu também tive um único Filho,
e ele fez a mesma coisa!

o grande rabino Yitzhak Meir,
quando ainda estudava as tradiçoes
de seu povo, escutou um de seus

amigos dizer, em tom de
brinc�deira:

- Eu lhe dou uma moeda se voce conseguir
me dizer onde Deus mora,

- E eu lhe darei duas moedas, se voce me

disser onde Deus não rnora - respondeu
Meir.

A reflexão'
O piloto Antoine Saint-Exupery ( 1900-1944), um dos maiores escritores

franceses deste século, tornou-se mundial-mente conhecido com seu "O

Pequeno Príncipe". Aqui, um trecho de "Vmto, Areia, Estrelas":
"É dificil descrever o que se passa em minha alma. Olho para o céu, vejo
milhares de estrelas soltas pelo universo, enquanto eu permaneço preso a estas

areras.

"Mas, embora meu corpo esteja aqui, um pouco de mim é capaz de viajar por
este céu, e levar-me a mundos desconhecidos. Então, vejo que meus sonhos são

tão reais e concretos como estas dunas, esta lua, estas coisas que me cercam.
" Meus sonhos permitem que eu crie e habite num reino mais poderoso que este

império' francês. Eles vão me ajudar a construir, 6 futuro, uma casa - porque a

beleza das casas não reside no fato de que são feitas para abrigarem .hornens, mas

na maneira em que são concebidas.
"No dia em que eu constr�ir minha casa, quero que ela consiga dizer algo. Q!le
ela seja um sinal, um símbolo. Deixarei que' a casa de meus sonhos surja do meU

interior, como a agua surge da fonte, ou a lua do horizonte."

Sant-Éxupery jamais realizou este sonho; o avião que pilotava desapareceu,
cruzando o Mediterrâneo, durante a II Guerra Mundial.
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CHäveCHäveCHäve
Bela Vista

Amararanthus

O I suíte master,

02 quartos,
churrasqueira

na sacada.

, garagem dupla,
piscina, quadra

de tênis

Apartamento com 03 dormitórios, sala de estar,
sala de jantar, cozinha, bwc, área de serviço, sacada,
salão de festas cl churrasqueira, play-groud, ampla área
verde, ótima localização.

Apartamento de O I e 02 dormitórios, sacada, churras

queira coletiva, play ground, ótima, localização Em. +

parcelamento direto com a construtora.

Klein

Apartamento
a o I suíte, 02
dormitórios,
sala, copa, cozinha,
bwc, lavanderia,
sacada e garagem .

Ao lado do Angeloni..
.��
�ra

� , Apartamento com O I suíte, 02 dormitórios,
churrasqueira na sacada, ótima localização, novo. R$
85.0�,�--------__--------------------------------------------�.------------------�\--��------�.

------------

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá'do Sul- se Fone: (047) 275-1594 achave@netuno.com.br PLANTA0 DE VENDAS 9965-9934

Casa cl sala de inverno, 02 salas estar, sala de tv. lavabo,.
cozinha, quarts hospedes, O I suíte cl c/oset, 02 quartos,
churrasqueira, garagem para 04 carros, área de serviço
cl armários, piscina dep. de empregada portão eletrônico.
do Angeloni.

CHäveCHäve CHave CHaveCHäve

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

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

)

A Imobiliária Menegotti
IMOBILIARIA

�ENEGOTTI
..

�550J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

COO 114 - VILA LENZI - I suite, 2 quartos, 2 salas,
cozinha, lavanderia, banheiro, sacada, terreno todo

murado - faltando acabamento - Valor R$ 106.000,00

4 COO 110 - VI LA NOVA - 3 quartos, sala, copa, cozinha,
3 lavanderia, banheiro; garagem, terreno medindo

675,00m2 - Valor R$ 80.000,00

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

COO 120 - JARAGUÁ ESQUERDO - I suite, 2 quartos,
2 salas, copa/cozinha, garagem, área de serviço, dep. de

empregada, churrasqueira - Valor R$ 65.000,00

.. ,

COO 082 - CZERNIEWICZ - I suite, 2 quartos, 2
banheiros, ,dep. de empregada, sala, copa, cozinha,

.

lavanderia, área de festas - Valor R$ 72.000,00

COO 119 - JARAGUÁ ESQUERDO - 3 quartos, 3 salas,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, garagem - NOVA

Valor R$ 70.000,00

r-----------iViA-R"i"iVi-Ä-R---"j-iVi-ov-E--i-s-1
l� i

• Fritz Bartei, 77 - SI. 03 (Próx. Bretzke) !
!�t�f�ME��Fone 1 Fax: 275-005 l!.---------------------------------- --------------------------------------------------�------------�

i Figueira - Casa alv. nová 50 nf, dormilório, sala, cozinha e bwc, i
j luz e água. Terreno com 435 m2 (15x29).R$10.000.oo à vista ou !
i entrada + parcelamenlo direto com imobiliária sem juros. i
1----- ----------- �_���__ �__ !:9JJ_�__9J_��_�_�__��_�_��_��_�!p_�__ l�_��I_�9_��_!
I

.

.

Vila lalau . Casa alv. 80 m2, 03 dormitórios, 02 salas, demais dep.i
i + Sobrado alv. 110 m2, ,03 dormüórios, sala ampla, demais depend$ocias.l
i K Garagem � 04 carros, terreno com 329 � (14x23,5), todo murado.!
i----------------_---------- �t_�_�.:_�_�_�_��_�__ _l�_s_�_�_q_�:_�_�__ 2.L�_e_�_�_t_�_�_U
i Ilha da Figueira - Sobrado com 439 m2 de área construira, surre, 03 dormrrórios, 02 salas piso térreo e;
102 salas no piso superiof,acabamento externo todo em granilha, construção com 02 ancs]
! Todos os comodos com piso ceramico, garagem com porta pantográfica. Terreno com 871 m2. Todo murado comi
���S2�--�9�D-e�i����-�!yg-r�-s--!���!�����--h-���ß!--!§9�º9_�,9_�_�_�9��I�y�1�_ _(e_s_tu_q�:�� _ _e�������lj
iSão Luis· Lindos terrenos com 325 m2 í13x25) por apenas R$ 2.500,00 de entrada e o saldo em até 60 meses i
ide 1,2 salários minimos eor mês. Local p'róximo a escola, iorejas, bairro com toda infraestrutura. !
------------------------- --------------- -------------------�-------------------------------------�
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�AQUISIÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO,AMPLlA}19' CAPITAL DE GIRO PARA EMPRESAS!
i

.. Consórcio Baffistella.2 ,!5 - OCl!5 1 !
r fmpr"",d"CongJomo,odOBartt�eu,,· IVIARIIVIAR.IIVIÓVE.IS :
! ----- --- ---------------------- .B�l?!:.���m�D_1;.�_��!!?!:.'-�_�_??_ J

Aten ão
Você quercomprar. um terreno e tersua casa novinha pagando tudo
em até 180meses e ainda podendo usar seu FGTS como entrada?

, Então procure-nos pois temos a solução para você.
Não se incomode com nada, tenha as chaves namão, na MAR/MAR é fácil
e seguro adquirirseu imóvel. Então não esperemais, o valor que voc�

jlct� Il!l(l:mnn nr. :llmllfQI nn,/llr� n!lN:lrf�nrlllil:lltlllntll :l nrllfl!lI'�11 rllI NI� I'I',A,,". M�" II,.;' M••""• ., .. MN'"

de

275-3108
Lao,ni
Im6veis

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

APARTAMENTOS'
• EDIF. FLORENÇA - 2 dorrns. 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$ 14.000,00

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

((

c9 melhor� & CUf� v0Y'\}u;v co-vtNM}CU'"
� ót-� opçôeç vu;v.y melh-ore«
� e- CO'mI�e;.y pv�J.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CASA PRÓPRIA JÁ! CRÉDITO PARCELA
R$ 16.376,68 r

R$ 21.659,48
R$ 32.753,36
R$ 49.130,04

Informações: (47)

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

326-3446
Compre, construa, ou reforme em qualquer parte do território

nacional. AUTO n? 03/00/186/89. (
possuímos outros valores; parcela reduzida.

Informativo
Imobiliário AIJSI•

Casa de alvenarià com 160,00m2, situado no Jguá

I'
(

Esquerdo,

Lotea.mento
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 1.106,00m2,

I'
situa na Rua Bahia. Valor R$ 35.000,00 -

I
• Casa de alvenaria com 90,00m2, situada no 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 alvena-ria total
89,00m2 - lote Ana Paula III - Lote 153. Valor R$

.

23.000,00
• Casa de madeirá de 55,00m2 toda murada no loteamento
Ana Paula III. Valor 17,000,00

I•
Casa de alvenaria em construção, com 75,00m2 (na

laieLI
lote 148, esquina, no loteamento Ana Paula /11. Valor
15,000,00

.

• .Coso 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$ 18.000,0'0.
• Terreno com 600,00m2,(Asfaltado) situado na Rua Luis

II
Bortolini. Valor R$ 20,000.00
• Terreno com 313,00m2, situado no Ana Paula III. Valor
R$ 12,000,00.
• Terreno no loteamento São Cristovão (Bairro Amizade).
Valor R$ 11,500,00,'
• Terreno com 420m2 - Loteamento Piermann -

'

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

til

\ I'
para o asfalto - R$16.000,00

o

-�OTEAME�TOS FINANCIADOS
til
"'
o

• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II
• FIRENZE • OURO VERDE

�

I....------.-----------------'--__.J • ZANGHELINE

[�M;ll mMAßill
Empreendiníentos Imobiliários

COFECI quer incluir- o curso superior de
ciências imobiliárias na lei federalIMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA � Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,

g nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

Em reuniô o, com o diretor de assuntos

pedagógicos do COFECI Sr. Oscar Hugo, no dia 7 de
maio o Deputado Federal Barbosa Neto se

comprometeu a iniciar no Congresso Nacional a

discussão para reformulação da lei que regulamenta
a profissão de corretor de imóveis, a 6530/78.

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'

P0l3- APARTAMENTO
CHURRASQUEIRA

"Coloco-me à disposição do COFECI para
modernizar a lei da categoria" disse Barbosa Neto,
que responde como vice-presidente da Câmara de

Deputados e também se mostrou disposto a colaborar
em outras questões poro beneficiar o mercado
imobiliário.

Um dos interesses do COFECI é incluir na lei fed
eral o curso superior de ciências imobiliárias, quefoi
implantado em todo o Brasil a partir do ano passado,
como forma de ingresso na profissão.

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHGHL, SIN

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

"A legislação do COFECI já regulamenta o

procedimento, mas queremos torna-lo inquestionável
com a modificaçõo na lei federal", explicou Oscar

Hugo.ICONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
A conscientização e a responsabilidade dos

corretores de imóveis que estão no mercado, para
apoiar a reforma neste item da lei 6.530 são de grande
importância para todo a categoria'

• FINANCIAMOS COM UMA ENTRADA E O
RESTANTE EM ATÉ 60 MESES.Chiodini ALUGA ADMI,NISTRA Ne cidc de de Jaraguá do' Sul, mais

especificadamente na UNERJ ,este curso já poderia
ser realidade desde inicio de 2001 . O que faltou foi
inscritos para o cursoI

VENDE COMPRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV.MAL. DEODORO DA FONSECA, 143S·SALA04· FONE·. 275-0172CRECll439-J

._j

CONDOMlíNIO FECHADO

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

de 187iOOm2 - 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. I

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

404 - Casa alvenarià com
. 120,OOm2 - Rua Roberto

Ziemann - Três Rios do Norte.
Possui anexo para comércio.

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

A UNERJ juntamente com a AUS, Delegacia do '

CRECI de Jaraguá do Sul e CRECI/SC está
reelaborando o curso para _que muito em breve
tenhamos inicio a primeira turma do Curso Superior
de Ciências Imobiliárias, em nossa cidade.

'

\
Em tempós de globalização e mercado

competitivo, ganham os mais e �elhores informados.

VENDE:

Lotes com área acima de 450,OOm2, prontíssimo
para consírulr; contendo toda infra-estrutura

necessária (água, luz, esgoto), próximos a mercado,
escola, ponto de ônibus. Localizados a Rua (95)

Guilherme Bauer; Bairro Centro Norte, LOTEAMENTO'
ADEUNA, PRÓXIMOAMARISOL, EM

SCHROEDER. COMVALORESA PARTIR DE

R$ 4.000,00. Aceita-se financiamento
REAJUSTADO PELOSALÁRIOMÍNIMO;SENDOA

la parcela TOTALMENTE 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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• A imobiliária da Barra
•

: Fone: (47) 376-0015
• RUA ANGELO RUBINI, 1

•
BARRA DO RIO CERRO:

•• Terreno c/1.214,50m2(20x60,50),
Rua Horácio Rubini,772 R$

• 22.000,00
•• Terreno c/498,00m2 (18,50x26,92),
• Rua José Pop esq .. Marcos Girolla R$

• 30.000,00

•• Terreno c/300,00m2, Rua 972, atrás

• super-mercado Breithaupt - R$

•
14.000,00 • Casa de alvenaria cl aproximadamente ., Sobrado com 160,00m2, sendo térreo

60,00 m2, com laje, 02 quartos e demais apto. c/dois quartos, selo, coz .BWC,
•'

.

garagem, idem, idem parte superior é
JARAGUA 99: dependências, terreno cl 389,00 m2, a fundos do terreno outra casa com Sobrado com 400,00m2, 1 suite,
•• Terreno cl 808,20m2 (26,55x30,44), Rua lateral da Frida Piske, Servidão S-126, 120,00m2 semi-acabada, localizada na 3 qtos, sala c(dois ambientes, 2 BWC,
• Rua Bertha Weege, lado coléqio 25 de na Barra - R$ 28.000;00 _) Rua Elisa V. Mass, lote n

° 143, lot.Ouro copa coz. mobiliada, lavanderia, sala
• julho. Aceita carro até R$ 6.000,00 ou Verde, Barra - R$ 50.000,00 - aceita de estudos mobiliada, sacada com vista

, I R$ 2600000 _ carro, terreno, como parte de pagamento.
• casa ate o mesmo va or -

.,. panorâmica da cidade, garagem p/3
• carros, telefone, antena parabólica,
•

SÃO LUIS: churrasqueira elétrica cl área de

•• Terreno c/364,00m2 (13,00x28,00), 70,00m2, BWC, acesso independente
lote 10 - Q-A, Jardim Hruschka II - São e fundosdo terreno cl mais uma casa

I Luis - R$ 3.'000,00 + 30x300,OO. c/70,00m2, 1 sui!e. s c!o
,

�OI

• despensa, BWC, terren'o 391,50m2
• VILA NOVA: +Coso madeira 3qtos, sala, copa, cozo Casa mista c/128,00m2 e mais um (14,50x27), todo murado cl porteiro

• T· 1873 64 2 (2641 33) BWC,garagem, toda murada, terreno. cl galpão em 'alvenaria com 48,00m2, d• terreno c ,m ,x, eletrônico, locolizcdo a' Rua Edwar
300,00m2(12x25), local.izada à Rua terreno c/1.320,00m2(33,00x40,00),

•
Rua Carlos Kupas, Vila Nova - R$ Krisch, 363, bairro Água Verde parteLeopoldo Kreutzfeld ,lote nO 30, lot. Anthu- toda rnurudo , localizada à Rua Bertha

•
53.000,00

rium, Rio do-Luz I _ R$ 22.000,00. Weege n
° 3561, Barra - R$ 60.000,00 alta. R$ 170.000,00.

'

....... �..........................................•.....

Barra
• Casa alvenaria cI205,00m2, terreno
324,00m2(13,50x24L 3 qtos, uma suite,
copa, duas salas, cIDz .Icivand., garagem
dois carros, mesanino com sacada, todas
esquadrias em madeira de co ne l a ,

murada, localizada, na Rua 892 - Ervin
Doege sino na BARRA - R$ 80.000,00
aceita carro como parte pagamento.

• Casa alvenaria semi-acabada cl
133,84m2, 1 suite, dois qtos, sala, capa
cozinha ,BWC, garagem pl dois carro;
e fundos do terreno mais uma casa Com
67,00m2. cl dois quartos, sala, copa
cozo BWC, garagem, Rua Walter Steink�
sino, Barra, terreno cl 324,00m2
(13,50x24) '- R$ 35.000,00

lmobillárla Jardim
Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

,OPORTUNIDADE ÚNIC'A!!!
COBERTURA - ED. DIANTHUS - EXCELENTE LÖCAUlAÇÃO

CENTRO - ótima cobertura no

Ed. Dianthus - localizada na Rua

Marina frutuoso, esquina com a

Rua Ângelo Schiochet - cl área
total de 397,80m2 - cl
acabamento de P, granito, massa

corrida e C0m uma ótima divisão -

-,

condomínio oferece uma

excelente área de lazer com:
, piscina, salão de festa, sala.de
ginástica, etc ... Valor à combinar,

CENTRO - casa em alv. (ótima)
pI fim comercial ou residencial- cl
157m2. 3 qts, sala, coz., 2 bwc's,
área de serviço,. chur., gar. pl 2
carros. Terreno cf 561,50m2.
Valor R$ 82.000,00.

VILA LENZl- ótimo sobrado cf acabamento
de primeira - cl 258m2 - suíte cl hidromas, +
3' darm., sala de jantar/TV/estar, cozo cl
armários sob medida, escritório sob medida,
2 bwc, área serviço, churr., dispensa, gara!!j.
pl 2 carros, sacada na suíte, em um qto e na

sala TV - Terreno 418m2• Valor R$160.000,OO
(acita imóvel de menor valor no centro)

BARRA RIO CERRO - Cond.
Papp. casa em alv. cl 200m2, suíte
'cl banheira + 2 quartos, 2 salas,
cozinha, bwc-social, bwc serviço,
área serviço, garagem pI 2 carros

cl portão eletrônico. Terreno'
450m2. Valor R$ 75.000,00

VILA LALAU - Casa neva em alv.
cl 131m2 - suíte + 2 quartos, sala,
cozinha, bwc-social, área serviço,
garagem, toda murada e cerca em \

alumínio - Terreno 395m2.
Valor R$ 79.000,00

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

RElAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
, ,

CENTRO -localização excelente para
fins comercial ou residencial - ótima
casa em alv. - cl 176m2 - 3 dorm., 2

salas, cozinhá, área serviço, 2 bwc,

garagem pI 2 carros + edícula cl
cozinha e dispensa - Terreno: 338m2
(13x26) - Valo., R$ 150.000,00

\

APARTAMENTOS

E�IFÍCIO DESCRIÇÃO DO IMÓVEL VALOR
R S. Otto (Novo) Czerniewicz: 2 darm., cl garagem R$ 350,00 .

, Ed Jaraguá Centro: 2 dorrn., si garagem R$ 250,00
Ed. Rebelo Centro: 3 darm. cl garagem R$ 350,00
Ed. Vaira Centro: 3 darm. + 2 bwcs cl garagem R$ 350,00
Sobrado Nova Brasília: 3 darm. cl garagem R$ 400,00

_
' Cf><SAS

LOCALIDADE DESCRIÇAO DO IMOllEL VALOR
Centro Casa boa (alv.) c/3 darm., c' garagem R$ 440,00
Naifa Brasília Sobrado (Pisa Superior) ci. 4 darm. R$ 380,00

SALAS COMERCIAIS
LOCALIDADE DESCRIÇÃO DO IMÓVEL . VALOR

Centro Sala cl 60m2 - Centro Odontológico R$ 200,00
Centro Sala cl 32m2 - Prédio do antigo senac 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

compto suo casa ou apartamento
tôo sonhado!? Ou você usa o

dinheiro para reformas, construções
ou alienação do próprio bem. E

melhor pagamento em suaves

prestações sem juros. �ome�te o

consórcio lhe proporcione IS�O.

Trabalhamos com autorização do

Banco Central, sem taxa de adesão.

GrupO especial com 5

contemplações 'a cada 5 meses.

r CRÉDITO MENSALIDADE
RS 15.000,00 . R$ 167,00
R$ 20.000,00 R$ 222,00
R$ 25.000,00 R$ 277,00
R$ 30.000,00 R$ 333,00
R$ 35.000,00 R$ 388,00
R$ 40.000,00 R$ 443,00
R$ 4-5.000,00 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 paro 47 349-6115

ATENÇÃO! LEIA ESTE ANÚNCIO!!!

p
Crédito meses

17,170,00 108
28,616,66 108
45.786,66 108
68,679,98 108
80.126,65 108 912,43
Utilize também seu FGTS, temos vagas em grupos

com lance embutido. Lider Adm. de Consórcios - 72
anos no mercado, "InL 322-7387

Sua melhor opção de prazer

04t��in.,&,.,t", 2..4 'ÓTA:P
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massagens eróticas

FC NE: (471 9991-96S8
Jaraguá do Sul e região Jhony_

Parcelas
195,52
325,86
521,39
772,08

CORS�TOR I IVIÓVEIS

� (O**47)
372�2903
9973-3623

CASAS
AMIZADE - Alv. cl 130:00 m2 03 guartos -

R$ 25.000,00
AMIZADE - Alv, cl 120,00 m2 03 quartos -

R$ 47.000,00
AMIZADE - Alv. cl 100,00 m2 - 03 quartos _

R$ 55.000,00
CENTRO - Alv, cl 210,00 m2 - 02 suítes - R$
120.000,00 .

CENTRO - Alv. cl 660,00 m2 - R$ 285.000,00
CZERNIEWICZ - Mad, cl 49,00 m2 - 03 quar
tos, terreno cl 1.075,00 m2 - R$ 32.000,00
CZERNIEWICZ - Alv, cl 300,00 m2 . 01 suíte;
03 quartos - R$ 150.000,00
CZERNIEWICZ - Alv. cl 210,00 m2 - 05 quar
tos - R$ 80.000,00
ESTRADA NOVA - Mad. cl 48,00 m2 - 02
quartos . R$ 16.000,00
lOAO PESSOA _ Alv, cl 53,00 m2 - 02 quar
tos - R$ 20.000,.00
ILHA DA FIGUEIRA - Alv, cl 124,00 m2 - 03
quartos - R$ 80.000,00 - terreno cl 1.190,00
m2
VILA LALAU - Alv. cl 140,00 m2 - 01 suíte,
02 quartos - R$ 80.000,00 ( Nova )

APARTAMENTOS
CENTRO - Residencial Ágata cl 77,87 m2
01 suíte, 02 quartos - �$ .85.880,00
CENTRO _ Residencial Agata cl 60,76 m2 _

02 quartos - R$ 55.600,00
CENTRO _ Residencial Talismã cl 69,90 m2 -

01 suíte, 01 quarto - R$ 67.700,aO _

CENTRO - Edifício Pérola Negra cl 107,12 m2
- 01 suíte, 02 quartos - R$ 94.932,00
CENTRO' Residencial Clarice Koch cl 68,69
m2 - 01 suíte, 02 quartos _ R$ 75.000,00
GUARAMIRIM - Centro - Edifício Top áz io cl
94,29 m2 - 01 suíte e 01 quarto - R$ 80.360,00
CENTRO - Residencial Jade - apto em

construção cl 91,43 m2 _ R$ 74.970,00
CENTRO - Residencial Esmeralda - apto em

constriução ct 64,74 m2 - venda financiada
consulte !

TERRENOS
CZERNIEWICZ cl 750,00 m2 • R$ 60.000,00
VILA RAU cl 328,00 m2 - R$ 10.000,00
VILA RAU cl 420,00 m2 - R$ 16.000,00
VILA RAU cl 347,00 m2 - R$ 8.500,00
ILHA DA FIGUEIRA cl 397,00 m2 - R$
15.000,00

CASA NA PRAIA
Sobrado em 8arra Velha cl 190,00 m2
Casa Alv. em Itaguaçú cl 110,00 m2
Casa Alv. em Enseada' cl' 95,00 m2

CONsuLTE NOSSAS OUTRAS OPÇÕES DE
VENDA!

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

JOÃo PESSOA· Casa alvenaria com 60m', terreno
com 735m', 2 qtos, sala, coz., varanda. Localização:
Arthur Gonçalves Borba, 97 . R$ 18.000,00 +
saldo de R$ 3.600,00 - R$ 119,34 pl mês

%li

RIO CERRO· 73m', alvenaria, 3 dorm., sala,
coz., lavanderia, bwc e garagem, Terreno com

497,OOm', Rua Bertha Weege, 1645. .

R$ 37.000,00
CASAS

104 - VILA RAU _ Alv. 135m', rsuíte, 2 dormit., sala,
COZinha, bwc _ Terr,eno com S25m' - R$ 55.000,00106 - TIFA MARTINS· Alv., 134m' 3 dormit., sala,
�05Z" bwc, garagem _ Terreno com 2.800m' - R$
.000,00

�07 - ESTRADA NOVA _ Alv. 80m', 3 dormit., sala,
OZ" garagem: Terreno com 300m' - R$ 28.000,00

��8 -bVILA LALAU - Madeira, 78m', 3 dormit., sala,
1
z., wc_- Terreno com 484m' - R$ 45.000,00

b�9 - JOAO PESSOA - Alv. 72m', 3 dormit., sala, COZ.,

ll� copa _ Terreno com 686m' - R$ 20.000,00
2 b

- RIO CERRO _ Alv., 91m', 3 dormit., sala, COZ.,

l1�c, copa· Terreno com 1065m' - R$ 65.000,00
b

- NEREU RAMOS - Alv., 3 dorm., sala, coz., 2

R�c, garagem, lavanderia· Terreno com 675m' _

11345.000,00 (aceita proposta) ,

cop
-

�IÇ> CERRO _ Alv., 73m', 3 dormit., sala, COZ.,

11i' va: : Terreno com 497m' - R$ 37.000,00
COZ

- CHICO DE PAULA· Alv. 90m', 3 dormit., sala,
27 '0' garagem, bwc . Terreno com 510m' - R$

• 00,00
��rO � NOVA BRASÍLIA _ Alv. 120m', 1 suite, 3

70.��Ö �a�a, coz., bwc _ Terreno com 337m' - R$
125 - JÓÃO PESSO I

.

I
gara A - a V" 2 dorrnit., sa a, coz., bwc,
127

gern. Terrenq com 5.125m' - R$ 25.000,00
cOz

- AMIZADE/SÍTIO _ Alv. 63m', 2 dormit.; sala,
pal�'tbWC, bar, salão de festa, churrasqueira, lagoa,I o _ Terreno com 10.325m' - R$ 100.000,00

136 - JOÃO PESSOA _ Alv. com 60m', 2 dormit., sala,
COZ., varanda, piso cerâmica. R$ 18.000,00 + saldo
R$ 3.60g,00 - R$ 119,34 p/ mês
140 - JOAO PESSOA· Alv., 3 dormit., sala, COZ., 2 bwc,
garagem, lavanderia. Terreno com 346m' - R$
25.000,00
145 - INDAIAL (SC) - Alv., 3 dormit., sala, COZ.,
lavanderia, bwc, garagem. Terreno com 941m' - R$
45.000,00
150 - TIFA MARTINS _ Alv., 3 dormit., sala; COZ., bwc _

Terreno com 350m' - R$ 40.000,00
152 , FIGUEIRA _ Alv., 200m', 3 dormit., sala, caz.,
bwc, churrasqueira _ Terreno com 380m' - R$ 55.000,00
224 - AMIZADE _ Terreno com 7.179m', (com parte
requer aterro). R$ 38.000,00
404 - BR 280 POÇO DANTA - (i:ORUPÁ _ Chácara
com 24.600m', casa mista com 120m' - R$ 65.000,00
407 - SANTA LUZIA· Chácara· Alv., 40m', 2 dormit.,
coz., bwc . Terreno com 20.000m' - R$ 90.000,00
501 - CZERNIEWICZ . Apto com 96m', 1 suíte. 2
dormit., sala, coz., sacada, garagem. R$ 22.000,00
entrada saldo R$ 305,00 pI mês
601 - CENTRO PRÉDIO C . 01 apto 120m', 2 salas
comer, 2 galpões _ R$ 220.000,00

'

LOCAÇÃO
VILA LENZI - casa· 2 dormito demais e demais
dependência _ R$ 280,00
VILA NOVA - apto " 2 dormito demais e- demais
dependência _, R$ 250,00

errenos residenciais, terrenos industriais, chócaras.
Consulte-nos"

'
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�alt.�
Corretor de Imóveis

E-mail:

Tel: 372-3922

C A S À,. �,�_. , ...M'''ck.h.._._. • ,=:J
* 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 R R E NOS. �'-I-
�,:__vAf::;'if<=:,_._� '0;

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

TEODORO
corretor - creei 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 Purnhaqen, Rau - próx. gráfica
22 .. " , . , R$ 64.000,00
126· Casa alvenatia d 130m2· 1 suite + 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 LenzL ..

.............. , .. ,." .. ,., 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,
cl sala coml, (+. de 80m2), garagem 3 automóveis e

demais dependências. Ruá 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 cl 12011)2 (fase acaba

menta) - 3 dormitórios, Morro Boa Vista ....R$ 23.000,00
148· Casa alvenaria d 181m2 - 1 suíte + 2 quartos +
sala comercial cl 75m2, terreno cl 494m2. Rua Dona

Antonia, Nova Brasília R$ 108,000,00
149 . Casa alvenaria d 105m2 - 3 quartos, terreno cl

650m2. Chico Paula R$ 55,000,00

TERRENOS À VENDA

117 _ Terreno cl 450 m2. Rua Marcelo Barbi, Jardim
Lenzi RS 20,000,00
145 _ Terreno d 1.375 m2 �rente em 37 m. com a Avenida).
Av. Epitácio Pessoa, centro R$ 140,000,00
103· Terreno d 420 m2. Bairro Rau - próx. Supermercado
Tonin . , .. " ", , R$ 12.800,00
123 • Terreno cl 880 m2. Rua José Emmendoerfer , Nova

Brasília . próx. Multiprint Etiquetas R$ 38,500,00
111 - Terreno cl 557,60 mz. 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 Ziermermann,
Amizade· Loteamento Behling R$ 29,000,00
120 • Terreno cl 1.750 m2. Bairro João Pessoa - próx,
Ponte de Schroeder - ótimo terreno RS 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 cl 480m2 (15x32). Rua Esmeraldina Junkes,
Jardim Lenzi (rua com asfalto) R$ 15.500,00
146 - Terreno cl 360m2 (17x21), Rua lateral, ao lado do

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

Loteamento Alzira Hardet... RS 14.500,00
150 • Terreno cl 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$ 100000,00

• CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS,

VENDE-SE
COMPUTADOR

PENTIUM
133 MHZ

Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Çzerniewicz - Jaraguá do Sul - sc

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

Com 16MB de

memóraram;
BD de 1,44 GB;
KitMultimídia
de 8x; Placa

de Fax/Modem

33.600K;
Windows 95

(completo);
Monitor 14

poiegadas; Teclado
,e Mouse.

Inf.: (47) 9902-
8144 clMoacir.

. , .

rmovers

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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."."",,;0::: ransporte

Caminh�c d� Sol para:
.. -irllllsfIOrldspecilll Faculdade (local),

....

(47) 372-1479 Trabalho, Festas

9.113-1646 Casamentos, etc.

Jaraguá do Sul - SC

rMedClin
Urolôqia e Medicina do Trabalho

[Rins. - Bex;if}lf;'Vias Urin4r[{jjJ

Dr. D. Maurício Spies

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

Av. Mal. Deodoro da Fonseco, 776
sala 9 - Jaraguá do Sul - sc

Fone/Fax: 371-4724

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

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583
VENDE

- Terreno cl 576m2 (16x36) no B. Vila Nova próx. Prefeitura - R.
Bernardo Karsten. Somente R$ 25.000,00.
- Terreno cl 496m2 (16x31) no Ei. Amizadapróx. Salão Amizade.
R$ 10.000,00 - aceita proposta.
- Lote B. Santo Antonio - R$ 1.200,00 entro e assumir 01 salário
mínimo mensal.
- Casa alv. cl 3 qtos. + garagem no B. Santo Antônio. Somente
R$ 9.500,00 + salário mínimo mensal.
- Casa mista cl 4 qtos., Vila Lenzi. Rua dos Escoteiros. Terreno
cl 600m2 (15x40) .

- Galpão indl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cl 105m2,
garagem pI 2 carros. Parte superior - 1 apto. ,cl 215m2 - suíte +

3 qtos., Vita Lenzi.
- Apto. cl 2 qtos. + dependo no Cond. Amizade. Garagens, átea
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 Ersehing) cl suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, eoz., lavanderta e sacada cl ehurrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de festas e 2 elevadores. Entrada
30.000,00 + 6x R$ 5.·000,00 e assumir 26 parcelas de
1,25CUBs.
- Casa alv. 3 qtos, e demais dep. cl ehurrasq. + garagem. 180m2•
Vila Lalau. R$ 65.000,00. Aceita proposta, finaneiável.
- Casa campo na Palmeira próx. ao Restaurante. Em alv. cl tijolo
à vtsta, Na parte superior 1 bwe, 1 sala, 3 qtos. cl sacada pl
lagoa e garagem pI 2 carros fechada. Parte inferior cl eoz. +

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

Fone (47) 275-0203Fax 371-8351
DESTA

Temos mais de 80 modelos de chaveiros e pins resinados
e departamento próprio de arte-flnat.reslnaqem e montagem
Ternos ótimos preços !

com 328,00m2 -

Vila Rau
R$ 10.000,00
Tratar 9973 3623
CRECI7402

MÓVEIS
CalIl!lparlllmenlol! ,hámQI!lerrenOI

Vende-se terreno na

Vila Rau com área Vendo sobrado
de 347,00m2 com 178m2,
R$ 8.500,00 - construido, pronto
NEGOCIÁVEL para morar.

Tratar 99733623 Contendo 1

( creci 7402)
.

suíte, 2 qtos,
escritório, copa,

Vende-se terreno na cozinha com

Vila Rau com dispensa, sala,
328,00m2 . bwc social,
R$ 10.000,00 churrasqueira,
Tratar 99733623 lavanderia, garagem
( creci 7402 ) para 2 carros e

demais
Vende-se terreno dependências.
casa de alvenaria Valor R$ 80.000,00
no Amizade (negociáveis).
130,00m2 - 03 Tratar: 376- 1266

quartos. com Rose Meire ou

R$ 25.000,00 Alexandre.
Tratar 99733623
CRECl7402 \ Vende-se casa mista

com 3 qtos, sala,"

Vende-se terreno cozinha, bwc, lav. E

na Vila Rau, com garagem, próx. MTR
área de 347 ,00m2 Transportes. Valor
R$ 8.500,00 R$ 25.000,00. Tratar
ou troca-se 370-5728.

por carro.

Tratar 99733623 Vende-se casa em

CRECl7402 alvenaria na Vila
Nova. Valor

Vende-se terreno R$ 80.000,00,

aceita-se

proposta.
Tratar 371-5621.

Vende-se casa de
alvenaria �o

.

Amizade com

130,00 m2

R$ 25.000,00
Tratar 9973 3623

( creci 7402 )

Vende-se casa perto
da faculdade
contendo 02

quartos.
R$ 35.000,00
Tratar 99733623
CR�C17402

Venda d�
apartamentos novos,

.

localização central,
com piscina e salão
de festas.
Tratar 99733623
C�ECI 7402

Vende-se'
chácara com

1 0.000m2 à 4km
do centro de
Massaranduba.
Valor R$ 3.500,00.
Tratar: 9979- 1423
com Sr. Gilberto.

Vende-se Mini usina
de leite semi nova:
1 pasteurizador 100
litros, 1 dosoder
selador, 1 bomba de
inóx com

mangueira.

Preço especiol,
Tratar: 9973-5215.

Compra-se padaria
completa. Tratar:
9104-9149 com Eli .

Procura-se pessoa

que queira dividir 1

apto no centro.

Tratar: 275-0911
com Sr. Henrique.

Vende-se telefone
celular Star Tac, com

linha de 6 meses de
uso R$ 350,00 ou

troca-se com

esteira elétrica ou

aparelho de som.

Tratar: 371-7060.

Atenção, serviços
. .

\

germs em

residência, todo tipo
de manutenção -

inclusive limpezas
em caixas d'água.
Tratar 9909-6431
com Gil.

Compro esteira
elétrica de ginástica.
Tratar: 276-0167.

Vende-se cachorro.
fila brasileira. Valor
r$100,00com5·
meses. Motivo da
venda é mUdança.
Tratar:-370-4481
com sra. Arlete..

Vendo impressora
Epson Stylus colorido
777, nova, com
garantia. Ótimo
valor. Tratar: 275-
0203 com Vilson.

Divido apto com

moças no centro.

Tratar9112-3991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ernpreqos - Cursos - Prestação de Serviços
Variedades - Alimentação - Construção

. Todas as terças. no CORREIO DO POVO

F/ESC

SENA/

JARAGUÁ DO SUL

-

.INSCRIÇOES 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.

Informe-se mais sobre nossos cursos pelo
telefone 370 - 7722 ou visite nosso site:

www.sc.senai.br

SENA' - CET Jaraguá do Sul
t � }::::i· � ..•

'o'

Rua Isidoro Pedri, 263 -

..�iO Molha;.CEP 89259-590 - F�7�siél�:,47-370-7722.

E-mail: jaragua@senai.!�C.i�d.br

"

Vende-se casa em alvenaria, semi-nova com

acabamento interno em gesso e massa

corrida, com 02 quartos, banheiro, sala,
cozinha, despensa, área de serviço e

garagem. Grades em todas as janelas, toda
calçada por fora e canil, localizada na R.
Estrada Nova; próx. ao Mercado Brasão.

Aceita-se carro como parte do pagamento.
R$ 37.000,00. T: 371-8814 -

CRECI 1873J

Vende-se Computador
Intel Celeron 400Mhz, HD 15GB, Quantum
Fireball, Gaveta HD removível, Monitor

Sansung 14", Memória 64MB, CD Row 32x .

Creative, Placa de som on board, Placa de
rede on board, Placa de védeo, on board,

Placa de fax/modem 56k on board,
teclado, mouse.

Valor R$ l.000,00.
, Tratar 371-5270, com Patrick.

MÓVEIS
CIilIlIIGpammcnrosl chácaTlll/lwtMl

Compro casa

alvenaria até

R$ 30.000,00
pago a vista.

Preferencia Imente

próximo ao centro.

Tratar 275-0051 /
370-8889.

Vendo casa

alvenaria com 100

m2, 02 dormitórios,
solc.xozinhc,
garagem, área de

serviço. Próximo ao

Posto Mime Ana

Paula, rua
asfaltada.

R$ 17.000,00.
Tratar 275-0051.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se apto. e

LEIA - LIGUE - AN,UNCIE - terreno de 450m2-

Fone/Fax: 370-8649 B. Vila Nova -

L- � ____' . Jaraguá do sul.
Tratar: 370-1962 ou

9975-7602.

SONHANDO

ACORDADO•••

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

-_..-.

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

Prazer em Entregamos em Guaramirim
render bem.

_����a-� Fazendo seu pedido de uma
pízza grande ou gigante

você ganha umaminipízza
de banana nevada

'-.." ,..�

Pref. Waldemar Grubba. 2176 - VIla Lalq,u - Jaraguá do Sul

PIZZARIA RIO BRANCO

enas

R$ 6,90
des

a partir de R$ 12,90
tes

R$ 15,90

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

MÓVEIS
ralall upattamenlos.f rhácuI§ljlerrenO!

Vende-se terreno
com 450m2. Rua
Antônio Ribeiro,

Vende-se terreno
Bairro Vieiras, próx.
a Kienen, semi plano
com água nascente,
com 20.591,OOm2•
R$ 160.000,00.
Tratar: 371-4446.

Vende-se terreno
3.000m2. Rua.
Antônio Ribeiro

(lateral), na Figueira.
R$ 48.000,00.
Tratar: 371-4446

156. R$ 28.000,00.
Tratar: 371-2357.

Vende-se terreno no

Centro, em
Guaramirim.
R$ 9.500,00.
T: 373-1766 com

Marlene.

Vende-se ou troca,se
por apartamento ou

comionete a dísesel
- ,

casa no Jaraguá
Esquerdo, próximo
do Campo João
Marcatto com 200m2,

toda murada.

Garagem com portão
eletrônico,
lavanderia, dispensa,
3 quartos, 3 bwc,
sala com parabólica,
cozinha com móveis,
churrasqueira
commesa de snoke,
com móveis.
Valor à combinar.
Tratar: 371-6506

(cornerciol) ou
370-7336

(residencial).

Vende-se terreno no

Ribeirôo Grande,
com 1350 m de
fundos x 110 de
frente, equipado
com casa

e renehe. com área

plantada de

orroseiro,
localizada em frente
a Igreja N. Sra.
Aparecida.
R$ 70.000,00.
T: 371-7341.

Vende-se terreno na

R. Henrique
Marqudrdt, antiga
Tifo Pereira, cl
53000 m".

R$ 25.000,00.
T: 371-7341.

Vende-se apto com

103m2, Baependi .

Rua Fritz Bartei, com

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

.,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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lANCHONETE E RESTAURANTE OOrn��rnffiTI
Servimos café da manhã, almoço alacarte 9.Y buffet em quilo e marmitas em geral

,

4a feira· * Prato especial. Dobradinha

CARNES ASSADAS NOS
FINAIS DE SEMANA

SEXTAS, SÁBADOS E DOMINGOS.

. Farmácia do Beto

15
Rua Jorge Czerniewicz, 1123 • Czerniewicz

Compra-se Gol, Uno
ou Corsa, somente de

particular. Tratar:
9902-0184

Vendo ou troco por
Palio ou Corso, um

.

Golf GLX 2.0, ano 95,
cor champagne.
Carro de particular.
Tratar 275-3409
ou 9973-9701
com Nani .

Vendê'-se Pick-up
cabine dupla
a diesel, ano 81 .

Valor R$ 14.000}OO.
Aceita-se

proposta. Tratar no

telefone
371-5621.

UTOS
comp,a / venda Ilroca I garagens

•Pãoina lixada, italiana
epj�()ta4ól
.Mosaico. Colméia

IMPERDíVEL!
Vende-se Towner, ano 95, motor novo,
impecável. Valor R$ 7.600,00. Aceita-se

contra proposta urgente. Tratar: 275-1723 ou

9993-6431 com Gilson ou Gil.
'\

A t
" ·

Baeoendi F· 275 3711 Rua Bernardo Dornbusch,330-
U omOVetS aepen t .

-
Entrada do Clube Atlético Baependi

ZUOInCream,,· CENP

/ Compre uma moto e ganhe a documentação gratuíta.

Horário 'de Atendimento: das 8:00 hs às 19:00 hs, sem fechar para almoço. Adélia Fischer, 239 •.fo:ne 371.2999· WoIIéÍrMarquardt, 727· FGne37C):.8800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BARBADA!

Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo, 02 quartos,
garagem coberta, no Jardim das Mercedes, Vila

Nova, Rua Osvaldo Glats, 40.
'I

Entrada �S 20.000,00 + prestações à partir
de RS 500,00 (corrigidas pelo CUB).

À vista RS 35.000,00 (aceito propostas)

��-�-�"'1_%'l��l� ='�

ALUGUÊL, tNUNCA MAlSt
Compre - Reforme ou construa o

seu imóvel com suaves prestações
em até 140 meses.

,.-__........._ '*'=�tiA.mi.."".,•.>,..ú";;,,_...". ...,_�"'"

Crédito Prazo Pa rcelas
17.170,00 140 meses 150,00
22.893,00 140 meses 201,0'0
28,616,00 ' 140 meses 251,00
34.339,00 140 meses 301,00
45.786,00 140 meses 402,00
62.956,00 , lAO meses 553,00
80.126,00 126 meses 703,00

Informações 47 322-6493
ou 322-6489

EDITAL CONVOCAÇAO
A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SÃO
LUIS, convida, os moradores para a Assembléia
Geral, no dia 11 de agosto de 2001, Sábado, no

Auditório do CAIC, com ala I chamada às 14: 00
horas e a 2a às 14:30 horas, para deliberarem
sobre a seguinte,

ORDEM DO DIA:
1° - Abertura dos trabalhos com autoridades
locais
2° - Prestação de contas referente a 2000/2001
3° - Eleição da nova Diretoria
4° - Assuntos de interesse desta Comunidade"

Os interessados em registrar as chapas, que
deverão ter no mínimo 18 membros, terão .prazo
para fazê-Ia até dia 9 de agosto, com a Sra. Marli

Barzeski, sito à Rua Francisco Hruschka, 897.

Jaraguá do Sul, 28 de julho de 2001.

João Batisti
Presidente

RETRATAÇAO
Comunicamos para devidos fins a quem interessar

possa, que a empresa abaixo citada nada nos deve.
Sendo que, a mesma foi. mencionada no último edital.

Sacado

FRASCOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS LTDA. i

RUA HORÁCIO RUBINI, 223 - B. RIO CERRO
89250-260 - JARAGUA DO SUL - SC
CNPJ 85.400.927/0001-71

N° dupl, .Ernissão
39414 30/05/2001

Venc. Valor
27/06/2001 R$ 229,93

Jaraguá do sul, 23 de julho de 2001

Declara,
Renate Jensen

'

Mannes Mangueiras e Vedações Ltda.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Iobelio Designado da Comarca
de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, ele,
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste
Tabelionato paro protesto de Titulas contra:

ADRIANO BEnONI - RUA HENRIQUE KRAUSE SN - NESTA;
AGUINALDO LUIZ MELCHIORETII- R WALTER MARQUARDT 170_
NESTA;
ALCIONI CANUTO CORREA OU MARINA CANUTO CORREA - RUA
ARNOLDO LEONARDO SCHMIDT 66 - NESTA;
AMARILDO VITII- RUA HENRIQUE BERNARDI S/NR - GUARAMIRIM;
AMARILDO VITII- RUA HENRIQUE BERNARDI S/NR - GUARAMIRIM'
CARBONIM DA SILVA - RUA BERTHA WEEGE 900 .s: NESTA;

,

CEllO DE BORBA - RUA 03 DE OUTUBRO 328 - NESTA;
COND PALAZZO VALSUGANA (SPL) - RUA JOAO MARCATIO 13
SALA 301 - NESTA;
COND PALAZZO VALSUGANA (SPL) - RUA JOAO MARCATIO 13
SALA 301 - NESTA;
DARLINO SERVICOS LTDA - RUA CARLOS HARDT S/NR - NESTA;
DIAGRAMA IND COM LTDA - RUA JOSE EMENDORF 19 SALA 2-
NESTA;
DlTMAR STHEIN � R GUSTAVO FRIEDEMAIiN 81 - NESTA;
EDOILSON BORBA - RUA ANGELO RUBINI 520 - NESTA;
EDOILSON BORBA - RUA ANGELO RUBINI 520 - NESTA;
ELiDIO MURARA- RUAANTONIO CARLOS FERREIRA 1217 -NESTA;
FOCUS CELULAS IND MANIP.AUTOM:PROC - RUA PRESIDENH
JUSCELINO 247 - NESTA;
IND BRASILEIRA ARGAMASSA LTDA - R PRADO 1000 - NESTA;
INDUSTRIA DE MAQUINAS KNISS LTDA - NESTA;
IVO PRETII- RUA ESTRADA CORTICEIRA 274 - GUARAMIRIM;
J C C INSTALACOES E TELECOMUNI - R JOAO PLANINSCHECK 20
-NESTA;
J C C INSTALACOES E TELECOMUNI - R JOAO PLANINSCHECK 20

-NESTA; ,

JENNIFER FRANCIELLE ZAMBONETI- RUA ESTRADA RIO MOLHAS!
NR -NESTA;
JOALHERIA PRECIOSA LTDA- RUA ANGELO RUBINll 046 RIO CERRO

-NESTA;
JOSE RENATO CONCEICAO - ADOLFO AUGUSTO ALFREDO
ZIEMANN 22 - NESTA;
lUVENI DOS SANTOS BAECHTOLD CORREA - RUA FRITZ BARTEL 727
- APTO 12 BL 4'- NESTA;

,

JUVENI DOS SANTOS BAECHTOLD CORREA - RUA FRITZ BARTEL 727
- APTO 12 BL 4 - NESTA;
KETHLIN MODAS C.DE ARTVEST - AV MARECHAL DEODORO,491
CENTRO - NESTA;
LEONETE M.STRINGARI KROICH / DORI KROICH - RUA CARLOS
EGGERT 390 FUNDOS - NESTA;
LUIZ LANZNASTER -AVMAL DEODORO DA FONSECA 277 - NESTA;
LUIZA RAQUEL DOS PASSOS ME - R SILvlNO STHINGNER 157-

NESTA;
LUIZA RAQUEL DOS PASSOS ME - R SINVINO STHINGNER 157-

NESTA;
MARCO ANTONIO DE FARIAS - R PASTOR ALBERTO SCHNEIDER -

NESTA;
. i'

MARCO AURELIO FERREIRA DOS SANTOS - RUA 972 - 105 - NESTA;
MARIA CHICA MODAS - RUA BARAO DO RIO BRANCO 170-

NESTA;
MARIA CHICA MODAS - RUA BARAO. DO RIO BRANCO 170-

NESTA;
MARTINHO VIDAL - NESTA;
NELSON WESSLER - R SANTA LUZIA - NESTA;
OLLVIA SALETE DAREN - RUA JARAGUA 84 NR 802 - NESTA;
PAULO EGSON SEBOLD - RUA AMABILE T PRADI 348 - NESTA;
PEBA AUTO PECAS LTDA - RUA SEME MAnAR 12 - NESTA;
PEBA AUTO PECAS LTDA - RUA SEME MAnAR 12 - NESTA;
R MAR IND E COM LTDA - R.wALTER MARQUARDT 131, VILA NOVA
-NESTA;
RODRIGO STOCO - R PAULO KLITZKE S/NR - NESTA;
ROSELI RASANA LASS JANKE - RUA EST�DA GERAL CORTICEIRA 743

-

- GUARAMIRIM;
RUBINI COM DE EMBALAGENS LTDA - RUA ANGELO RUBINI 750 -

NESTA;
SILVANAALVES MEDEIROS - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA
364 - NESTA;

.
.

SILVIA GOMESME- RUAJOAQUIM FRANGtSCO DE PAULA 2,290-
NESTA; ,

STASSUN & DELLING LTDA ME - R 11 DE MAIO 405 SL 02 - NESTA;
TKS LTDA - RUA R06ERTO SEIDEL 1387 - CORUPÁ;
TRANS GILMAR TRANSP E ENCOMENDAS - R FRITZ BARTEL 400 -

NESTA;
VERA LUCIA FERREIRA - RUA JOSE EMENDORFER 11 - NESTA;
VIA ELEGANTE MAGAZINE LTDA - AV MAL FLORIANO - NESTA;
VOLPI DISTRIBUIDORA DE TEC LTD - RUA DONA MATILDE 1960-
NESTA;
VOLPY DISTRIBUIDORA DE TEC LTD - NESTA;RUA DONA MATILDE
1960 - NESTA;
VOLPY DISTRIBUIDORA DE TECIDOS - RUA DONA MATILDE 1960-
NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrcdos ou se recusa�aT
o aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edita,

para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Ruo Arlhur
Muller, n? 78, no prazo do Lei, a fim de liquidar o seu debito, OU

então, dar razão por que não o faz, sob o pená de serem as

referidos protestados na formo da Lei, etc.

Jorcquó do Sul, 26 de julho de 2001

Ilton Hoffmann
Tabelião Substituto

ALUGIJEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS
DE CASAMENTO

,

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

Edital n° 23.320 de 18/07/2001
LUÍS EDUARDO SCHMITZ E

LAISAPRIM

Ele, brasileiro, solteiro, cirurgião dentista, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e res�dente na RuaJosé
Emmendoerfer, 1.051, apto. 401, nestacidade, digo,
nesta cidade, filho de Nelson Luiz Schmitz e Odete
Schmitz.

<' Ela, brasileira, solteira, médica, natural de Joinvile,
neste Estado, domiciliada e residente naRua Seme

Mattar, nesta cidade, filha de João Batista Prim e

LilianDoubrawaPrim.

Edital n° 23.324 de 19/07/2001
MARCIO DECKER E LUCIANA EMILIA

PAVANELLO
Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Toledo,
Paraná, domiciliado e residente na Rua Joaquim
Francico de Paulo, 341, nesta cidade, filho de

Floriano Decker eMaria Jeanette Decker.

Ela, brasileira, solteira, laboratorista, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente naRua José

Theodoro Ribeiro, 281, Ilha da Figueira, nesta
cidade, filha de Germano Pavanello e Veronica

'Tagelski Pavanello.

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.

EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS

A "émpresa Transportadora Hannemann Ltda. CNPJ:
78.537.86'7/0001-78, comunica o extravio de notas de
CTR: Série A - na de ordem 0001 a 10.000, e Serie
Única - na de ordem - 0001 a 5.839 conforme o na 078/
00. A empresa não se responsabiliza pelo uso indevido
e comunica que as notas acima citadas foram utilizadas.

Corupá/SC, 23 de Julho de 2001

Rodolfo Hannemann

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CAMPANHA I
A CâmaraJúnior de Jaraguá do Sul, em parceria

com a Viação Canarinho, está realizando campanha
. do agasalho com o intuito de minimizar o frio de

centenas de pessoas que passam por dificuldades. O

presidente da CâmaraJúnior de Jaraguá do Sul, De
nilson de Souza, informa que a Canarinho dispo
nibilizou caixas coletoras nas linhasJaraguá Esquerdo,
Ilha da Figueira, Barra do Rio Cerro, Três Rios do
Norte e Guaramirim.

CAMPANHA II
OCTG Laço Jaraguaense, através de sua diretoria,

demonstrou muita sensibilidade ao ofertar todo o

resultado da campanha do agasalho realizada recen

temente aos índios quemoram em Araquari. Foram
doados aos índios grande quantidade de comida e de

agasalhos, entregues semanapassada. Esta foi aprimeira
'vez que o CTG realiza campanha dessa natureza.

JOGOS DA JUVENTUDE
O Estado de Santa Catarina participa em oito

modalidades na 5 a edição dos Jogos daJuventude,
que acontece em Recife, a partir de amanhã, e pros
segue até 5 de agosto.A delegação catarinense foi

organizada pela Fesporte (Fundação Catarinense de
Desportos) e inclui 136 atletas, 15 técnicos, oito
dirigentes 'e um jornalista. A última edição dos Jogos
daJuventude aconteceu em 1998, em Porto Alegre.
Destinada a atletas de 14 a 17 anos, os Jogos da
Juventude deste ano serão disputados nas mo

dalidades de atletismo, basquete, ginástica olímpica,
ginástica rítmica, handebol, judô, tênis de mesa e

voleibol. As provas começam amanhã, com atletis
mo e handebol.

GOLF EM SANTA CATARINA
Pelo 7° ano consecutivo, a Associação Brasileira

de Golf Sênior promove encontro entre golfistas
nacionais. Todos têm mais de 55 anos de idade e

representam a vanguarda deste esporte em diferentes
pontos do País. O segundo Campeonato Sênior e
Pré-Sênior acontece nos dias 18 e 19 de agosto, no
JoinvilleCountryClub, o único campo oficial de Santa
Catarina. Inscrições até 15 deagosto.

VERBAS PARA HOSPITAIS
Os hospitais de Santa Catarina conveniados Com

o SUS (Sistema Únicà de Saúde) poderão receber
até o final deste ano um aumento de 40% a 70% nos

procedimentos executados. Embora não tenha prazo
det�rminado para entrar em vigor, a medida deu
l1lalS alento aos diretores das instituições de saúde
das regiõesNorte e Nordeste de Santa Catarina. O
aumento pretendido pelos diretores dos hospitais é
de 80%.

I FORÇA DE VONTADE: CElESTINA 'OLIVEIRA COMEMORA O FIM DO ANALFABETISMO

Alunos do supletivo oferecido

pelaCanarinho recebem diploma
]ARAGuA DO SUL -

Celestina Costa de Oliveira
tem 43 anos e aprendeu a

ler e a escrever no curso su

pletivo que a Canarinho
oferece a seus funcionários.
A formatura dela e de mais
76 funcionários, que ainda
não tinham o diploma do
ensino fundamental, será
hoje à noite, em solenidade

especial organizada pela
turma, na sede do Sindica
to dos Trabalhadores da
Indústria do Vestuário. Para
Celestina, que passou a tar

de de ontem ajudando a

arrumar e enfeitar o salão,
a formatura representa a

maior vitória de sua vida

pessoal. Nascida e criada
emsítio; no interior doRio
Grande do Sul, Celestina
era analfabeta até o ano

passado, quando aprovei
tou a oportunidade que a

empresa oferece e resolveu
encarar o que, para ela, foi
o maior desafio até hoje
enfrentado. "Não tinha es

perança de conseguir apren
der a ler e escrever porque

Edson Junkes/CP

Coordenadora Silvana Furlan elogia a vontade dos alunos

nunca fui à escola.Meu pai
não deixavaporque achava

que não havia necessida

de", recordaCelestina, que
trabalhano setor de limpeza
daCanarinhoháoito anos.

Celestina é casada e tem

dois filhos, já adultos. Uma
das suas maiores frustra

ções foi não ter tido con

dições de ajudar os filhos
nas tarefas escolares. "Fo
ram eles queme ensinaram

a assinar o nome para que
eu pudesse votar", re

corda a formanda. O ma

rido, segundo ela, deu o
.. .

maior apolO e agora m-

centiva para que ela con
tinue os estudos.

De acordo com a co

ordenadora do curso na

Canarinho, SilvariaFurlan,
o caso de Celestina serve
de exemplo. "Sempre se

dedicou e raras vezes fal-

, I" ftou as au as ,re orça a co-
,

ordenadora. Segundo ela, a
empresa pretende seguir
com o projeto de oferecer

condições de estudo aos

funcionários que ainda não
têm 0 ensino fundamental
e também o ensino médio,
As novas turmas começam
emagosto.

Na avaliação de Silvana,
o curso foi freqüentado
por funcionários de.todas
as idades, inclusive por
senhores com maisde 60

,

.

anos, que não tiveram pre
guiça de irem para a sala de
aula depois de um dia de
trabalho, que começa ainda
na madrugada. "O cresci
mento pessoal e profissi
onal é aprincipalmeta, deles
e também nossa", acrescen
ta a coordenadora. Ela afir
ma que depois desse curso,
o número de reclamações
de usuários diminuiu bas
tante. Silvana calcula que

pelo menos 200 funcioná
rios da Canarinho ainda
não têm o ensino funda
mental.

Acordo põe fim ao banco de horas naKohlbachMotores
]ARAGuA DO SUL - Acor- sindicato,JairMussinato, os quintodiaútil de novembro mou o acordo para o tim

do firmado entre o Sindi� trabalhadores que estejam -, advertiu Mussinato, do banco de horas, prome-
cato dosMetalúrgicos e a di- em débito com a empresa garantindo que a partir de tendo consultaros trabalhado-
retoria daKohlbachMoto- e que não forem convoca- ontem nenhum trabalha- res caso a empresa necessite de
res pôs fim ao banco de ho- dos para repor as horas até dor faz hora extra sem re- horasextras.

ras "clandestino". A decisão o fim de outubro ficam ceber o valor correspon- FGTS - De acordo
saiu durante a assembléia da liberados dá "dívida". E os dente.A convenção coletiva comMussinato, desde 1996

categoria, realizadano pátio funcionários que têm horas estabelece que, em dias nor- a Kohlbach não recolhe o

da empresa, na tarde da úl- em haver e que não folga- mais, as horas extras têm FGTS (Fundo de Garantia
tima quinta-feira, reunindo rem, passam a ter direito a adicional de 50% sobre o do Tempo de Serviço) de-
aproximadamente 600 tra- receberosvalores como hora salário e nos domingos e vido dos trabalhadores. "Esse
balhadores.A fábrica terá que normal. A Kohlbach não feriados, de 100%. éo nossopróximo desafio, co-
"zerar" os créditos e débitos realizou eleição para a im- A Assessoria de Im- locar em dia os depósitos do
dos funcionários em relação plantação do banco de ho- prensa do Sindicato dos FGTS"; revelou, informando
às horas extras trabalhadas ras, conformedetermkaalei. Metalúrgicos divulgou nota que o. sindicato está em ne-

ou às horas a serem cumpri- - A'émpresa deve fa- afirmando que o.diretor- gociação com aCaixaEconô-

das, até o dia 31 de outubro. zer o pagamento das horas indústrial da Kohlbach, micaFederal para solucionar

Segundo o presidente do extras não folgadas até o Maurício Slivinski, confir- o problema.

. ,.W. ?'�'%�yt1Jmlk __ L wtfu1%'81_"" _

,L ;', ,i:. ,': �. ,,)iW'ô>,:� i:A.ô"" A�>1m�;

O seu site de compras de máquinas e ferramentas em Santa Catarina.

Comprar máquinas e ferramentas' I
pela internet é hiper.

.

BREITHAUPT
Tradl910 em Qualidade :.:..�...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I AUMENTO: PREÇO DAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS ESTÁ 13% MAIS CARO, DESDE ONTEM

Majoração das tarifas pegou
de surpresa em JS�

USUarlO
•

]ARAGuA DO SUL - o

preço das passagens inter

municipais está 13% mais
caro desde a zero hora de
ontem, quando o Deter

(Departamento Estadual
de TerminaisRodoviários)
autorizou amajoração das
tarifas em todas as linhas

intermunicipais.Aempresa
Canarinho, que detém o

monópolio do transporte
urbano de Jaraguá. do Sul
e região está praticando os

novos preços nas linhas

Corupá-Joinville; Join
ville-Corupá; Barra Ve-
lha-Massaranduba- Deter autorizou aumento das tarifas desde a zero hora de ontem

Jaraguá do Sul; Guara
mirim=joinville e Schro
eder-Jaraguá do Sul, des
de amanhã de ontem.

.Os usuários do trans

porte coletivo que usam a

linha Jaraguá do Sul
Guaramirim estão pag<ln
doR$ 1,15 pelo preço da

passagem, que até então era
R$ 1,00. O aumento no

preço das passagens pegou

os usuários desprevenidos,
pois a grande maioria não
tinha conhecimento da ma�
joração. Segundo o funcio
nário da Canarinho do ter
minal do centro da cidade, <'

a empresa avisou através
de cartazes fixados dentro
do coletivo sobre o au

mento, mesmo assim as

reclamações forammuitas.
A estudanteJulianiDa-'

nieli Glatz, 17 anos, mora
emGuaramirim mas estu

da em Jaraguá do Sul. Ela

garante que ninguém sabia
do aumento no preço da

passagem. "Acho chato
entrar no ônibus com o di
nheiro certo e o cobrador
falar que aumentou", afir
ma a estudante, que usa o

ô'nibus duas vezes por dia.
A também estudante Eli-

Edson Junkes/CP

sete da Silva, 20 anos, con
cerda com Danieli ao

afirmar que ninguém tinha
conhecimento do novo

preço da passagem. Ela
conta que passou vergonha
porque não tinha os R$
0,15 e teve que pedir em
prestado. "Além disso, fui
maltratada pelo cobrador,
que foi grosseiro comigo",
afirma Elisete.

.Secretaria convoca entidades para o desfile cívico dia 25
Estão sendo recebidas

também inscrições dos

produtores interessados em
participar damostraque será
organizada pelo 'setor agro
pecuário, durante a 6aEx

pofeira, no período de 24

de agosto a 2 de setembro.

Schroeder organiza feira de produtos agroecológicos

GUARAMIRIM - A Se

cretariaMunicipal de Agri
cultura eMeio Ambiente
está recebendo inscrições
das entidades e produtores
rurais interessados em

.

participar do desfile cívico,
que vai acontecer r;t0 pró-

. SCHROEDER - O Nú
. cleo de Agricultura da
Acias (Associação Comer
cial, Industrial eAgrícola de
Schroeder) e a Prefeitura
realizarão, no próximo sá
bado (4), a primeira feira
de produtos agrícolas
agroecológicos, ou seja,
cultivados sem o uso de

CORREIOOOPOVO

370-7919

ximo dia 25 de agosto,
com início às 14 horas, per
correndo as principais vias
públicas centrais. O desfile
é evento tradicional no

Município e incluído na

programação da Expo
feira.

defensivos ou adubos quí
micos. O objetivo é apro
veitar os alimentos disponí
veis nas propriedades rurais
e que geralmente acabam

desperdiçados por falta de

oportunidade pará ofertá
los à população, segundo
explica apresidente daAcias,
Carmen Tomaselli.

A feira vai acontecer
das 7 às 12 horas, em con

dições ainda experimen
tars, mas com a expec
tativa de encontrar recep
tividade entre os consumi
dores locais, para que ou

tras edições sejam ofereci
das posteriormente. Nesta
primeira e,tapa serão ofe-

Poderão participar produ
tores de pequenos animais,
proprietários de equipa
mentos agrícolas antigos,
entidades interessadas em

divulgartemas ambientalistas
ou quaisquer outras iniciati-
vas afins: (MR)'

.

recidos frutas, hortaliças,
chás e tubérculos, mas, fu
turamente, poderão ser in
cluídos alimentos de fa

bricação caseira, como pães,
doces, queijos e sucos. "Is-

(

so depende de melhor or

ganização, principalmente
da fiscalização sanitária",
informa Carmen. (MR)

VAN' FASH ION

artigos

Rua Max Wilhelm, 837
Jaraguá do Sul

Fone: 275-3290

Missas

Sábado Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

15hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Matriz
19hOO - São Benedito

NOSSA MENSA'GEM

"Pedirdes e recebereis"

A oração é um dom de Deus ..Ele estabelece o diálogo filial
entre nós e o Pai, através de Jesus e em união com o Espírito
Santo. A oração cristã não é magia, não é negócio espiritual, nãoé
dispersão para agradar a todos os santos. É o abandono confiante

nos braços do Pai, para que seja

�A.Lpo_i_o: ----, feita a sua vontade. É solidariedade
fraterna diante de todas a�
necessi-dades dos outros. E

intercessão, como fez Abraão pelo
povo depravado, e Jesus fez por
nós. É súplica humilde e insistente
de um filho a seu Pai quefido,
principalmente, para que venbaalé
nós o Reino de Deus. Na oração,
pedimos a Deus apenas

o

necessário para hoje, deixandoque
. Ele cuide do amanhã.

TAFAC - TAVARES
F. F. COMI.:.. LTDA.
Assessoria Comercial

AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105
Ed. Florença. 10 andar

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Coroa Bom dê Bola adiado

portausa�.da chuvana região
.

]ARAGuA DO SUL'_ A
.

-

jogos. A equipe da Arse
Fundação Municipal' de pum temumavitóriaeum

Esportes adiou, em função empate e está emprimeiro'
domau tempo, apriméira i lugar com quatro pontos
fase da terceira rodada do ganhos.A equipe do Santo
10 Campeonato Futebol Antônio está em segundo
Sete Sênior "Coroa Bom lugar, tambémcomquatro
de Bola", marcado para pontos, e o Acaraí na ter

acontecer neste final de ceira colocação, com dois

semana nos ClubesAcarai pontos ganhos e apenas
eBeiraRio. uniavitória.

Participam do campeo- NaChave B o primei-
nato oito equipes, divididas ro colocado é o BeiraRio,
emduaschaves.NaChave com quatro pontos ga
A temos as equipes daAr- nhos, seguido .da equipe
sepum, SD Acaraí, Santo Juventude EstradaNova,
Antônio e Depecil. Na com quatro pontos. Na
Chave B disputam os ti- terceira colocação está o ti
mes do Beira Rio, Santa me de Santa Luzia, com
Luzia, Juventude Estrada dois pontos, e em quarto
Nova eKarlache. Até ago- lugar aKarlache. que até
ra foram realizados oito agora sofreu duas derrotas.

GERAL/ESPORTE CORREIODÖ.POVO 7

IVESTIBUlAR: PROVAS SERÃO REALIZADAS NO CAMPUS EM GUARAMIRIM, A PARTIR DAS16 HORAS

Fameg faz amanhã seleção' dê
candidatos para quatro cursos;

GUARAMIRIM' - A

Fameg (Faculdades Me
tropolitanas de Guarami
rim) realizará amanhã, com
início às 16 horas, o teste
de seleção para o pre
enchimento de vagas nos

quatro primeiros cursos
que serão oferecidos pela
instituição -.Asprovas serão
realizadas no Campus (BR-
280, quilômetro 60), apar
tir das 16 horas, com des
dobramento em suas eta

pas e intervalo de 30mi
nutos. Na primeira parte
serão aplicadas as questões
objetivas e em seguida a

prova de redação. Estão
sendo oferecidos os cursos
de Ciências Contábeis,
RecursosHumanos,Mar
keting eSistemas de Infor
mações.

As inscrições foram
encerradas terça-feirá e

"superaram totalmente a

expectativa" , .. segundo o

diretor BalduinoRaulino.
Ontem à tarde, faltando
ainda cO,mputar parte do
movimento recebido nas

agências daCaixa Econô
mica Federal, já haviam
sido recebidas 393 ins

crições. Essa procura fez a -

direção alterar a previsão
inicial de formar apenas
quatro turmas, uma para
cada curso; com 50 alunos,
"Vamos iniciar com seis a
sete turmas", destacaRau
lino, acrescentando que
deverão concorrer, em

média, dois candidatos
por vaga,
A divulgação dos

resultados do exame de

seleção com a publicação
da lista dos. aprovados
sairá na quarta-feira que
vem, ficando o restante da

semana, incluindo o sába

do, reservado para as ma-

trículas,Amensalidade será
de R$ 230,00.

O reconhecimento dos
cursos da Fameg pelo
Conselho Superior do
Ministério da Educação
saiu no início do mês,
depois de. um ano de

expectativa dos idealiza
dores do projeto, o pri
meiro oferecendo ensino
superior emGuaramirim,
que pretendem viabilizar
vários outros cursos até

2Q04, alguns com previsão
de ativação já para o ano.

quevem.
(MllTON RAASCH)

Secretaria de Estado
da Fazenda COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA

SANTA CATARINA

www.sc.gov.br

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)
Junho/2oo1 Acumulado/2oo1

Saldo inicial .

Saldo de Provisão do 13º Salário .

Saldo Inicial de Aplicação Financeira .

SALDO EM C/C - RECOLHIMENTO
SALDO EXERCíCIO 2000 •.••.•..•..•.••...••.••.

2.542.624,59 9.614.223,46
53.522.376,19-
51.504.148,55 80.697.690,09

RECEBIMENTOS
RECEITAS PRÓPRIAS : 218.939.849,431.296.494.424,00
LC,M.S.l11 ...... , 174.50,1.855,79 1.032,195,384,19
LPVA.I'I 7,974,699,45 47,843.780,40
LIC,M.D,131.. 572.651,40 3.448,585,16
TAXASI'I........... 285.357,26 1.789.436,37
OUTROSI51.. 639,225,08 4,364,563,81
FUNDEFI61 32,828.344,27 196.674,188,95
DEPÓSITOSJÚDICIÄiS:ICMsm "', . • I
FADESC/ BADESC 1.1......................................................

'

568.543,39 2.964.163,71
_

Rentabilidade de Aplicação Financeira 191... 1,569,172,79 7.214,321,41
RECEITASDETRANSFERÊNCIA 44.155.298,82,289.696.277,95

r�'�i';'lol: ,................................ ��:���:��}:6� ��:m:m:��
Salário Educ�çã;;i1ii 2,526,969,38 38,747,285,86
Lei Kandir - Desoneração do I.C.M.S. 1131.... 6,833.045,61 40,998,273,66'

_Imposto de Renda 1141...... 8,278,935,30 58.577:064,48
�CEITASVINCULADAS 70.438,66 41.840.848,71

. OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 1151
. 500,000,00 2,732.553,49.

_��!afi�'��;� ��I�� �;:;ií�ii 2oà6i2öi m

(1:���:�;�:��) 1�:m:m:��
�L , 263.165.586,911.628.031.550,66

DEMONSTRATIVO
�GAMENTOS,
Pessoal

�;;:alª;i'�"::::::::::::::::::: :;:::::::: :::::::
1 ��:��ci:���::�

'Cu;t a Publica / Hutuante 36.066.420,17

Enc
ela dos Poderes 7,806,037,83

dargas Gerais e Manutenção
R�:'oder Executivo ..

R'
os a Ragar Anteriores a 1999

s:��lg::���iiÄöö'ii·PElÖ"·····,:GOVERNO ANTERIOR PAGOSNESTE PERioDODevol - 8.329.258,05
�aldo Exercicio 2000 -

TOTAl '

.
.

� , ,. 306.693.208,40

Valor
do Mês

Acumulado no

ano at� o mês

934.249.942,99
49.719,963,93
193.399.668,45
41.381.566,44

213,125.862,72
16.193.253,95
36.244.647,15

Acumulado
na Gestão

4.213.682.205,74
227,291,731,62
854.617,882,10
148.696.569,71

886.474,509,56
58.595.391,47
66.677.687,26

41.485.333,94 I

1.188.633,48
1.762.468,79

96.015,098,83
73.971.931,91

293,969,680,34
102.787.775,22

1.654,301,936,37 6.852.793.433,02

�TIVO DE PART. MUNICIPAL
I,C,M.S

iI- � ���_:
Valor do Mês Acumulado

68.970,302,01
3,968,849,03
2.277.68",87
7,974.675,79

22.049.189,85
105.240.698,55

387.467,888,33

.

\ \ 19.958,274,24
. 13,666.091,22
48.359.897,16
132.096.413,26

601.548.564,21

Roberto Henrique lichtenfelz
Gerente de Programação Financeira

Alcioneil Otílio da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

Junho/2001 Acumulado/2oo1

PAGAMENTOS

FOLHA DE PESSOAL· PODER EXECUTIVO 1111
.....

ATIVO ..

INATIVO
1'3' Salário " " .

fOLHA DE PESSOAL • EMPRE�AS DEfiCITÁRIAS (111
......

EPAGRI
,.

CIDASC .

SANTUR .

ICEPA .. "... .. .

REPASSE AOS PODERES 1111."
Ministério Público .. """"""" .. """"""."""" ..

Folha de Pessoal " ....

Regularização de Imposto de Renda ...

Regularização do IPESC ...

13' Salário .

outros .

Tribunal de Justiça """"""""""."""""",,"."
Folha (je Pessoal Uq uida " ....

Regularização de Imposto de Renda .........

,
....

Regularização do IPESC .....

t3' Salário .

outros
Tribunal de Conlas """"""""""""""."":"",,

Folha de Pessoal ..

Regularização de Imposto de Renda ....
Regularização do IPESC ...

13' 'Salário .

outros ,,� .

Assembléia LegiSlativa """ """,,,,,,, .. ,,,,,,,,,

Folha de Pessoal " .. " " ,

I Regularização de 'Imposto de Renda .

Regularização do IPESC ...

13' Salário
outros "." ..

UDESC '"'' .. ,1." ", .. """ ""'"'''' "'" ""'''''' "''''''

Folha d� Pessoal ..

Regularização de Imposto de Renda ...

Regularização do IPESC ...

13' Salário ..

outros ....

RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2000"" ...

RESTOS A PAGAR DE 2000'21' ...

SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO
ANtERIOR PAGOS NESTE PERíODO 1251

......

REPASSE AOS ORGÃOS E ENT, - PODER
EXECUTIVO / EGE E TGE 12 ......
DíVIDA FLUTUANTE 1221

...

DíVIDA PÚBLICA 1"1
.....

Divida Inlerna , .. ,

Divida Externa .

165,546,894,85 727,878,662,50
84.153.201,40 504.666.779,42
34.103.137,79 175.921.327,42
47.290.555,66 47.290.555,66
12.642.708,65 64.484.911,56
7.767,04'8,56 38.589,135,57
4.246.402,50 22.376.265,43
259.982,26 1.348.000,72
369,275,33 2.171.509,84

39,671,490,47 232,987,899,30
6,477.800,37 38,043,158,89
4.284.449,71. 25.186.444,36
957.723,49 4.963.179,97
256,115,50 2.290.406,32

979.511,67 5.603.128,24
15,543.467,75 91.602,530,78
12.577946,51 76.877.740,04
1.289.601,76 7.039.808,63 '

483,521,19 3.748.808,79

1.192,398,29 3.936.. 173,32
3,125,264,73 18.357,653,61
2.147.903,42 12,377.511,15
191.196,95 1.024.322,56
86.680,45 627.901,91

699.483,91 4.327.917,99
9,482,5,12,12 55,218,213,04
5.554.929,92 32.078.644,64
664.152,71 3.393.3t 1 ,09
233,857,71 1.662.117,33

2.429.408,27
3.029.571,78 15.654.731.71
5,042,445,50 29,766,342,98
2.755'.316,24 15.597.099,85
225.991,23 1.304,933,73
156.065,85 1.004.694,22

U05Õ72,t8 11.859.615,18
1,188,633,48 16,193.253,95
1',762,468,79 3Q44,647,15

8,329,258,05 96,015,098,83

41,485,333,94 213,125,862,72
1,680,279,65 5,855,045,30
34,386,140,52 187,544.623,15
16.471.142,97 150.971.501,64
17.914.997,55 36.573.121,51

73.971.93),91
,306.693.208,40 1,654,301,936,37
62,507,693,06 , 62,507,693,06

1,533,834,78 1,533,834,78

Devolução Saldo Exercicio 20001'"

TOTAL ."", ,."".,.,.",., .. , .. "., ""."" ,."."", '" ,.,."

Saldo de Aplicação Financeira """""""""""".",
Provisão do Décimo Terceiro .. ',,,.,,,,,,,,,, .. ,,,,,,.,,.

'Saldo em C/C """,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,

Provisão 13' • Necessidade de provisão para
pagamento da 2' parcela do 13' salário ....""""""

Acioli Vieira Filho
Diretor de Oont, Geral' Contador CRC 5.339

NOTAS EXPLICATII/AS

RECEITAS
1. ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deduzida a cota municipal-de

25% das Prefeituras Municipais e 15% do FUNDEF. ,

.

2. IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veiculas Automotores, deduzida a cota municipal de
50%,

3. ITCMD - Imposto de Transmissão 'Causa Mortis' e Doações.
4. TAXAS - Valor arrecadado em decorrência de Atos da Adlninistração em Geral.
5. OUTROS - Outras Receitas Arrecadadas (lmpostopcr Iransmissão de Bens Imóveis, Adicional

de Imposto de Renda, Receitas Extra-Orçamentárias, Restituições, Convênio com a Agência
Nacional de Petróleo etc.).'

6. fUNDEF - Fuooo de Manutenção.e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.e Valorização do
Magistério - Retorno para aplicação exclusiva no Ensino Fundamental pelo Governo do Estado.

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS ·ICMS - Levantamento de valores depositados judicialmente em conta

poupança por contribuintes diversos, _

8. fADESC I BADESC - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina.
Hetere-se a repasse de cobrança pelo BADESC de valores emprestados pelo FADESÇ, na sua,

forma atual ou como FUNDESC ou PROCAPE à empresas catarinenses.
.

9. RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO fiNANCEIRA - Resultado de aplicação financeira no mês.
10. F. P. E. - Fundo d,e Participação dos Estados - Deduzida a cota mensal de 15% ao FUNDEF

e 1% ao PASEP.. .

11. I. P. I .• Imposto sobre Produtos Irdustrializados - Deduzida a cota municipal de 25% das
Prefeituras e 15% ao FUNDEF. .

12. SALÁRIO EDUCAÇÃO - Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas, com aplicação
dos recursos exclusivamente no Ensino Fundamental.

13. LEI KANDlR-A Lei Complementar n .. 87, de 13 de setembro de t996, desonerou as exportações,
os bens de capital, energia elétrica e bens de uso e consumo de empresas, da incidência do
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias ê sobre prestações de

serviços de transporte interestadual e lntermuníclpal e de comunicação, (ICMS) - Deduzido
15% do FUNDEF.

14. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - Valor retido na folha de paqarnento de pessoal da

Administração Direta, Indireta e Poderes.
.

15. OPERAÇOES DE CRÉDITO· Financiamento de contratos de Operações de crédito internas e.
externas.

'

16. IPESC - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Valor relativo a regularização
dos Poderes perante alPESC.

24. OUTROS· Receita de Fundos e Receitas eventuais e regularização de ingressos recebidos
no FADESC para ICMS,

26. RECOLHIMENTO SALDO EXERCiclO - Referente a recolhimentos etetuãdos no dia.29/1212000
pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n .. 426/99,:

.

DESPESAS
17. FOLHA DE PESSOAL-PODER EXECUTIVO· Valor da folha liqUida rnais enéargos de Pessoal

Ativo dos órgãos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional, Pensões Especiais 'e
Serventuários da Justiça inativos.

•

18. FOLHA DE PESSOAL·EMPRESAS DEFICITÁRIAS - Valor liquido mais éncargos.
19. REPASSE AOS PODERES - Valor Repassado aos Poderes - Montante destinado a pessoal'e outros.
20. RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2000 • Valores pagos relativos a dlvidàs efetuadas em

exercicios anteriores a 200Ó. '

21. REPASSEAOS ÓRGÃOS EENTlDADEs-PODER EXECUTIVO !ENCARGOS GERAIS DO ESTADO E TGE
- Valores repassados para manutenção / investimentos de Órgãqs' e Entidades do Poder
Executivo, repasses de receitas a Fundos e outros repasses, ,

22. DiVIDA f.UUTUANTE - Valor reterente a pagamento de divida de curto prazo.
23. DIVIDA PÚBLICA - 0 Estado dispendeu para pagamento da Divida ,Püblica vencivel em Junho .

de 20010 montante de R$ 34.386.140,52.
25. SALÁRIOS,ATRASADOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERloDO - Salários até R$

5.550,00 do mês de Dezembro de 1998, pago no mês: Ativos R$ 5.�61.21 0,53, lnativos R$
2.768.047,52.

. ,

.

•

.27. DEVOLUçAO SALDO EXERClclO - Referente a devolução de recolhimentos efetuados no dia 30/
\ 12/2000 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decrelo n.' 426/99.

'

28. RESTOS A PAGAR DE 2000 - Valores pagos relativos a divida,s efetuadas no exercicio de 2.000.

Observaçäo:.O pagamento a pensiönistas é efetuado pelo IPESC, não sendo detalhado neste balancete.

Márcia Baldança Silveira
Diretora de Administração Financeira

Antônio Carlos Vieira
. Secretário de Estado da Fazenda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.DISPUTA: MALWEE/FME ENFRENTA HOJE O BERLANDA GABOARDI, EM CURITIBANOS

Time de Jaraguá do. Sul está
na 'briga' pela segunda vaga

}ARAGuA DO SUL - A

equipe da Malwee/Flvlf
enfrenta hoje o Berlanda

GaboardijFME pela sexta

rodada do returno do

Campeonato Estadual de

Futsal, Divisão Especial.
.

O jogo será às 20h30, no
Ginásio Municipal de Cu
ritibanos. O time jaragua
ense entra em quadra com
a mesma equipe que tem

iniciado as últimas parti
das: Franklin, Chico, Xan
de, Manoel Tobias e Jú
nior.A novidade é a estréia
de Euller, recém contrata

do do Vasco da Gama, que
de-pendia da liberação dos
documentos pela equipe
carioca.A Berlanda é a sexta

colocada no campeo-nato.
Com dois pontos atrás,

da Tozzo/AABB, ,de
Chapecó, mas com um

jogo a menos, o time da

Malwee/FME depende só

dele para conquistar a se-
,

Cesar JunkestCP

Equipe para enfrentar a Berlanda reforçando a marcação

gunda vaga do grupo para
se classificar à fase seguinte.
O primeiro do grupo é a

Unisul. O técnico Fernan

do Ferretti preparou a

equipe para enfrentar a

Berlanda reforçando a

marcação. "Se vencermos
,\

os próximos jogos estare

mos classificados, mesmo
que o Chapecó também

vença os seus compro

missos, porque podere-

mos fazer um ponto a

mais", explicou.
Ferretti lembrou que

um tropeço do time po
derá custar-lhe a vaga. "Te

mas que, seguir os resul
tados do Chapecó. Se o ti
me deles perder ou empa

tar, podemos até contar

com um tropeço, mas va

mos para a vitória", com
. pletou. Os próximos jo
gas da Malwee/FME são

contra o Seara Alimentos/
FME, de Seara; UnC Con

córdia/FME, de Con

córdia, e Anjo Química,
de Criciúma, todos fora de

casa, e Metisa/FME, de

Timbó, no Ginásio do

Parque Malwee.

CONTRATAÇÕES - O

vice-presidente da Associa
ção Amigos do Esporte
Amador, Carione Pava

nello, confirmou que a

diretoria da Malwee/FME
mantém negociações:para
contratar os jogadores
Bruno Ribeiro eCilani, do
Flamenta; Betão, do

Banespa, e Rogério, do
Poker/Fez, "Até segunda
feira teremos. novidades.

Não queremos antecipar
\ nada para não atrapalhar
as negociações", alegou
Pavanello. Ele revelou que
a intenção da diretoria é

formar um bom time para
a Liga Nacional.

Natação-de Jaraguá do Sul participa \do Interfederativo
}ARAGuA DO SUL - o. anos, e cinco treinadores, Energia). A seleção terá mm qcatronadadorescdaurn

treinador da Ajinc/Ur- que foram selecionados ainda Sérgio Castanha Entre os destaques indi-
bano, Ronaldo Fructuoso, através dos resultados ob- (Doze de Agosto) como viduais está Ana Zanan-

estará no comando dos tidos no Campeonato Ca- coordenador técnico. drea, da Ajinc/Urbanc/
atletas que vão representar tarinense de Inverno, rea- Os clubes com omaior FME, de Jaraguá do Sul,
Santa Catarina no Torneio lizado recentemente na número de atletas classifi- que atualmente conqui-
Brasileiro Interfederativo cidade de Blumenau. cados são: Ipiranga (Blu- stau o terceiro lugar nos
Infanto-juvenil, que vai Além de Fructuoso, es- menau) e aAjinc/Urbano, 50 metros livre no Bra-

acontecer no mês de ou- tarão na equipe Carlos Au- de Jaraguá do Sul, com sileiro de Inverno. A na-

tubro, na cidadepaulista de . gusto Vieira (América), cinco nadadores cada um. dadora jaraguaense Ma-

Mococa. A delegação es- Sérgio Dimas da Silva Em seguida vem o Clube rina Fructuoso também
tadual vai contar com 32 (Aliança Operário) e Paulo Doze, de Florianópolis, e o está garantida em cinco pro-

nadadores, entre 13 e 16 \Gonçalves (Ipiranga/ Caça e Tiro, de Brusque, vas e é considerada a favorita.

( SÁBADO, 28 de julho de 2001
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AQUI E O SEU LUGAR!I

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Fone/Fax: 275-1862
E-mail: academiaimpulso@terra.com.br

PREFEITURA MUN.ICIPAL
DE lARAGUÁ DO SUL
Estado de Santa Catarina,

BOLSA DE ESTUDOS PARA ALUNOS
DE BAIXA RENDA FAMILIAR,
EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO

Local· da Inscrição: Secretaria de Educação e

Cultura no prédio da Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul à rua Walter Marquárdt, 1111,
Bairro Barra do Rio Molha.

Período: De 06 a lOde agosto de 2001.
Horário: das 07 horas e 30 minutos às 17 horas.

Documentos:

a) fotocópia da carteira de identidade;
b) resumo da matrícula da instituição de ensino;
c) fotocópia da conta 'de água, luz e telefone
(recentes);
d) se colaborador de alguma empresa, declaração
do setor competente, de que não é beneficiado com

auxílio na mesma;

e) Declaração da instituição de ensino superior de

que não recebe nenhum benefício financeiro simi·
�� .

f) comprovante de rendimento individual e famil·
lar;

g) fotocópia de certidão de casamento;
h) fotocópia da certidão de nascimento dos filhos;

i) 01 foto 3x4; .

j) fotocópia do compnovante de pagamento de

aluguel ou financiamento de casa própria.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




