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Caminhão tombou em cima

de trabalhador, na SC-413

Contêiner cai e
mata pedestre
o caminhão Scania pla

ca LXG-6669, de Concór

dia, tombou e derrubou um
contêiner com 25�il quilos
de partes de peru, perto da
Ponte Zimdars, matando
umciclista e deixando outros
dois feridos.
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Doentes renais crônicos de JS fazem sessões de hemodiálise três vezes por semana, no Hospital São José

'Doentes esperam por transplante
Aproximadamente metade dos 42 pacientes por

tadores de doença renal crônica atendida no Centro
de Hemodiálise, instalado no Hospital e Maternida
de São José, estão à espera de um doador para o

transplante. De acordo com a enfermeira-chefe, Elis

Rejane da Maia, a média é de apenas três transplan-

tes por ano. Os pacientes também carecem de

auxílio psicológico e de terapia ocupacional, ser
viços que· ainda não são oferecidos em Jaraguá
do Sul. O Centro de Hemodiálise de Jaraguá do
Sul atende toda a microrregião.
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Jovens empresários
participam de evento

A Facisc Jovem (Federação das

Associações Comerciais e Indus

triais de SantaCatarina) e o Núcleo
Setorial dosJovens Empresários de
Tubarão vão promover o 2Q En

contro do Núcleo Setorial dos

Jovens Empresários, naquela ci

dade.
PÁGINA 5

Hospital fecha no
prazo de 60 dias

A Congregação das Irmãs

Franciscanas da Santíssima Trin

dade decidiram fechar o Hospital
Sagrado Coração deJesus, de Mas
saranduba, no prazo de 60 dias,
caso a comunidade não apresente
uma alternativa financeira para a

manutenção da entidade. A alega
ção é receita baixa e falta de recursos.

PÁGINA 9'

Competição de tênis

no final de semana

Neste final de semana, 19 te

nistas jaraguaenses vão entrar em
quadra para conquistar novos
títulos na segunda etapa do Cam
peonato Estadual de Tênis por
Classe, que acontece em Floria

nópolis. Simultaneamente a esta

competição, acontece a quinta etapa
do Circuito Volkswagen.

PÁGINA 11

Circuito de natação
é hoje, no Acaraí

Hoje acontece a 2ª etapa do
Circuito Interescolar de Natação
Troféu ErnaniVolpi Coitinho, no
Clube Acaraí. O evento vai contar

com a presença do joinvilense da

seleção olímpica e brasileira de

natação Eduardo Fischer, atual
recordista sul-americano dos 50 e

100 metros nado peito.
PÁGINA 12
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Jaraguá do Sul - 125 anos

MOACIR BERTOLDI - Vice-prefeito e médico pediatra

Em Jaraguá do Sul, o movimento que lançou as bases para um
poderosomunicípio industrial de hoje, foi uma avalanche, que acio'nou
um irreversível processo de desenvolvimento: derrubou matas, es
tendeu estradas de ferre, atraiu imigrantes, fundou escolas, gerou
indústrias, fez florescer o-comércio, abriu bairros e, hoje, com apenas'
125 anos, é um pólo de destaque no triângulo do Norte-catarinense,

Foi graças à perseverança e labuta dos muitos heróis anônimos,
bem cerno outros personagens memoráveis que fizeram e fazem
desta cidade um pólo de destaque.

.

Por volta de 1891, chegaram os primeiros imigrantes, eram
húngaros.Italianos, poloneses, austríacos e, em suamaioria, alemães.
Os núcleos 'coloniais foram sendo implantados sob as injunções das
dificuldades de absoluto pioneirismo, mergulhado num mundo de
escassas alternativas. Nestes tempos preponderou a economia de
subsistência.

O espírito associativo é uma característica trazida pelos europeus
que colonizaram a região e, talvez, até reforçada pela situação de pio
neirismo e desbravamento destas terras, onde o espírito solidário teve
que se fazer presente por uma questão até mesmo de sobrevivência,
pois nos primórdios, não era nada fácil a vida deles; embrenhar-se
numa densa mata e ali construir a sua casa e os seus'meios de
subsistência.

Nestes tempos a religião ea educação escolar eram de fundamental
importância, e para resolver essa questão a comunidade reunia-se
numa associação para tão logo fosse possível erguer a capela e a es

cola. Assim também ocorria no plano econômico, onde o excedente da

produção de subsistência era comercializado, através de cooperativas.
Desde o seu início, Jaraguá do Sul parecia ter vocação industrial,

pois, desde cedo, vemos surgir pequenas indústrias, ligadas aos setores
agrícola e extrativista, alambiques, serrarias, fecularias, queijarias e

açougues.
O crescimento industrial ocorre conforme as condições socioeco

nômicas e culturais de um determinado lugar, jaraguá do Sul, tendo-se
formado segundo padrões europeus, caminhou com a mesma facilidade

,

para a industrializaçâo com os países de origem de seus imigrantes.
E significativa foi também a influência filosófica deMartinho Lutero

na formação desses filhos de Imigrantes e seus descendentes. A afir
mativa "grandeza pelo trabalho" é de tal relevância noMunicípio que
figura em um de seus principais símbolos, o. Brasão da cidade, e

representa seus aspectos econômicos, físicos e culturais. Notadamente
foram interiorizados, através da escola e da família, padrões que
colocam o trabalho como algo necessário, bom e desejável em qualquer

. circunstância, preparando as pessoas para o mercado de trabalho.

Hoje temos um acelerado ritmo de crescimento da cidade devido
à intensificação do fluxo de imigrantes em busca de emprego emelhor

qualidade de vida. Estes fatores provocam a introdução de novos

valores e novas formas de vida, atingindo as comunidades em sua

tradição cultural, com crescente modificação nos hábitos e costumes,
o que influenciará no padrão de desenvolvimento da cidade.

.

Podemos dizer com orgulho que, como nossos antepassados,
estamos fazendo hoje aHistória do nosso amanhã, e esta, preservada,
servirá de referencial para as futuras gerações. Aos nossos antepassados
queremos reverenciar, pois fizeram desta a sua pátria.

Hoje existem algumas associações de grupos étnicos na cidade,
que servem como verdadeiros' documentos vivos, perpetuando os

antigos costumes dos ancestrais que colonizaram a região. Esses grupos
étnicos, hoje, têm tido atividades ligadas ao resgate, preservação,
fortaiecimento e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico
jaraguaense,

Valorizar o patrimônio cultural de Jaraguá-do Sul, as expressões
materiais e espirituais que a caracterizam, está diretamente ligado a

sua identidade, é investir,em qualidade de vida de seus moradores, é
garantir amatéria-prima da indústria turística.

Valorizar as manifestações 'culturais das várias etnias, através de
um amplo programa de educação. C\lhUl;,a e turismo são respon
,sabiJid�des'e metas da Prefeitura de jaraguádo Sul: '
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País das desigualdades
Mesmo que o Brasil seja

uma grande economia, mes-
.

mo tendo conseguido avan

ços tecnológicos e constituído
de um earque industrial de

grande porte, mesmo que
obtida a estabilidade econô
mica (?) e implementada a

democracia, o impacto não
alterou as causas estruturais
da pobreza e da desigualdade.

As constantes crises bra
, sileiras elevaram a vulnerabi
lidade de nossa ecoriomia,
ocasionando uma perda de

.

bilhões de dólares em poucos
meses das reservas cambiais
do País, fazendo com que o

Brasil cada vez mais se vol
tasse para.o FMI (Fundo Mo
netário Internacional).
O relatório sobre o Desen

volvimentoMundial, apresen" .

tado pelo Banco Mundial,
confirma que o acirramento
das desigualdades no Brasil
foi decorrente de opções po
líticas macroeconômicas ina

dequadas por parte de suces

sivos governos. Segundo o

relatório, o Brasil adotou uma
política errada de incentivos
e subsídios ao capital, além de

r
Qualquersolução

para osproblemas
brasileirospassapor

um aprofundamento do
processo democrático e

pela consolidação da
cidadania

não ter investido adequada
mente, durante décadas, na
educação e na saúde.

Mas é importante ressaltar
também que, se de um lado
houve erro na condução da
política interna, por outro
esses governos responderam
às exigências advindas das

agências internacionais de
financiamento multilaterais.
A crise, 'que no final dos

anos 90 assolou a região e

especialmente o Brasil, só
veio corroborar com quadro
historicamente desalentador.
Os ajustesmacroeconômicos
levaram a um corte or.çamen
tário sem precedentes nos

gastos sociais. Grande parte
dos recursos públicos foi, e

continua sendo, destinada ao

...J

pagamento das dívidas inte
e externa do Brasil, ficando
execução dos gastos soei'
em segundo plano entre

prioridades nacionais.
.

A década de 90 foi a q
registrou a menor taxa

crescimento do País duran
todo o século 20. Este fat

Ç>correu, segundo analista
econômicos das mais dil
rentes tendências, de polítical
macroeconômicas mal reau
zadas.

Qualquer solução param
problemas brasileiros pa§j
por um aprofundamentos
processo democrático e pell
consolidação da cidadania
Tudo, no entanto, COIlle�

com uma sociedade civil
fortalecida num novo pacW
social, político e comportl
mental, com políticas e gast�
voltados para as necessidad
básicas da população,
habitação, saúde, educaça

(até o terceiro grau), sane

mento e emprego, alé�. a

fortalecimento das pohtlC
sociais e aumento do control
social sobre os orçamentoS
suas execuções.
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O'prefeito lrineu Pasold (PSDB) não conseguiu
comparecer às PJessas, quinta-feira em Brasília,
paraparticipar da reunião daBancadaParlamentar
Catarinense, com oMinistro dos Transportes, Eli
seu Padilha. Ele ficou retido no Aeroporto de

Joinville, juntamente como presidente da Câmara
deVereadores, LiaTironi, e o empresárioEduardo
Horn, integrante do Conselho deDesenvolvimento
do eixoJoinville-Jaraguá do Sul-Guaramirim e

regiãõ, por causa das condições desfavoráveisCio
tempo.Mas a tentativa não frustrou de todo. Nesse
meio tempo, naCapitalFederal, os parlamentares,
com reforço de empresários locais, conseguiram
do ministro a garantia de que serão colocados
recursos no orçamento daUnião para o ano que
vem, para a duplicação da BR-280.

SEMÁFOROS
A vereadora Maristela
Menel (PMDB) cogita
solicitarumaperíciapara

, avaliar as condições
técnicas em que funci
onam os semáforos nas
ruas Getúlio Va�gas e

Epitácio Pessoa, que
segundo ela tem defei
tos. As faixas de pedes
tre estariam colocadas
embaixo do equipamen
to, sem uma distância
mais adequada, e dessa
forma induzindo osmo

toristas ao erro, quando
eles se vêem compeli
dos apassar o sinal. Por
isso, ela questiona as

cerca de três milmultas
acumuladas noDetran.

JOGOS
Aincursãopolicialpelos
estabelecimentos que

.

realizam bingo em Ja
raguá do Sul - cidade
onde este tipo de jogo é
opção de lazer e recrea
ção,principalmentepara
os idosos - não passou
despercebida pelos ve

readores. Ncl sessão
quinta-feira à noite, o
vereador Roque Bach
mann levktou a ques
tão na tribuna da Câ
mara, saindo em defesa
dos idosos do Salão

Botafogo. E questio
nando por que ações
desse tipo não são di

rigidas contrao jogodo
bicho?

HOSPITAIS
A possibilidade de fechamento do Hospital
Sagrado Coração de Jesus, em Massaranduba,
mostra que omodelo do serviço hospitalar precisa
ser revisto. As pequenas cidades, está claro, não
conseguem competir com centros hospitalares de
municípios bemmais equipados e com rêcursos
profissionais caril melhor preparação. Vale a

reflexão de que os investimentos, como o que fo
ram feitos pela comunidade, precisam sermelhor
�ensado antes. Em Guaramirim e Corupá, a

Sltuação não é diferente.
'

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

[ADDlMakler ]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os.nossos serviços na áreà de Seguros
S .

e Gerenciamentos de Riscos. .

alba que trabalhamos semprepensando na sua
segurança e tranqüilidade.

Rua· Pre 'd' SI ente Epitácio Pessoa, 490 - Centro - Fone: 370-0047

.DISPUTA: CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DO PT EXPÕEM PROPOSTAS EM DEBATE, HOJE

Três nomes disputam sucessão

de Silvino Voelz na liderança
]ARAGU! DO.SUL - o

Partido dos Trabalhadores
realiza hoje, às 15 horas, no
auditório do Sindicato dos
TrabalhadoresdoVestuário,
debate com os três preten
dentes à sucessão do sin
dicalista Silvino Voelz, na\

direção do partido. São o'
ambientalista Emerson

Gonçalves, pela chapa "De
mocracia e luta"; Rogério
Müller, da chapa "Unidade

, com democracia", eRiolan
do Petry, presidente do
'Sindicato dos Trabalha
dores na IndústriadoMobi
liário, da "AltemativaeMu
dança". O debate para di

vulgação das propostas e

questionamento dos candi
datos é exigência do regula
mento do partido.

Os trabalhos são prepa
tórios para o dia 16 de se
tembro, quando o PT re

aliza as convenções muni
cipais, estaduais e nacional
com amobilização das ba-

I

Silvino Voelz coordena o debate àmanhã
Edson JunkeslCP

ses em todo o País, para a

escolha das novas lideranças
nos três níveis. EmJaraguá
doSul, ospreparativos estão
sendo conduzidos poruma
Comissão Eleitoral já cons
tiruída, tendo SilvinoVoelz
na coordenação, que tam
bém orientará, juntamente
com Antônio Marcos da

MaristelasubstituiTiranina
presidênciado Legislativo

]ARAGuA DO SUL - A
vereadoraMaristelaMenel
(pMDB) substituirá o v'ere
ador Lia Tironi (PSDB) na I

, presidência da Câmara de
Vereadores, nospróximos30
dias.Maristelaassumiuontem
adireçãodostrabalhos,Tirani
procedeu a sessão de reaber
tura das atividades do Legis
lativo, naquinta-feira ànoite.
Doisassuntospredominaram
durante os debates no pri
meiro dia: alterações no

ConselhoMunicipal deTu
rismo e o tipo de semáforo
mais conveniente para a ci
dade, conforme proposto
pelo vereadorMarcos Scar-

pato(P1).
Maristela questionou os

responsáveis pelo turismo,
pela pouca divulgação da
Feira da Malha, recente
mentereali�da,confornne
reclamações recebidas pela
vereadora. Ela lamentou

que o potencial da indústria
têxtil do Município esteja
relegada em termos de di

vulgação para turistas e vi

sitantes, "perdendo para
Brusque", e pediu outras

iniciativas diversas para o

fortalecimento dos locais

que funcionam como atra

ção turística, como oMorro
dasAntenas. (MR)

CAFÉ BINGO
BENEFICENTE

,

( I

Local: Clube Atléticp Baependi.
Data: 7/8/2'001
Horário: 14horas'

OASE, - Terçafeirinas

Silva, o Dega, o funciona
mento do debate deste

, sábado. Pelo esquema de
finido, inicialmente cada

chapa terá 10minutos para
apresentação das propostas,
seguido das perguntas entre
os três postulantes e, por
fim, os questionamentos do
público.

- O debate é impor
tante para que os filiados

conheçam aspropostas -,
destaca o advogado e ex

candidato aprefeitoDionei
Walter daSilva, elemesmo
integrante da chapa "Unida
de com democracia", junto
com o vereador Marcos

Scarpato, Ambrósio Lino
Becker e' outros nomes
conhecidos da militância

petista.
Dionei não estabelece

relação de forças entre a

renovação, prevista para
. setembro, com o processo
de definição de candida
turas para as eleições esta

I duais no/ano que vem, no

qual é aspirante, embora a

distribuição sugestiva dos
nomes nas chapas em dis

puta. O sindicalista Jair
Mussinato, outro nome co
tado para indicação a can

didato a deputado estadual,
constana chapa deEmerson
Gonçalves. (MILTON RAASCH)

Vereadores prometem
esclarecer sobre congresso

]ARAGuA DO SUL - Os'
vereadoresMarcos Scarpa
to (PT), Ivo Petras Konell

(PMDB) e Orlando Gon

çalves (PPB) pretendem'
divulgar relatório sobre a

participação no 13° Cdn
gresso Brasileiro de Admi
nistração Pública, realizado
de 24 a 29 de julho, emMa-
., .

cela,Juntamentecomoutros

22 vereadores-e assessores

parlamentares de Santa Ca
tarina.A divulgação servirá
para confirmar a importân
cia do evento, colocada sob

suspeitapelo-vereadorLuiz
RomeroPiva,�Almirante
Tamandaré, RegiãoMetro-

politana deCuritiba.
Em 'declaração na im

prensa, Piva classificou o

congresso de "picareta
gern", dizendo que a pro- .

moção só existe no papel,
em folders e convites, mas
na prática seria uma forma
de prefeitos e vereadores
em todo o Brasil fazerem
turismo com dinheiro do
contribuinte. O custeio da

viagem dos três representan
tes foi aprovadapelaCâma
ra deVereadores, no final de
junho, com desembolso de
R$ 1,2 mil cada um, com
despesas de refeições e hos
pedagem. '(MR}

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

,
I .

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

\
,

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia
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IELEIÇÃO: PRAZO PARA INSCRiÇÃO DE CHAPAS À CONVENÇÃO DO DIA 19 TERMINA HOJE

Kleine confirma candidatura

para a presidência do PSDB
� .

GUARAMIRIM - o

ex-prefeito Victor Kleine
confirmou, em reunião
mantida com a executiva

do partido, quarta-feira à
noite, a apresentação do
nome para a sucessão do

empresário Marcos Man
nes, na presidênciado par
tido. Kleine ainda está

compondo a chapa da no
vadireção, mas alguns no
mes já estão confirmados,
como Paulo Depin e An
tônio Rausis. Ele também
convidouMann�, que está
licenciado dapresidência, e
quer contar também com'

a ex-candidata a vereadora
CláudiaLemke. ,

O prazo para formu
Ilação de chapas à con

venção'municipal do
próximo dia 19 de agos
to deverá encerrar hoje e

é bastante provável que
só a chapa de Kleine -

'que já responde interina
mente pela presidência
seja inscrita. A duração'
do mandato da diretoria
é para dois anos e deverá
coincidir com a realização
das eleições do ano que
vem, para a Presidência
da República, Senado,
Câmara Federal, Gover
no do Estado e Assem-

Kleine conduzirá tucanos no período das .eleições

bléia Legislativa.
Particularmente,Kleine

é á favor do lançamento
de candidato próprio às
eleições para o governo
estadual, "para fortalecer a

I

legenda e reforçar a iden-
tidade do partido". Estas

.

são questões que .ele pre
tende tratar oportuna
mente, depois de realizada
a convenção. De certo, o

que os tucanos de Gua-
•• A I I

rarninm tem ate agora e

que apoiarão a candidatura
à reeleição do deputado fe
deral Vicente Caropreso
(PSDB) e do vereador em
Jaraguá do Sul Lio Tironi,
se este último sair efetiva
mente para deputado esta-

dual.
CANDIDATURA - Na

opinião do ex-prefeito, as
lideranças dos partidos
políticos naMicrorregião
do Vale do Itapocu deve
riam trabalharpelo lança
mento de, nomáximo, três
candidatos,umpeloPMJ)B
e outro pela coligação
Mais SantaCatarina, além

" do nome que naturalmente
virá do PT. Se houver can
didatos em excesso, teme
Kleine, a região corre o

risco de repetir o que acon
teceu nas últimas eleições
estaduais, quando só o

deputado estadual Ivo
Konell conseguiu eleição.
Uma constatação positivá,
segundo Kleine, "é que o
processopolítico guarami
rense finalmente começa a

gravitar em torno deJara
guá do Sul, e nãomais em
função deJoinville, como

• I
"

acontecia ate pouco tempo
atrás". (MILTON'RAASCH)

Vereadorquer responsabilizarBartelpordeclarações feitas
GUARAMIRIM - o

vereador Salim José
Dequêch (PFL) quer que a

Câmara de Vereadores
-, responsabilize judicial

mente o presidente do
Conselho Deliberativo do

hospital, Osnildo Bartel,
por declarações feitas na
imprensa. Dequêch ingres
sou com uma indicação
nesse sentido, na sessão de
reabertura dos trabalhos
do Legislativo, quinta-feira,
aprovada com oito votos
favoráveis dos vereadores
presentes e um contrário,
de Belmor Bernardi

(PPB).

Dequêch solicitou que'
seja utilizada a Assessoria

Jurídica da Câmara para
que sejamovida ação por
calúnia e difamação contra
Barrel, por declarações que
ele considera"ofensivas a

todos os membros da Ca
sa", publicadas em entre

vista concedida ao "Jornal
JaraguáNews", no dia 14
de julho. O vereador pe-

, felista refere-se; em espe
cial, ao parágrafo em que
Bartel afirmaque"alguns
vereadores vêm exigindo
que o Poder Executivo

, descumpra aConstituição
Federal, a Lei de Responsa-

bilidade Fiscal e as decisões
dos nossos tribunais' supe-
nores."

Em outro trecho da en-
trevista, ainda co'nforme '

Dequêch, "Bartel chama os
vereadores de burros e ,

incompetentespor tabela",
quando declara que ."a
maioria dos vereadores
não sabe qual a diferença
entre oMinistério do Tra
balho, oMinistérioPúblico
do Trabalho e Justiça do
Trabalho". ParaDequêch,
com as declarações, Bartel
rompeu um pacto 'que
havia com os presidentes
do PPB, José Prefeito de

Aguiar, e dó PFL\ José
�DequêchNeto, para cessar
as trocas de acusações, evi
tando prejuízos à imagem
do hospital.

,

As declarações recebe
ram manifestações de re

púdio também dos verea
dores do PMDB e PT.
Ainda anteontem, foi en
caminhado projeto de lei
do Legislative, de autoria
de Dequêch, propondo a

alteração do nome da
EstradaJaraguá do Sul (via
Ilha da Figueira), para
ÀvenidaEzídio CarlosPei
xer, progenitordo prefeito
Mári6 Sérgio Peixer. (MR)

É visível � impaciência do prefei!?Mário Sér�o
Peixer (PFL) 'com as divergências internas que
existem entre parte do grupo de médicose
Direção no HospitalMunicipal Santo Antônio,
Depois de declarar,' na semana passada, que
poderão ser afastados aqueles profissionais que
não colaborarempara restabelecer a cooper��o
e o entendimento na instituição, o prefeito co.

meçou a tomar as providências práticas. Reuniu,
se quinta-feira à tarde com os advogados Paulo
Mattos (Prefeitura) e Adelino Atanásio dO!
Santos (hospital) para discutir as implicações
jurídicas na fixação das normas-de funcie
narnento que passarão a reger o funcionamento
do hospital. Quem não cumprir será afastado.

ASSUMINDO
O vice-prefeito José Joaquim Fernandes (PPB)
deverá acumular a titularidade da Secretarias
Saúde, em função da saída do médico José Conr

tâncio de Albuquerque, que respondia pela pastl
desde o início do ano. A informação circulouf
quinta-feira, com insistência, mas até ontem pell
manhã ainda �ão havia sido confirmada pelo
gabinete do Executivo. A enfermeira Ivone Luz

responde interinamente no setor. A esposa d�

Fernandes,Maria Inês, é secretária Municipal�
Educação.

EXPOFEIRA I .

A atividade dos expo
sitores que partICIpa
rão da 6" Expofeira já .

inicia no Parque de
Eventos, em Guarami
rim. Pelo menos uma

empresa já faz a insta

lação do estande no

pavilhão.destinado pa
ra a mostra comercial
e industrialinterna.

!

VERBA
O coordenador Re

gional do PPB, Luiz
AntônioGrubba, com
pareceu ontem à tarde
no gabinete do prefeito
Mário Sérgio Peixer
(PFL) para fazer a en

trega de um cheque no
valor de R$ 20mil, que
beneficia aApae (Asso
ciação dos Pais e Ami

gos dos Excepcionais).
O auxílio procede do

governo do Estado e se

rádestinadopara as obras
da construçã o' da sede

própriada entidade.

EXPOFEIRA II
O prefeitoMário Sérgio
Peixer compareceuqas
ta-feira à tarde paraum

inspeçãç rápida aos pr�
parativos para a 6' Ex·

pofeira, noparque. Apa
a visita, elogiou a atua

ção do ex-prefeito Jo�
Prefeito de Aguiar, que
chefia os serviços d�
melhorias e reformas.

CORONÉLlSMO
'\ .

O vereador FranCISco
Luiz de Souza, o em'

quinho, líder da ban�'
da do PMDB no Le�r
lativo de GuaramirÍlJlI
f I • , Nodoaz cnticas a atuaça

presidente do Consellio
,

Deliberativo do HOSpl'
tal Municipal SantO

Antônio, Osnildo B�'
tel à frente da institui'

,

ção. Chiquinho reclaJl1l
,,�do estilo "linha dura

.

.

a o
Bartel e quest!O�
atendimento dadoapc
pulação.ParaChi

.

rJBartelagecomo "coro
'
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I EVENTO: CERCA DE MIL EMPREENDEDORES VÃO SE REUNIR EM TUBARÃO, NA PRÓXIMA SEMANA
)Um Brasil de alma torta

Facisc Jovem eNúcleo dos JovensPOR ARTÊMIO REINALDO DE SOUZA -Jornalista emestrado em

Mídia e Conhecimento. do Programa de Pós-graduação em

gIO EIlgenharia de �rodução e Sistemas da UFSC .

-,

Empresários promovem encontro
IUf
Sf

110,

IUf
IUf
;ao

o que o romance.Notre-Dame de Paris, do escritorVitor

Hugo: tem a.ver comoBrasil de FernandoHenrique Cardosoê
A resposta, segundo o teólogo e doutor em Filosofia pela'
Unicamp, professordaPontifíciaUniversidade Católica de São
Paulo,AntônioMarchionni, autor deUmaEsmeraldapara
oBrasil, EditoraLTR, é absolutamente tudo. Da cigana que
empresta.o nome a� título, passando pelojuiz Frollo e

chegando ao Corcunda, ouQuasÍmodo.Marchionni tira as

reflexões que ele julga fundamentais paradiminuiro fosso entre
dois 'Brasis': o que consegue acumular e o que não consegue.

Marchionni,profissional da religião; depois ateucomoutros

ateusporvários anos, agora de novo praticante, acredita que o
futuro sócial da nação brasileira dependerá da sua capacidade
deeliminar Q instinto geral da acumulação individual, algo que
s6 será alcançado através de "valoresmorais comuns, os quais
produzem rioscidadãos a convergência dasmentes, a confiança
recíproca e a energianacionalpara sair doprivado e ingressarno
publico". Essa é a deixa para Esmeralda, figura da evolução
racional e da espiritualidademeditativa, força interior que reúne
os diferentes numa caminhada comum.

"Um suplemento de alma é o que pode animar oBrasil" ,
sustentaMarchionni. "A nação encontra-se exausta e assustada

perante a sua irracionali'ctade social, restando apenasuma saída:
arecomposição das consciências.A consciênciaéo espaço interior
da alma, no qual albergamos os valores humanos e espirituais".
Ele crê que o problema original do País não é nem social, nem
econômico, muito menos internacional, educacional ou de
dívida externa. Trata-se de um problemamoral de discer
nimento entre o bem e o mal.

Intelectuais, dirigentes e população estão desanimados e

boquiabertos, quase entregues, diante da aparente
invencibilidade da tragédia comum que aflige a nação:
irracionalidade administrativa, lentidão nas mudanças,
acumulação individual, exclusão social, protestas sangrentos,
doenÇilS, envolvimento de autoridades políticas e judiciárias na
contravenção, mistura das forças desegurança com o.crime,
fugascontÍnuas de presos, descontrole e impunidade, CPIs
mUltiplicadas como fungos, insegurança fora e dentro de casa,
interesses privados àmargem da legalidade, um climade "salve
se quem puder".
A luz no fim do túnel, proposta porMarchionni, passa

porum roteiro de cinco fases: escolamoralpara 100% de cada
nova geração, identidade ética nacional, seis políticas públicas
essenciais (acesso público e gratuito -à escola, à saúde, aos
remédios crônicos, seguro-desemprego, aquisição subsidiada
d.e casa própria, aposentadoria decente), partilha entre os

cld�dãos (o País supera o instinto individual e recupera a

r�clonalidade comunitária, implementando salários, ren
dimentos e aposentadoriasmais oumenos iguais para todos),
um só Brasil.

. �os 50 anos,AntônioMarchionni chega, como elemesmodiz, ��aturidade física emental.]á organizou comunidades
ecleslª:, de base, promoveu á sindicalização dos camponeses,
encaminhoupara amilitância partidária de esquerda jovens e
adu.ltos da cidade, dedicou sábados e domingos à formação
SOCIal doMovimento dos Sem-terra da zona Leste de São

�aulo e criou, com_a ajuda destes, a primeira Cooperativa de
.

rabalhadores da Construção Civil do Brasil, verdadeira
empre ialis Isa SOCl ta. Com uma filhapre-ado1escente, afirma que
escreveuUmaEsmeralda ... pensando um Brasil pacífico para
as todas as pré-adolescentes da terra de Santa Cruz.

de 18 até 35 anos. A

vice-presidente da Regi
ão Norte da Facisc Jo
vem, Márcia Älberton,
explica que os partici
pantes do núcleo não
são necessariamente em-

para a palestra do diretor
da empresa Mormaii,
MarcoAurélioRaymun
do (Morongo), sobre o no
voparadigmaempresarial.

O primeiro encontro
dos Jovens Empresários
foi realizado ano pas
sado, emJaraguá do Sul,
e reuniu aproximada
mente 350 pessoas.
"Nós esperamos mil

pessoas para esta se

gunda edição porque a

repercussão do primeiro
foimuito boa, quem não

de Jovens Empresários
de Jaraguá do Sul conta
com 40 integrantes, que
se encontram a cada 15
dias na S;ciedade Es

portiva e Recreativa
Marisol. Nos encontros,
os nucleados trocam in

formações sobre seus

empreendimentos, dis
cutem problemas e en

contram possíveis solu
ções em conjunto. Os

.

encontros são orien
tados pela consultora
Geovana Aparecida
Fusile. Os interessados
em conhecer o grupo, o
funcionamento do nú
cleo ou participar do en

contro dos Jovens Em
presários, podem entrar

em contato pelo telefo
ne 371-1044.

. Projeto Sebrae Ideal inicia na próxima quarta-feira
dia 8, das 13h30 à�
22h30, no Centro Em
presarial doMunicípio.
Projeto de . nível na
cional, o Ideal tem por
objetivo capacitar e de
senvolver lideranças

]ARAGUÁ DO SUL -

A Facisc Jovem (Fede
ração das Associações
Comerciais e Industriais
de Santa Catarina) e o

Núcleo Setorial dos Jo
vens Empresários de
Tubarão vão promover
'o segundo Encontro do
Núcleo Setorial dos

co.

lU·

do
101
le!
10·

ItO

, .

presanos, mas empreen-
dedores, estudantes,

� .

pessoas que tem interes-

Javens Empresários,
naquela cidade. Apro
ximadamente 40 jara-

,

se em mrciar um nego-
cio. "A intenção é desen
volver o potencial dos jo
vens para que tenham

noção de administração e

gestão de empresas. Com
estes encontros'eles po
demmanter contatos e fo-

guaenses vão prestIgIar
o evento, que tem por
objetivo divulgar o em
préendedorismo no Es

tado, através de troca de
informações e expêri-
� .

encias.

participou se arrepen
deu", contaMárcia. Ela
informa que o terceiro já
está programado para
acontecer em 2002, nes
tamesma época do ano,
emFlorianópolis:

NÚCLEO - O Núcleo

mentar negócios, além de
desenvolver o lado criti-

I

C!

a· co", destaca. .--

Entre os temas que
serão abordados no en-

Para este ano, os or

ganizadores do encontro
têm expectativa de reu
nir cerca demil pessoas,

I

S�

J�

l� contro, o destaque fica

de Goiás, São Paulo,
.Minas Gerais, Rio de

Janeiro e Rio Grande do
Sul, a primeira jornada
vai abordar o ,ema
"Atitudes e comporta
mentos do líder de van-

na busca de cornpetiti
vidade e crescimento.

O programa está pre-

]ARAGUÁ DO SUL -

O Projeto Sebrae Ideal

(Instituto de Desen
volvimento de Empre
sários eAdministradores
Líderes), apoiado pelas
ACIs (Associação Co
mercial e Industrial) da
Microrregião do Vale do
Itapocu e Apevi (As
sociação das Pequenas
Empresas do Vale do

Itapocu), terá inicio.na
próxima quarta-feira,

VIsta para encerrar em

novembro, somandomais
de 95 horas, com direito
a certificado.O valor do

empresanais. guardá". Com o projeto, investimento é de R$
Dividido em 12 mó- o Sebrae busca despertar 400,00 para sócios, ou

dulos - todos voltados o interesse dos ernpre- quatro vezes de R$'
. para o desenvolvimento sários em associar-se nas 100,00. Para não sócios
social e econômico das entidades de classe, que de entidades de classe o

empresas - e mInIS- representam seus inte- custoédeR$5CX),ouqu:!_tro
trado por especialistas resses e oferecem apoio parcelas deR$ 125,00.

Apevi e Acijsprornovem curso de Administração
cesso decisório da em

presa, conhecer os me
canismos de controle e

análise para desem

penho eficaz na área fio"
nanceira, além de estu
dar casos reais para es

tabelecer metodologia

de planejamento e ava

liação da administração
de capital de giro.

Interessados em ad

quirirmais informações
podem entrar em con

tato pelo telefone 371-

1044, comSilmaraArruda,

]ARAGUÁ DO SUL - Administração Financei
A Apevi (Associação ra entre os dias 20 e 23
das Pequenas Empresas de agosto. Ministrado
do Vale do Itapocu), pelo instrutor Giancarlo
Acijs (Associação Co- Grazziottin, o curso tem
mercial e Industrial de comointenção identifi
Jaraguá do Sul) e Sebrae "

'car os objetivos da fun
vão promover curso de ção financeira no pro-

?lIlJELLi364
Moda Masculina

L Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ISOFRIMENTO: DOENTES RENAIS CRÔNICOS ÓE JARAGuA DO SUL ESPERAM POR UM DOADOR

Apenas três pacientes por ano
, I

conseguem fazer transplante
}ARAGuA DO SUL - Me

tade dos portadores de in
suficiência renal crônica
atendida no Centro de He
modiálise do Hospital e

Maternidade SãoJosé estão
esperando pelo milagre da
doação. Ao todo, são 42

pacientes, com idade que
variam entre 19 e 27, que
,

tres vezes por semana se en-
contram para as quatro in
termináveis horas de diálise,
mas nem todos ainda têm a

chance de recuperar a vida
normal através de um

transplante. Os pacientes
mais velhos ou que apresen
tam outras doenças graves
estão fora, como é o caso

deuma ex-professora de 42
anos de idade, que tem o

corpo atrofiado pela doen
ça e tem o hábito de levar
uma bonecapara as sessões
de diálise. Outros ainda

guardam no olhar a expec
tativadevoltar a terurna vi
da normal, e se desligarern
damáquina que faz a filtra

gern do sangue. As agulhas
são calibrosas e deixammar

cas nos braços.
Além das seqüelas físicas

que a doença pode acar

retar, as/portadores de in
suficiência renal crônica
acabam perdendo seus vín
culos sociais e profissionais.
Como o tratamento exige
muito tempo, amaioria aca

ba perdendo o emprego ou
fica dependente do SUS.

A enfermeira-chefe do
setor, Elis Rejane daMaia,
admite que há necessidade
de implantar atendimento
psicológico e terapia ocupa
cional, a exemplo do que já
existe em outros centros de

Edson Junkes/Cf'

Paciente Roberto Carlos há 7 anos à espera de um transplante

hemodiálise do Estado de
SantaCatarina. "Seriamuito
bom para os pacientes se o

atendimento fosse amplia
do", afirma Elis. Segundo
ela, a interferência de uma
assistente social seria funda
mental para conscientizar

pacientes e seus familiares
sobre a possibilidade de um
transplante, que pode ser

feito com doadores vivos. "

Pedir para um, familiar

que doe um dos rins parece
ser um problema para os

portadores de insuficiência
renal crônica. ''Eles espe�
que o irmão ou qualquerou
tro parente se ofereça e, co
mo isso raramente aconte-

ce, os transplantes não são
comuns", analisa aenfermei
ra. Segundo ela, este ano

apenas um dos pacientes de
Jaraguá do Sul teve a opor
tunidade de receberurn rim,
"Amédia aqui é de três trans
plantes por ano", esclarece.

Além da dificuldade de
se conseguir um doador,
ainda existe a" possibilida
de do transplantado não

conseguir os remédios ne

cessários. De acordo corri

Elis, o tratamento pós
transplante deve serseguido
ngorosamente, caso con-:

trário o paciente corre o

risco de voltar para as

sessões de diálise porque o

transplante não funciona.
Elis afirma que nem sempre
a Secretaria de Saúde tem a

medicação.
A gerente de Saúde da

PrefeituradeJaraguádo Sul,
Nanci Zimmermann, afir
ma qu� os transplantados
atendidospeloMunicípio ja
mais deixaram de receber a

medicação, considerada de
alto custo.A gerente salienta
que cada tratamento para\ "

cada paciente custa R$ 1,3
milaomês.

NA FILA - Roberto
Carlos Postai tem 32 anos
de idade e há sete enfrenta
as sessões de hemodiálise no

Hospital SãoJosé.Nos bra
ços, as marcas das inúmeras
vezes em que esteve ligado
àmáquina que filtra seu san
gue. Quando descobriu que
eraurndoente renal crônico,
Roberto Carlos trabalhava
como marceneiro. Agora
está aposentado e mora

comos pais, no BairroRio
Molha. "Minha vida se re

sume avir para as sessões e
voltarpara casa. Quase não
saio de casa" , relataRoberto,
que está aguardando os re

sultados dos exames de

compatibilidade que seu

irmão e sua cunhada fize
ram. Se tudo der certo,
Roberto pretende fazer o

transplante tão logo for

possível. Durante muito

tempo ele resistiu à idéia do

'transplante porque tinha
medo de prejudicar alguém
da família ou que a cirurgia
não desse certo. Agora, can
sado das sessões, ele espera
recuperar, pelo menos em
parte, a antiga vida que
levava.

"ma estará meio
vite tentar

tJêlfE�UI�Quando as coisas
não dar certo, é

dar de dlreçõo. Terá
�E����ifilrifícios. No amor, a
I er a e everá falar mais alto.
Câncer - Há uma tendência a

se distrair neste dia. Convém ter

ma desmotiva-
.0. A vida amorosa

segundo plano.

,evite pôr a culpa
Você poderá
rcom as

. Seus desejos vão
estar da pele, aproveite.
Virgem - Será difícil conviver

es ou exigências de
mbiente de trobalho.
intimidade poderá

.

poderá entrar 1)0
eus qrgumentos

polêmica" No
�q,JIlbra seu coração.
Escorpião - Você estará

sujeita a mudanças bruscas de
omará atitudes que
despertar recçöes
s no trabalho. Vida

- Caso se sinta

TREINAMENTO
De 6 a 10 de agosto, a Fausel & Associados estara
oferecendo curso de prevenção de Acidentes de Tra.
balho. O curso é obrigatório a todos os cipeirose
trabalhadores e será no auditório da empresa, loca.
lizada na Rua joão Marcatto, 13, sala 303. O inves.
timento é de R$ 40,00 para associados da Acijs (As.
sociação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)e
Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale

.

do Itapocu).

SIMULADO
O Colégio Marista São Luís abriu inscrições parae
10 Simulado Marista 2001, aberto a todos os in
teressados. As inscrições podem ser feitas na secretaria
do colégio, durante o horário escolar, ao preço deRI
5,00. Para os alunes ma:ristas do segundo e terceiro
ano do ensinomédio a inscrição é gratuita. O simulado
acontece no dia 11 de agosto, das 8 às 12 horas. O

gabarito será divulgado no final da prova, atravésclo
site do colégio, e a partir das 13 horas pela Rádio
Studio FM.

PLANTÃO
O ColégioMarista São Luís promove, neste sábado,
das 8h3Ó às llh30, plantão pedagógico referente ao

segundo bimestre. O plantão é o momento pro·
porcionado pela escola onde pais, alunos e professores
têm oportunidade de discutirem o rendimento escolar
de seus filhos e alunos, diagnosticando os pontos
fracos e o que pode ser feito para reverter a situação.
Neste segundo plantão pedagógico o colégio contam
com a participação de todos os alunos, desde o ensino
infantil até as terceiras séries do ensino médio.

{

QUALIDADE
Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimen·
to da emissão do selo de catarinense de qualidade das

empresas de serviços contábeis, os sindicatos do se

tor lançam nestesábado, às 8h59, no auditório da

Scar, o Projeto Qualidade Necessária - Programa
CIC

{
LAZER"

Neste sábado, �Prefeitura inaugura mais uma área

de lazer, desta vez" no Bairro João Pessoa. A

inauguração está prevista para as 10 horas, no

Loteamento Itapocuzinho 2. O prefeito Irineupa·
sold e os representantes da Secretaria de Saúde, Es'

port� e Lazer e da Fundação Cultural estarão pre
sentes.

embre-se das
onquistou e

objetivos. À noite,
e umorvai melhorar.

nio - Não peça
nem faça empréstimo a alguém

írculo social. Mudanças
ira vão surpreendê-Ia. À

o seu desejo de

to. Talvez sinto
abandonar

" AamizadeeO
compan ernsmo vão pfeva
lecer nó relaç-ão afetiva. dPeixes _ Não tenha medo e
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ANUNCEIAR:
FECHAMENTO

DOS CLASSIFICADOS

l11·1919
agudos (pesque-pague),
parque aquático, hotel
fazenda e outros. Local

sossegado com 101.000

m2, próx. a Usina do
Bracinho, em Schroeder,
a Friguns, em Santa Luzia.
lnteresscdos tratar fones:
(OXX47) 435-0964 I
453- 1023.

Oportunidade - Casa por 28.000,00 ., negociável. 3627, falar com Kátia.

R$ 18.000,00 - Vendo Treter: 376-0505 com Venda de apartamentos
casá de alvenaria, com Heitor ou Adelaide. novos, localização central,
02 quartos, sala, cozinha, /

com piscina e salão de
bwc, área de serviço, Vendo casa com 138m2, festas. Tratar 9973 3623

garagem + área coberta, construção nova, na Vila creci7402
toda com piso cerâmico e Lalau na rua Alberto

calçada em volta de casa. Santos Dumont, com

I!VERSOS 1
Valor: R$18.000,OO + suíte, 2 quartos e demais
saldo de R$ 5.182,91 dependências. Terreno
com prestação de R$ com 440m2, todo
50,19 pl mês. Pode ser gramado, com garagem
quitada com FGTS. Rua poro 2 carros.

asfaltada, próx. ao Posto Valor: R$ 79.000,00 Vendo guarda roupa com

Mime doAno Paula. falar com Marlene 10 portas, em ótimo
Tratar: 275-0051. 371-81160u estado. Fone: 371-8116

9975-4135. com Marlene.
Vende-se casa em

alvenciria no Bairro Vila Vende-se casa em Vendo mesa oval com 6
Nova. Valor: alvenaria, Vila Lenzi, com cadeiras almofadas, estilo
R$ 80.000,00, 03 quartos, garagem e colonial, de madeira
aceita-se proposta. Fone: demais dependências. imbuia. Fone: 370-4980.
370-0464. Valor: R$ 26.500,00.

Tratar: 9118-0395 com Vende-se equipamentos
Vendo próx. Colégio Cleiton ou Adriana. para instalação de
HOMAGO, Ilha da esquadrias de Ferro

Figueira, casa mista, cl Vende-se casa nova no (furadeira, aparelho de
03 quartos, garagem + Amizade solda, esmilhadeira,
dependo Valor: R$ 79.000,00 serra circular).
R$ 28.500,00 Tratar 9973 3623 Tratar com Jorge ou Dina
Tratar: 371-6069. creci 7402 pelo fone:

370-2505.
Vende-se um casa de
madeira, contendo 4 Vendo retalhos grandes.
quartos, 0·1 banheiro, sala Tratar: 376-1573.
com 2 ambientes,
cozinha, área de serviço e Vende- se apartamento na Vende-se estufa

garagem, com 140m2 e rua Barão do Rio Branco, para secagem de
-, terreno cl 2.000m2, na Edifício Klein, 5° ondor.de cogumelos (elétrica).
Ba rra do Rio Cerro, rua. frente. Apartamento novo Valor R$ 200,00.
asfaltada. Valor: R$ com 138m2. Tratar: 275- Tratar: 370-2146.

Aluga-se quarto p/ moça,
Fone: 372- 1721 ou

9113-3171.MÓVEIS
W$;l$j QPurlQmel!fosj ,MentIs! terrenos

Vende-se filhotes de
cofap, desverminado.
Fone: 373- 1084 ou

9104-5530.

a Vende-se um terreno de
350m2 Jardim São

Francisco, na rua principal
do loteamento. Tratar:

'

371-8116

Vendo loja de material

poro construção, com
ótima clientela, ponto
excelente, com um ótimo

. faturamento, em Joinville
no bairro Santo Antônio.

. Motivo: Problema de
saúde. Fone: (47)435-
0964 I 9994-1387.

Negócio de Ocasião -

Vende-se terreno próx. a
SCAR. Tratar: 9104-9149
com Marcos.

Vende-se um terreno em

Schroeder, bem
localizado, próximo a

Morisol, medindo 675m2,
preço de ocasião. Tratar:
275-1723 com Luís
Carlos ou 9993-8920
com Valdemir.

Vende-se terreno Vila Rau

347,00 m2- pleno R$
8.500,00
Tratar 9973 3623
creci7402

Vende-se guarda roupa
antigo de solteiro, 2 camas
de solteiro, 1 geladeira
em bom estado, 1 armário
de cozinha, 1 fogão 4
bocas Continental, 1 mesa
com 3 cadeiras.
Valor a combinar.
Tratar: 371-7060.

Vende-se uma casa nova

na Vila Rau com' uma suíte
+ 2 quartos, pronta p/
morar. Treter:
.9975-2164.

Vendo casa em alvenaria,
semi-nova, com

acabamento interno em

gesso à massa corrida, com
02 quartos, banheiro, sala,
cozinha, despensa, área de

serviço e garagem. Grades
em todas as janelas, toda
calçada porfora e canil.
Local: Estrada Nova, próx.
ao Mercado Brasão. Aceita
se carro como parte do

pagamento. Valor: R$
37.000,00. Tratar com
Ivone ou Silvio no telefone:
372-3124..

Vende-se vídeo cassete,
com controle.
Valor: R$ 150,00.
Tratar: 275-2364

Vende-se um terreno cl
350m2, Lot. Casa Nova 2

-lateral, na rua Bertha
Weege, próx. 25 de
Julho. Valor R$ 8.500,00 .:
Tratar:370-5020.
Excelente negócio -

terreno com infra
estrutura necessária para
futura moradia ,

agricultura, pecuária, .

Vende-se balcão seco para
lanchonete ou confeitaria.
Tamanho 2m X l,50m X

O,75m em bom estado.

Preço para
desocuparespaço.
Tratar: 371-4600.

,

CONSORCIOrors VENDEDORES 'PARA

EXIGIMOS

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

+Boa aparência
+Espírito de equipe
+Vontade de vencer

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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 troca pl

imóvel na praia

VENDE - Casa em alvenaria (antiga)
cl 200 m2, em terreno cl 2.997 m2.
Rua AdolfPuttjer, 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 - Sala comercial com. ALUGA - Apto. contendo 1 suíte +

área aprox. 40 m2. Rua Acre, 133 2 dormitórios. Rua Gov. Jorge
(Jaraguá Esquerdo) Lacerda - Ed. Onix - Apto. 102

R$ 200,00 (Centro) - R$ 400,00

VENDE Terreno com área

Terreno com área de 24.945 m2.

!' 412,50 m2. Rua Francisco

.

Nereu Ramos (Prôx; Mees - Corupá II
II

Posto de Saúde) Preço:
Preço: R$ 1�.000,00 R$ 65.000,00

>

VENDE - Terreno comáreade 1.538,45
m2. Rua 25 de Julho esquina clRua
Guilherme Wackerhagen (VooNova)

Preço: R$125.000,00

VENDE - Casa em alvenaria, c/ área
de J08 m2, em terreno cl 492 m2. Rua
Padre Vicente, 167 - Corupá - Próx.
Prefeitura - Preço: R$ 83.000,00

VENDE - Casa em alvenaria,
contendo .1 suíte + 2 dormitórios,
em terreno de 364m2. Rua: Erich

Sprung, 155 - Bairro: Água Verde.

Preço: R$ 66.000,00
'

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

Iaraguá Esquerdo -

Preço: R$ 69.000,00

CONDOMÍNIO·
LEUTPRECHT

partamentos novos, contendo 2

dormitórios + vaga de

garagem.
'Bairro: Nova Brasília'

Entrega em dezembro/2001
/ .

Ultimas unidades

Preço: R$ 45.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua ßarão do Rio

Branc() (ao ll!ido 'ao
'

t'lcol!l IilfaJ'ttl/
GlrassolJ .� :?çel1tro�·� .

{área 784m!p� 28x28�

Valor

R$ 'il�i18(J. OO(J, GO

-suas benfeitorias
r;Rua Reinoldo Rau,

�2qy... centro - área

950m 2 15x55.

'fl,Valor, I

�R$ 320.'O(jO, rJOJ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ref. 557 - RIO MOLHA - Terreno cl
485,OOm2, casa cl 1 05,OOm2• Rua Inácio
Zoveko, lateral da ruaWalterMarquardt.

R$ 40.000,00, a combinar

371'-9165

IMOBILIÁRIA
Rua Reinoldo Rau, +144 - .Jaraquá do Sul - SC,

ESQUERQO - 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
Residencial- alvenaria cl 150,OOm2-
terreno com 416,74. Rua Bernardo
Dornbusch - R$ 65.000,00, aceita

casa de menor valor.
.

Ref. 561 - BARRA RIO CERRO -

com 420m2 - 14x30m, loteamento
Satler, Rua 945 - Plácido Satler -

R$ 13.000,00, aceita arcelamento

Ref. 51,4 - BARRA RIO CERRO - cl
512,OOm2 - 13x44m, Rua 982, lateral da
rua OscarSchneider, Loteamento Raios de
Sol- R$ 2.500,00 entrada e saldi> até 48x.

..

Ref. 576 - BARRA RIO CERRO - cl
874,25m2 - Rua Plácido Satler,

loteamento Satler - R$ 16.000,00

, ,
,

Ref. 264 - CENTRO - Terreno Rua
Amazonas cl 385,70m2 - R$ 33.000,00.

14x27,65m, estuda propostas

Ref. 40 - VILA RAU - cl 581,OOm2,
14,811 16,50x39,50/43,50m. Rua
755, Residencial Renascença -

R$ 18.000,00 à combinar

762,OOm2 - frente em 29,70m. Ruo
Faustino Demarchi - R$ 43.000,O�,
Fundos estacionamento da Malwe!

e .

- terreno

. com 1 .740 ,OOm2, frente de

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

Ref. 578 - CZERNIEWICZ - apto d
suíte + 1 qto, Rua EmmaZiemann,d
78,63m2, ótimo estado, aceito financ.

bancário, casa de valor atéR$ 55.000,00

Ref. 263 - JARAGUÁ ESQUERD
- cl 560,OOm2, 14x40m. Loteamento

. Campo Sampiero. Ótimo padrãode
construções, R$ 22.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Ate"dimento: 8h30 às 12h. 13h30 às lah30
) � Aos sábados: ah às 12h /.

2074 - CENTRO - R. Fernando
'"

Pradi, 220, sobrado alv. superior:
suít� cl closset, hidro, sacada + 2

dorrn. cl sacada, sala íntima cl
sacada, bwc. Inferior: sala estarl .

1VIjantar, cozo cl móveis,
churrosq., lavabo, bwc dep.

, empregada, garagem 2 carros.

R$ 195.000,00

Luis Gonzaga
Ayroso, 532 _ casa,
alvo 132m', 1 suíte,

.
2 dorrn., sala estar/

jantar, cozinha,
despensa, área
serviço, portôo

eletrônico. Terreno
15x44 _ 660m2 _

R$ 43.000,00

2112 _ VILA LENZl _ R. Elpídio Martins,
69 _ Casa 115m2, 1 suíie, 2 dorm., sala,
coz., lavanderia, bwc social, escritário e

demais ,dep. _ R$ 70.000,00

1001 _ VILA
NOVA _' R. Pedro
Gonzaga _ Ed. Ana
Cristina _ apto. cl
área total 110m2, 1
suíte, 2 dorm., 1
bwc, sacada,
churr., individual,
bicicletário, 2
portões eletr. t
central de gás e

garagem.
Entrada
R$ 25.000,00 +

19X'1,6CUB'

2088 . ILHA DA FIGUEIRA· R. Antonio
Pedri· Sobrado novo alv. cl 200m', 1 suíte cl
closet,2 dorm., 1 bwc, escritório, sala eslar(TV1

cozinha, garagem. Terrena 480m'. R$
89.000,00. Aceita apto até R$ 50,000,00

3077 _ SÃO LUIS _ R. Arduíno
Pradi _ Terreno 450m2 _

R$ 18.000,00

2110 _ JGUÁ ESQUERDO _ R. São
Bento do Sul, 60 _ casa alvo 200m', 3
dorrrr., bwc, solei estar/jantar, copa,
cozinha, área serviço, áre.o festa,
garagem 2 carros. T�rreno 400m' R$
68.000,00, aceita casa menor valor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo, 02 quartos, garagem

oberta, no Jardim das Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40
.

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

À vista RS 35.000,00 (aceito propostas)

'\ltll m rtrét1iJ I
Empreendimentos Imobiliários

9
�
� Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� na 119 - Próximo a Caíxa Econômica Federal

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

372·1499
371·3807

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHÚRRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS
. VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
'PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
laVara

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA

PRAZO DO EDITAL: dias

O(A) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia 10/Agosto/200' às 14:00 horas, e, em segunda
oportunidode, no dia 17/Agosto/2001, às 14:00 horas, neste Juízo de
Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova,
CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, será(ão) levado(s) a leilãö/praçd o(s)
bem(ns) descrito(s), consoante determinação constante dos autos n?
036.97.001257-3, em que figura(m) como exequente(s) Dario Chiodini,
tendo como executado(s) Lanchonete Sani Ltda e outros. Bem(ns): 01
- Um freezer marca Consul, cap. 280 lt., cor marrom, em funionamento,
modelo vertical; 02 - Um freezer marca Metalfrio, com capacidade de cerca

de 5001t., cor marrom, em funcionamento, com uma tampa, modelo horizon
tal; 03 - Uma mesa redonda em Pinus com quatro cadeiras; 04 - Quatro
mesas retangulares em Pirius com dezesseis cadeiras; 05 - Uma televisão
modelo 29" marca Toschiba Stereo MTS; 06 - Uma máqina de assar frangos

J Imegui; 07 - Dezessete banquetas padrão umbuia; 08 - Um balcão refrigerador,
marca Polar, em fórmica, com cerca de 4 metros; 09 - Um freezer marca
Prosdócimo, com capacidade de cerca de 4801t., com quatro tampas, modelo
horizontal; 10- Um fogão industrial quatro bocas, marca Icogás, çom forno;
11 - Uma geladeira antiga sem des.crição de marca e capacidade
armazenamento; 13 - 'Um forno. microondas marca Scharp; 14 - Uma chapa
de Jazer lanches pequena; 15 - Uma chapa de fazer lanches média; 16 -

Uma fritadeira marca Tedesco; 17 - Oito caixas plásticas, com 24 garrafas de
cerve]o cheia; 18 - Quatro caixas plásticas de refrigerantes, com 24 garrafas
cheias; 19 - Dois botijões de gás; 20 - Um cofre com .cerco de 70cm, de uma

porta; 21 - Dois ventiladores de teto. Avaliação: R$ 4.600,00 (quatro mil e

seiscentos reais), em 12/julho/1999, cujo valor será corrigido monetariamente
até a data do(a) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao débito
cobrado. Onus: Não há. Recursos ou pendências: Não há. Salienta-se que,
em primeiro leilão/praça, ovalar do lanço não poderá ser inferior Cl avaliação
efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda neste(a), será levado à segunda
oportunidade, onde haverá à oliencçöo a 9uem mais ofertar (art. 686, VI, do
CPC). Caso não encontrado(S/ o(s) devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) cienteísl.,por meio do presente, da rea ização da hasta pública acima descrita. E, para
quecheque ao conhecimento de todos partes e terceiros, eu, Eliane Aparecida
Stinghen Rausisse, o digitei, e eu, Eliane A. Stinghen Rausiss Escrivã designada
o conferi e subscrevi. Comarca de Jardguá do Sul(SC), 04 de julho de 200·1.

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito
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• Casa de alvenaria com 160,00m2, situado no Jguá
Esquerdo, Loteamento Fredolino Martins, Próximo ao

Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 40.000,00
• Casa de alvenaria com 135,OOm2, 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,OOm2, terreno com 1.106,OOm2,

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

I
• Casa de alvenaria com 90,00m2, situada na rua 258,
lateral da rua Bahia. Valor R$ 45.000,00
.1/2 água de alvenaria com 60,OOm2, no Loteamento Ana
Paula III. Valor R$ ,20.000,00
• Casa de madeira com 7x9 + 4x9 de alvenaria total
89,OOm2 - lote Ana Paula III - Lote 153. Valor R�
23.000,00
• Casa de madeira de 55,00m2 toda murada no loteamento
Ana Paula III. Valor 17.000,00
• Casa de alvenaria em construção, com 75,OOm2 (na laje),

I
lote 148, esquina, no loteamento Ana Paula II. Valor
15.000,00
• Casa de alvenaria com 90,OOm2, na rua das Flores
COHAJAS. R$ 27.000,00

,

TERRENOS
• Terreno com 435,OOm2, situado no Loteamento

Camposampiero. Valor R$ 18.000,00.
• Terreno com 600,00m2,(Asfaltado) situado na Rua Luis

II
Borlolini. Valor R$ 20.000.00·
• Terreno com 313,OOm2, situado no Ana Paula III. Valor·
R$ 12,000,00.
• Terreno no loteamento São Cristovão (Bairro Amizade).
Valor R$ 11.500,00.
• Terreno com 420m2 - Loteamento Pierman·n -

R$16.000,OO
• Terreno com 420m2 - Loteamento Ana Paula II, frente
para o asfalto - R$16,000,00

I
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LOTEAMENTOS FINANCIADOS
Ul
'"
o

• CAMPOSAMPIERO I
• FIRENZE
• ZANGHELINE

• CAMPOSAMPIERO II
• OURO VERDE

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

CONDOMlíNIO FECHADO

-FLAMBOYANl
COM VISTA PANORÃMICA.

I
I

---------------_.,'--_

Informativo
ImobHiário AIJS

COFECI quer incluir o curso superior de
ciências imobiliárias na lei federal

Em reunião, com o diretor de assuntos

pedagógicos do COFECI Sr. Oscar Hugo, no dia 7 de
maio o Deputado Federal ß'arbosa 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.

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

Deputados e também se mostrou disposto a colaborar
em outras questões para beneficicr 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.

liA legislação do COFECI já regulàmenta o

procedimento, mas queremos torna-lo inquestionável
com a modificação na lei Federo!", explicou Oscar

Hugo.

A conscientizaçãp e a, responsabilidade dos
corretores d� imóveis 'que estão no mercado, poro
opoior a reforma neste item da I�i 6.530 são de grande
importância para toda a categoria

Na cidade de Jaraguá do Sul, mais

especificodornente na UNERJ ,este curso jápoderia
ser realidade desde inicio de 2001. O que faltou foi

inscritos para o curso

A UNERJ juntamente com a AUS, Delegacia do

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

Em tempos de globalização e mercado
competitivo, ganham os mais e melhores informados,

Cód. 0110 - OSA DE
ALVENARIA cl
150,00m2, contendo 3

quartos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia, 2

garagens + sobrado cl
churrasqueira. TERRENO
C/ÁREA DE 406,00W,
(14)(29), todo murado.

Localizada à Rua 695, Loteamento Jomar, (05km do Centro),
Bairro Estrada Nova. VALOR R$ 45.000,00

Rua ..João Planinscheck, 302 - ..Jaraguá do Sul - SC

VENDE:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

edícula cl 114m2, suíte + 3 darm.,
2 bwe, salão de festas cl ehurrasq.

Terreno cl 350m2

.

CI
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1.921 - SOBRADO - Vende-se ou

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

SC cl 180m2 - suíte + 3 dorm., 2
bwe, 3 salas, sacada, eoz., lav.,

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

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

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

REPRES�NTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA.

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

CASAS EM ALVENARIA:
Ref 1870-Água Verde-Casa alv. cl
235,25m2 - suíte- piseina-Terr. C/759m2-
R$160.000,00
Ref 1930-Água Verde-Casa Alv.e/150m2
-3 dorm- Terr.450m2-R$23.000,00+fin
Ref 1776Amizade-Sobrado Res. Bella Vista
cl 219,44m2 - suíte cl eloset -

R$120.000,OO
.

Ref 1829-Amizade- Lot. Verssalis-Sobrado
em eonstr. cl 2 suítes+2 dorrn - 2 bwc -

R$77.000,OO
Ref 1841- Amizade- Sobrado cl 255m2 - 1
suíte cl eloset+ 3 darm - R$99.000,OO
Ref 1842-Amizade-Casa Alv. cl 70m2 - 1
darm - 1 bwe - R$22.000,OO
Ref 18SS-Amizade-Tifa Schubert-Sobrado
cl 200m2 - 6 dorrn - 2 bwe -R$ 48.000,00
Ref 1860-Amizade-Casa Alv. cl 203m2 -

suítee/hidro+1 darm -1 bwe
R$120.000,OO
Ref 1867-Amizade-Casa Alv. nova cl

•
122m2 - suíte+2 dcrrn - 1 bwe -

R$63.000,OO
Ref 1899-Amizade-Casa Alv. cl 183,40m2
- Terreno cl 19.125,50m2-R$18S.000,OO
Ref 1926-Amizade-Tifa Schubert-Casa alv.
cl 3 darm - Terreno cl 544m2 -

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

suíte+ 1 dorrn + edícula elldarm -

R$35.000,OO+financ.
Ref 1938-Amizade-Res.Verssales -Casa
Alv.Nova e/136m2-suíte+2 darm -

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

suíte+ 2 dorrn - 1 bwe - terreno cl 947,34m2
- R$75.000,OO
Ref 1620-8arra-Sobrado cl 265,llm2 - 1
suíte - terreno cl 635, 75m2 - R$95.000,OO
Ref 1817-Barra Rio Cerro-Casa Alv. cl
120m2 - 2 dorrn - 2 bwe - R$28.000,OO
(parcela)
Ref 1894-Barra- Casa Alv. cl 170m2 -

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

R$117.000,OO
Ref 1492-Centro- casa e/315m2-Terreno
cl 2.445m2- R$3S0.000,OO
Ref 1737-Centro- Casa AIV. e/200m2 - 3
darm - 2 bwe - Terreno cl 718,50m2 -

R$150.000,OO
Ref .1802-Centro- Sobrado ComI. cl
321,80m2 -1 apto +2 salas Comls.
R$230.000,OO
Ref 1824-Centro- Casa Alv. cl 200m2 -4

-

darm - 1 bwe - Terreno e/850m-2 -

R$160.000,OO
Ref 1852-Centro- Sobrado cl 256m2- 1
suíte cl closet+2 dorm- R$19S.000,OO
Ref 1920-Centro- Casa alv. cl 170m2-3
darm -2bwe - terreno cl 392m2 -

R$88.000,OO
Ref 1887-Corupá -Casa Alv. cl 120m2 - 2
darm piseina- R$70.000,OO
(14XR$S.000,OO Fixo)
Ref 1792- Czerniewicz- Casa Alv. cl
487,15m2- suíte+ -Terreno cl 3.285m2 -

R$230.000,OO
Ref 1806-Czerniewicz -Sobrado Comi. cl
420m2 - 2 salas eomls.- R$lS5.000,OO
Ref 1820-Czerniewicz-Sobrado cl
269,30m2 - suíte master- Terr.c/ 625,89m -

R$190.000.00 .

Ref 1868-Czerniewicz-Sobrado Res.e
ComI. cl 234 m2 - 4 darm - R$95.000,OO.

Ref 1827-Estrada Nova- Ca'sa Mista cl
120m2 - 3 darm - R$19.500,OO
Ref 1B54-Estrada Nova- Càsa Alv. cl
78m2 - 3 darm - 1 bwe - terreno cl 344m2
- R$32.000,OO
Ref 1763-Guaramirin-Sobrado cl 360m2-
suíte elcloset - Terreno cl 720m2-
R$140.000,OO
Ref 1778-Ilha da Figueira- Casa Alv. cl
140m2 - 3 darm - 2 bwe - R$ 65.000,00
Ref 1904-Ilha da Figueira- Casa alv. cl
140m2 - 1 suíte+3 darm - 2 bwe -

R$65.000,OO
Ref 1917-Ilha da Figueira- Casa Alv. cl
197m2 - suíte+ 3 darm - 2 bwe -.

R$7S.000,00
Ref 1892-Jaraguá Esquerdo-Casa Alv.
cl 198m2 - 1 suíte+3 darm - R$90.000,OO
(parcela)
Ref 1911-Jguá Esquerdo- Sobrado cl
211,30m2 - suíte+ 2 darm -Piscina -Terreno
cl 560m2-R$140.000,OO
Ref 1931-Jguá Esquerdo- Casa Alv. cl
110m2-3 darm -1 bwe - Terreno cl
364,70m2 - R$53.000,OO
Ref 1831-Joáo Pessoa- Casa Alv. cl
lanchonete cl 250m2 - 3 darm - 1 bwc -

R$45.000,OO

Ref 1810-Nereu Ramos- Casa Alv. cl
110m2 - 3 darm - 1 bwe - R$37.000,OO
Ref 1918-Nova Brasília- Sobrado cl
350m2 - suítre+ 3 darm -piscina-Terreno
cl 1.605m2 -R$300.000,OO
Ref 1919-Nova Brasília-Casa Alv. cl
164,86m2 - suíte+ 2 dorrn - 3 bwe -piseina
R$85.000,OO
Ref 1633-Schroeder- Casa Alv. cl 286m2
- 4 darm - terreno cl 1.540m2 -

R$8S.0.0.0,OO
Ref 1658-Schroeder-Casa alv. cl 240m2
- 1 suíte+3 dorrn -2bwe - R$60.000,OO
Ref 1922-Schroeder-Casa Alv. cl 186m2
- suíte+ 3 darm - 2bwe - Terreno cl
661,98m2 - R$45.000,OO
Ref 18S0-Três Rios do Sul- Casa Mista
cl 80m2 - 3 darm - 1 bwe - R$16.000,OO
Ref 1708-Vila Baependi-Sobrado cl
580m2 - 2 suítes+ 2 dorrn -3 bwe - Piscina
Consulte-nos
Ref 1800-Vila Baependi- Sobrado cl
250m2 -' 1 suíte cl hidro+ 2 dorrn - 1 bwe
R$140.000,OO
Ref 1851-Vila Lalau- Casa Alv. cl 153m2
- 1 suíte+3 dorm - 2 bwe - R$63.000,OO
Ref 1876-Vila Lalau-Casa Alv. cl 225m2
- 4 darm - 2 bwe - R$140.000,OO
Ref 1880-Víla Lalau-Casa Alv. nova cl
138m2 - 1 suíte+ 2 darm -R$75.000,OO
Ref 1903-Vila Lalau-Casa Alv. cl 172m2
- 3 darm -r 2 bwe - Terreno cl 392m2 -

R$65.000,OO
Ref 1939-Vila Lalau-Sobrado cf 168m2 -

3 darm - 2 bwe - Terreno cl 392m2 -

R$78.000,OO
Ref 1772-Vila Lenzi- Casa alv.c/ 180m2
- 3 darm - 2 bwe - R$78.000,OO
Ref 1777-Vila Lenzi- Casa alv. cl 128m2
- Terreno cl 882m2 - R$ 60.000,00
Ref1784-Vila Lenzi-Sobrado cl 192m2 -

4 darm - 3 bwe - R$103.000,OO
Ref 1815-Vila Lenzi-Casa Alv e/160m2-1
suíte-2 dorrn - 1 bwe - R$25.000,OO +
Finan
Ref 1923-Vila Lenzi-Casa alv. -suíte+ 2
dorrn - 1 bwe - Terreno cl 458m2 -

R$S8.000,OO
Ref 1936-Vila Lenzi- Casa alv. e1
186,25m2 - 3 dorrn - 2 bwe - R$75.000,OO
Ref 1859-Vila Rau-Casa Alv. cl 70m2 -3
darm -1 bwe +1 galpãoe/bwe e/100m2-
R$45.000,OO

Apartamentos: .

Ref 4201-Edif.Dâmarys-Amizade-1 suíte+
2 darm - 1 bwe - garagem -R$45.000,OO
Ref 4208-Edif. Dámarys- Ami za ce-c]
76,23m2- 1 suíte+ 1 dorrn - 1 bwe -garagem
-R$40.000,OO
Ref 4209-Edif. Res. Amizade-Amizade-el
85m2- 2 darm - 1 bwe - garagem -

R$30.000,OO
Ref 4161-Edif.Dona Hilda- Centro-suíte+2
dorrn -1bwe -garagem- R$75.000,OO
Ref 4166-Edif.Cristiane Monique -

Centro-e/90m2 -2 darm -1 bwe - garagem
R$45.000,OO
Ref 4184-Edif.Schiochet -Centru-c/
182m2 -suíte+2 darm - 1 bwe- garagem -

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

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

garagem - R$68.000,OO
Ref 4219-Edif. Res.Jade-Centro-Apto em

eonstr.el 152,05m2 - R$44.000,OO +
Financ
Ref 4226-Edif.Anita Garibaldi-Centro-el
262,50m2 -3 gar.-R$195.000,OO + acabo
Ref 4227-Edif.Saint Sebastian- Centro
duplex cl 60m2 -R$84.808,27 (Mo
biliado)
Ref 4228-Edif.Catar'ina Ersching
Centro-2 darm - entrada R$76.000,OO
Ref 4229-Edif.Clarice Koch-Centro-el
116m2- 2 darm - 1 bwe - garagem -

R$60.000,OO .

Ref 4230-Edif.Pérola Negra- Centro- cl
127m2- suíte+ 1 darm - 1 bwe -garagem -

R$68.000,OO
Ref 4188-Edif.Adrielli-Czerniewiez-el
96m2- suíte+ 2 darm - R$22.000,OO+
financ.
Ref 4211-Edif.Sílvio Pradi- Jguá
Esquerdo- 1 suíte+ 2 darm
R$115.000,OO(Troca pl casa)
Ref 4162-Edif.Sáo Miguel-Nova Brasília
aptos e/3 dorm-.R$46.000,OOcl 2 dorm
R$43.500,00
Ref 4232-Edif.Hortência-Nova Brasília-
3 darm - 2 bwe -�aragem - R$68.000,OO
Ref 4225-Edif. Aguas Claras-Três Rios

do Sul-c/ 48m2- 2 dorm- R$11.S00,OO
+ 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
bwe -R$ 30.000,00
Ref 3032-Ribeiráo G. do Norte-el
125.000,00m2 -R$ 50.000,00

terrenos:
Ref 2360-Amizade -R:Jaeob Gesser cl
600m2 R$33.000,OO
Ref 2360 - Amizade,R: Roberto Ziemann,
ell500m2 - R$70.000,OO
Ref 2364- Amizade- R:Jaeob Gesser cl
551m2 - R$38.000,OO .

Ref 2362- BR 280 - cl 400.000m2 - R$
, 480.000,00

Ref 2262- Centro- lugar alto cl 1.369m2-
R$27.000,OO
Ref 2373-Centenário- R: Lot. Jardim
Francisco cl 350m2 - R$ 21.500,00
Ref 2330-Czerniewicz- R: Ilda Formigari
cl 300m2 - R$ 14.000,00
Ref 2340-Czerniewicz- R: Paraná c]
22.123,89m2 cl lagoa de peixe - R$
68.000,00
Ref 2349-Czerniewicz- R: Antônio Gesser
cl 18.844,86m2 - R$ 200.000,00
Ref 2352-Czerniewicz- 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 23B6-Guaramirim-Próximo Pedreira cl
80.000 m2 - R$200.000,OO
Ref 2387- Guaramirim- R:BR 470 cl
648m2 + 1 casa madeira cl 3 dorm - R$
28.000,00
Ref 2313-Ilha da Figueira- R:José
Panstein cl 603,75m2 - R$17.500,OO
Ref 2379- Ilha da Figueira- R: José
Teodoro Ribeiro cl 540m2 - R$42.000,OO
Ref 2367-Jguá Esquerdo- Lot. Osmar
Gerent cl 427,50m2 - R$13.500,OO '

Ref 2377-Jguá Esquerdo- Cond. Azaléia
- cl 6a8,27m2.- R$ 30.000,00
Ref 2304-Nereu Ramos- R:João Ropellato
cl 10.123,75m2 - R$5!j.000,OO
Ref 2305- Nereu Ramqs- R: Luís Sarti cl
18.555,84m2 - R$55.000,OO
Ref 2383-Nova Brasília- R: Thomás
Francisco de Góes cl 371m2
R$37.000,OO
Ref. 2323-Schroeder- R: Tiradentes cl
460m2 - R$14.000,OO
Ref 2375-Schroeder- R: 14 de Abril' cl
675m2 - R$ 10.000,00
Ref 2388-Schroeder- R: Verônica Kniss
cl 450m2 - R$4.000,OO
Ref 2374-Três rios do Norte- Santo
Ant.-el 324m2 - R$ 7.000,00
Ref 2382- Vila Baependi- R: Bernardo
Dornsbusch cl 556,47m2 - R$58.000,OO
Ref 2365- Vila Lenzi- R: Lot. Piermann
cl 510m2 - R$21.500,OO
Ref 2368 -Vila Lenzi- Lot. Piermann. CI
560m2 � R$ 25.000,00
Ref 2381-Vila Lenzi- R: Onélia Horst cl
670m2 - R$35.000,OO
Ref 2327-Vila Nova - R: Walter
Marquardt cl 11.291m2 - R$ 600.000,00
Ref 2359- Vila Nova- R: Brusque cl
800m2 - R$32.000,OO
Ref 2370- Vila Nova- R: Walter
Marquardt cl 183.627m2 - R$ 70.000,00

Praias:
Casas:
Ref 1812-Itajuba-Sobrado mobiliadoel
160m2 -1 suíte+2 dórm - R$50.000,OO
Ref 1828-Itaguaçú- Sobrado 3 pav. CI
450m2 -6 darm - 4 bwe - R$200.000,OO
Ref 1829-Itaguaçú- Casa Alv. cl 140m2
- 3 darm -2 bwe -R$35.000,OO
Ref 1933-Navegantes- Casa Alvl
mobiliada cl 110m2-3 darm -2 bwe -

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

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

R$65.000,OO

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

1920 - CENTRO - cl 170m2 - 3
darm., 2 bwe, salão festas -

terreno cl 392m2 - R$ 88.000,00.

próximo Angeloni

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Suite com instalação para ar

condicionado e telefone '
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UM presente para daraSuá do Sul nos seus 125 an_os

APARTAME)NTOS FINANCIADOS

DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA
Rua Santos Dumont

Vila Lalau

Sacada com

churrasqueira '-_
opcional

Esquadrias de alutnfnío
'<

em todas as janelas

Após a entrega de chave,
poderá utilizar seu FGTS ou

financiamento bancário.

Valor total R$ 42.500,00;
corrigido pelo 'cus

Construção em 18 meses

PLANTÃO DE VENDAS - 9963-3714 OU 9973-8335

,
.'

.

.
7

, Aréa lofal do Apartamento: 80,72 lU

CREC11873-J
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42"'1 - SALA "'103 - FONE: 37"'1-88"'14-
irnobiliariaseculus@�uno_com_br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eng"etec.". CRECI934·J

VIEIRA - prédio em

alvenaria (2 pisos)
sobrado. Área total de
392m2 e área construída
225m2. Cada andar

contém 3 quartos. Próx.
Rei dos Botões.
R$ 65.000,00

Mini Sítio em
Schroeder, Rua Reirnoldo

Pornerlnqer - área
2.000m2• Contém casa

com 3 quartos, bwc,
sala, cozinha,

lavanderia, churras
queira, piscina semi

acabada. R$ 29.000,00

GUARAMIRIM -

Sobrado no Centro de
Guaramirim.

Área terreno: 750m2
Área construída: 700m2

CENTRO -

Apartamento com 1
suíte mais dois
quartos,2 salas,
dependência de

empregada
completa,

lavanderia, bwc
Social no valor de
R$ 65.000,00

..

5, ç����WI?��9.�9:.�

/EngetecConstrutorae Imobiliária�
.

,

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

VENDAS
(

* 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 NOVA - Edf.

Marangoni com 2 quartos,
sala, cozinha, BWC, lavan
deria R$52.000,OO
* CENTRO - Edf. Argos com
1 suíte + 2 quartos, sala,
cozinha R$ 65.000,00
* CENTRO - Casa Rua

Florianópolis C0m piscina
próx ao posto Marechal R$
130.000,00
* CZERNIWICZ - Casa, de 2

andares, com suíte + 2 quartos,
churrasqueira, garagem p/ dois
carros R$ 130.000,00
* JARAGUÁ ESQUERDO -

Casa de 2 andares, área de
504 m2 R$ 210.000,00

LOCAÇÃO
* VILA ,,!OVA - Residencial
ou comercial com 3 quartos
localizado na rua Domingos
Brugnago nO 611 valor de

R$ 500,00

Tel.oPlantão
9101-4656
9101-8855
9101-3265

; no valor de R$10.600,OO
'* ILHA DA .FIGUEIRA

* VJLA LENZI - Terreno na Terreno com área de 534m2

rua'MarceloBarbi,R$15.000,OO próx Cal. Homago, R$
* VILA LENZI - Terreno 27.000,00
com 450 m2 R$ 17.000,00 * ILHA DA FIGUEIRA -

� CENTRO- Terreno na rua Terreno no Divinópolis no

Amazonas R$ 60.000,00 valor de R$ 35.000,00.
* CHICO DE PAÚLA- Casa * CENTRO - Rua Amazonas
de alvenaria (Próx. posto com área de 600 m2 próx. Edf.
Mar-colla) R$ 90.000,00 Amarantus R$ 60.000,00.
(* CASA - Rua Santa Júlia' * CZERNIEWICZ - Terreno
R$ 58.000,00 com 2 casas de alvenria
* CENTENÁRIO - Casa de área do terreno cl 500m2•
al-venaria R$ 34.000,00 Rua Roberto.Ziemann, nO
* BARRA DO RIO CERRO- 19. R$ 90.000,00
CasadeAlvenaria R$60.000,OO * CASA EM ALVENARIA -

* VILA LALAU- Casa de na Ruá Domignos O. Brug
alve-naria, rua Roberto José nago, 611 (Rua do Super
Milker (Póx. DG da WEG) R$ mercado Breithaupt e Rádio
109.000,00 Brasil Novo). Terreno com
* JARAGUÁ ESQUERDO - 1.000m2 e casa com 132m2,
Rua João Franzner casa de contendo 3 qtos, 1 bwc
alvenaria 404m2 R$ social, copa/cozinha, 2

210.000,00.
.

salas, dep. de empregada
* AMIZADE - Terrenos no (qto e bwc) lavanderia e

Loteamento Versalles com varanda - Ótimo ponto
área de 450 t'n2 nos valores comercial ou residencial
de R$\ 20.500,00 e R$ *TERRENOao ladodo SENAC,
21.000,00. com 960m2 de frente para rua
* ILHA DA FIGUEIRA - Rua principal. R$ 37.000,00 '

. Exp. José Ribeiro. Casa com * APARTAMENTO na frente
3 quartos, 1 BWC, sala, do Smurfs Lanches, na

cozinha, lavanderia, gara- Reinaldo Rau - Centro:

gern e estrutura para dois Contém uma suíte mais 2

pisos. R$ 37.000,00. quartos, 2 salas, dependên
* ILHA DA FIGUEIRA - Casa cia completa de empregada,
mista + casa pequena em cozinha com móveis e BWC.
alvenaria c/515m2 de área * TRÊS RIOS DO NORTE -

total e 190m2 de área cons- Casa de alvenarta com 1
truída. R$ 58.000,ÓO. suíte + 2 quartos, sala,
* ILHA DA FIGUEIRA· - cozinha, lavanderia e demais

.

Terreno com área de399m2 dependências. R$ 13.000,00

CENT·RO
área total
de 1.000m2•
_- ,

Valor de

R$
I

180.000,00

VILA NOVA
Residencial ou comercial
com 3 quartos localizado

na rua Domingos
Brugnago nO 611 valor
de R$ 120,000,00

VILA LALAU - área
totaide 5.000m2,

contendo 2 aptos, 1

casa, 1 área de festas.
Valor R$ 260.000,00

BAEPENDI - 1 suíte + 2

qtos, bwc, lavanderia,
sala, cozinha, 1 garagem
Valor R$ 42.000,00

CENTRO - Apartamen
to com 1 suíte mais dois

quartos.L'sala, lavan
deria, 2 bwc, no valor

de R$ 65'.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cód. 20 I o - B,A.EPENDI - ED.
GABRIELE c/90m2, I Suíte + 2

quartos. Preço R$ 45.000,00

Cód. 3002 - CENTRO - Terrenos
de R$ 18.000,00 a R$ 35.000,00
Entrada 40% - Saldo parcelado

liirassol
IMÓVEIS

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

Cód I 084 - Jaraguá Esquerdo - Casa A1v. cf.
174 m2 - I suíte + 2 quartos + edícula. Cód 3052 VILA NOVA - Terreno com 330

'Preço R$ 60.000,00 (Próx. Cond. Azaléias) m2 - (Próx. Prefeitura): Preço R$ 18.000,00

Cód. 3016 - CZERNIEWICZ - Terreno
com 450m2 (I 5x30). Próximo ao

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

Cód 3041 - FIGUEIRA - Terreno com

567m2 (14 x 40.5). Próximo ao MTR
TRANSPORTES. Preço R$ 18.000,00

Cód 1075 FIGUEIRA - Casa Alv. c/
156 m2 - 3 qtos + edícula com 2 qtos.
Preço R$ 45.000,ÕO (Próx. de Colégio)

Cód 1030 - VILA NQVA - Casa com 350
m2 (em construção). Terreno com 800 m2

(Próx. Gatos e Atos). Aceita imóveis no

negócio. Preço R$ I 15.000,00

Cód 1086 - FIGUEIRA - CasaAlv.

c/ 120 m2, 4 quartos e demais
. dependências.

Preço $ 25.0ÓO,00

Cód 2036· CENTRO - Apto no Ed.

Maguilú - com 80 m2, 2 quartos +.2
bwc + garagem.' Preço R$ 40.000,00

Cód. '3001 - SANTA LUZIA'- Lotes

com financiamento DIRETO ou' pela CEF

íPrestaçáo a partir de R$ 70,00)

Coo. 3029'. JARAGUÁ ;Õ5QUERDO':' .

Terreno cf302 m2 - Rua Matias José MartinS

(Próx. juventus). R$ 13.000,00

CRECI 1741-J

Cód 105 I • SOBRADO EM ALV.
COM 320 m2 - RUAJOÃO
PLANINCHECK-no 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

v

Cód 3009 . VILA NOVA - Terreno cf
830 m2. Próximo à Rádio RBN e Fórum

- Preço R$ 85.000,00

Cód 3027 . CZERNIEWICZ - Terreno
com 340m2 (14 x 24).
Próximo ao PAMA.

Preço R$ 24�000,00

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

SALDO COM CONDOMINIO

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

dependências. Entrada de R$ 16.500 +

Prestações p/CEF

Cód 1095 CZERNIEWICZ - Casa mista

c/ 120 m2 • 3 quartos + edícula de alvenaria.
1 Preço R$ 35.000,00 (Próximo ao PAMA)

Cód 1073 . CENTRO - Imóvel
Comercial 9346m2 - Rua Procópio
Gomes de Oliveira - 1291. Preço

R$ 212 000 00 (Estuda propostaS)

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira. "13'54 - Centro - JaraQuá do Sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEDUÇÃO a flor da pele
Mel Lisboa é protagonista da nova

minissérie da Globo "Presença de Anita",
que estréia nesta terça-feira.i.•.•�

SÁBADO, 4 de agosto de 2001

DANÇA CONTEMPO EA
"Aquilo de que somos feitos" é o
nome do espetáculo de dança que
será apresentado neste sábado, às 20
horas, no Centro Cultural de
Jaraguá do Sul. O evento faz parte
do Projeto Paleo Giratório, do Sesc,
em parceria com a Telesc Brasil
Telecom. A iniciativa também é uma
forma de homenagem aoMunicípio,
que completou12S anos de

fundação no dia 25 de julho último.
O espetáculo que será apresentado
em Jaraguá do Sul ganhou o Prêmio
Rio Dança 2QOO, concedido pela
cidade do Rio de Janeiro, como o

"Melhor Coreógrafo" e "Melhor
Trilha Sonora".
Desenvolvido pela coreógrafa Lia
Rodrigues, ClA de Dança em
colaboração com oito bailarinos da

companhia, o espetáculo acontece
em totalintegração com o público,
sem a convencional separação que
normalmente existe entre a platéia e

os bailarinos. Durante todo o

tempo da apresentação, os bailarinos
aparecem nus, em composições que
lembram esculturas humanas, idéias,
convicções e críticas que estão no

imaginário coletivo.
Para amontagem do espetáculo a

coreógrafa Lia Rodrigues foi buscar
no dicionário o significado da

'

Fotos: Tatiana Albertg

revelando identidades
palavra "descobrir". Os vários significados da
palavra, como levantar ou tirar aquilo que

cobria, pôr à vista, encontrar, achar,
encontrar pela primeira vez, manifestar,

revelar, descobrir segredos, inventar, notar,
dar e conhecer, tornar-se claro, aparecer à

vista, tirar o chapéu, revelar
sua identidade, foram sintetizados pela

coreógrafa através de uma performance que
inclui apresentações solos, duos e em grupos.
'Vestidos ou completamente nus, com música

ou em silêncio total.
Lia Rodrigues é criadora e diretora do

Panorama Rio Arte de Dança, que há cerca de
10anosvem

mostrando as novas produções nacional e
internacional de dança contemporânea. Ela
cria e assina espetáculos que
mostram singularidade e pesquisa,
integrando diversas linguagens cênicas'. Já
recebeu vários prêmios, como Projeto Cena

Aberta/Mincl98; Prêmio EstÍmulo/Minc/
96; Bolsa Vitae/9S; TroféuMambembe/
MelhorCoreógraía/Minc/ss.
Os ingressos são limitados a 200

lugares e estão à venda no Sesc ou no Centro
Cultural pqr apenas R$ 5,00. O espetáculo é
aconselhável paramaiores
de 18 anos., I

m�KKr@��
·Ii·

Venha conhecer o nosso

showroom e apreciar
belíssimos móveis de

ferro em exposição como:

mesa de çßn�ro, lateral,
aparodof, estantes,

colunas, cadeiras, mesós de
iontor, banquetas,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TRADI ÃO GAÚCHA SÁBADO, 4 de agosto de 2Qij2E CORREIODOPÖVO

MAR N -

PI UETE ESTAMPA DE TAURA

Jackson e Cinthia, jovem casal da socieda
gaúcha, que participam e prestigiam rodeio
bailes e eventos tradicionalistas gaúchos.
Jackson é filho do tradicionalista gaúcho e

grande divulgador da nossa cultura "Tio Ito
um dos primei ras gaúchos a usar bombacha
em Jaraguá do Sul, pois, na época, .além d�e
e dos senhores Augusto Demarchi e Genésio
Marcelino, era muito raro ver alguém
pilchado. Felicidades para vocês, e continue1n
enriquecendo nossa sociedade tradicionalista
gaúcha.

Professores Mayck e Cibele. Mayck
Jardel Ferreira e Cibele Cristina
Vailatti formam mais casal que
contribuem com o crescimento da

tradição gaúcha, ministrando cursos

de Dança Gaúcha de Salão, abrindo
mão de sábado e domingo, para a arte

de ensinar. Eu tenho um respeito
especial para a profissão de professor,
a mais nobre, e na tradição gaúcha os

cu rsos de dança gaúcha de salão é um

forte canal de divulgação da cultura,
usos e costumes. Parabéns e muito

obrigado a todos os professores, o

tempo e a história reconhecerão seu

trabalho, unam-se e organizem-se,
pois este trabalho é fundamental. O
Jornal CORREIODOPOVO está à

disposição dos senhores.

REFLEXÃO
"A coisa mais importante que
um pai pode fazer pelos seus

filhos é amar a mãe deles."

FOLCLORE
AGOSTO - MÊS NACIONAL E MUNDIAL DO FOLCLORE

A palavra folclore vem do inglês, folk(povo),
Iore (saber, conhecimento). Folclore é a ciên
cia que estuda todas as manifestações
espontâneas do povo gráfico (que já tem

escrita), tanto do ponto de vista material

quanto espi ritual. Folclore é a ciência dó

povo, são as tradições, os costumes, as cren
ças populares, o conjunto de canções, as ma
nifestações artísticas, enfim, tudo o que nas

ceu do povo e roi transmitido através das

gerações.

BICO,E LAÇO
Ainda chupando bico, mas com o laço em punho. Eu lembro �

um rodeio, na cidade de Sombrio (SC), onde o narrador falo[

"Dê um cavalo ao seu filho antes que um traficante o faça", e

eu 'tenho visto muitos piás e guris larneados dos pés à cabe�
nestes rodeiosde meu Deus, mas com certeza com alimenta�o

sadia, muita saúde e disposição. Parabéns aos patrões e a todas

as famílias tradicionalistas gaúchas, pois é muito lindo verplá
e gl,lri treinando e participando com garra das provas

campetras. Autoridades, leltores e público em geral, observem

com carinho esta face dos rodeios e prestigiem estes eventos, por

que este resultado não aparece no caixa do patrão que promO\!
.

o rodeio, e sim em nossa sociedade

Rodrigo Demarchi, nosso tesourei ro, guardião e

contador, escolheu uma moça bem bonita, I(ely, para dar os
ares para a página. Eu gosto de lembrar destes tau ras que,
durante os eventos, trabalham na organização cuidando para

que os caixas, bebida, comida, troco e tantas outras coisas

estejam a disposição para atender bem os arnlqos e

convidados, porem ficam longe do reconhecimento e

badalação dos microfo-nes. Rodrigo, muito obrigado pela sua

parcela, importantíssima e indispensável, dentro de uma

. grande equipe de trabalho. Meu abraço especial ao seu pai,
senhor Valdir Demarchi.

IMPERDÍVEL
Quinta-feira será a segunda Noite Gaúcha
do CTG Laço Jaraguaense no Big Bowl

linq, com o grupo M inuano. Esperamos
repeti r o sucesso e oferecer momentos de

alegria e descontração aos gaúchos, ad

miradores, pessoas de bem e muitas per

fumadas, pois Vacaria 2002 será perfu
mada.

GAÚCHOS E GAÚCHAS DE IDADE NOVA

Augusto Demarchi Júnior - Ninho (4)� Marcos

Bertoldi (8), Lourdes Maria Soethe ur»,
Pierre dos Santos (lI), Alessandra Gonçalves
Cunha (12), Giseli Mesch (14), Eugênio
Planinschek Neto (16), Ricardo Raulino (l6).

AGENDA GAÚCHA www.ctqlj.corn.br

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARI�S PARA CAVALOS
E ARTIGOS DE COURO

.

E LÃ EM GERAL
(

e-mail: casacampeira@terra.com.br

eTG LAÇO JARAGUAENSE: este final de semana estaremos em Jaraguá do Sul,
prestigiando o rodeio do Piquete Laço de Ouro.
4 E 5 DE AGOSTO - Rodeio Piquete Laço de Ouro "Krüqer" - Vaca Motorizada.
2 A 5 DE AGOSTO - Rodeio CTG Laço do Bom Vaqueiro - Brusque.
9 DE AGOSTO - 2' Noite Gaúcha no Big Bowlling - CTG Laço Jaraguaense.
la A 12 DE AGOSTO - Rodeio Tropeiros do Litoral - Itapema.
16 DE AGOSTO - quinta-feira da Tradição Gaúcha - CTG.
17 A 19 DE AGOSTO,- Rodeio CTG Galpão Amigo - Timbó.

25 DE AGOSTO - Baile Os Monarcas - CTG Laço Jaraçuaense.

·turD�cm�ARNES.JIooit-'....

CARNES

GRAlJDE 1=AWDAlJGO

Os NlonetrcetS
FON,E: (47) 371-4547
FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - SC

Dia 25/08/2001 Local: CTGLaço Jaraguaense
Informações: (47) 371-4547

Site: www.ctglj.com.br - E-mail: ctglj@ttg�j.com.brE-mail: dematchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESPETÁCULO
O Sesc e a Telesc Brasil Telecom
trazem para a próxima etapa do

Projeto Palco Giratório ...:!...

Circuito Nacional de Artes Cênicas,
Lia Rodrigues Ciade Dança, do
Rio de Janeiro, com o

espetáculo de dança contem
porânea "Aquilo de "que somos

feitos". O espetáculo acontece

hoje, às 20 horas, no Centro Cul
tural de Jaraguá do Sul. Os

ingressos são limitados (100
lugares) e estão à venda no Sesc ou
no Centro Cultural, por apenas
R$ 5,00. O espetáculo é
aconselhável para maiores de 18
anos.

Sabrine Goelzer comemorou, dia 1/8, o seu 150 aniversário. Os

pais, Adones e Mariane, lhes desejam muitas feliCidades

BREVE I

Já se encontram em fase final as
obras da Joalheria Simara no Shop
ping Center Breithaupt. com design
arrojado e de alto luxo, pronta para
abrigar as mais belas jóias, relógios.

e óculos, o que já é tradição da

Joalheria Simara .

Eduardo \\M acarrão" Agne ao lado do
cantor Maurício Manieri, momentos
antes do show realizado recentemente no

Big Bowlling
Eduardo Garcia

comemorou idade
nova no último

. ,dia)l (terça fei

ra), ao lado dos

pais e irmãos EXEMPLO
Aos 46 anos, o empresário Luiz
Sérgio de Assis Pereira passou em

10 lugar na classificação geral do
vestibular para o curso de

Administração de Sistemas
Gerenciais da Fameg. Seu filho,
Luiz Sérgio de Assis Pereira júnior,
se classificou em 160 geral, para o

mesmo curso.

) I I

Dirigentes da

Fundação
Municipal de

Esportes
comemoram o

prlmelro lugar'
na

, classifi cação
qeral da Olesc

<Olimpíada
Estudanti I
j ,

Cata ri n en se),
realizada em

Criciúma,
entre es dias
17 e 23 de

j ui ho

PARABÉNS!
AnéliaWehrmeister comemora seu

aniversário na próxima quinta-feira
(9). Desejam felicidades os filhos e

o netinho.

RETORNOU
O amigo Anderlly Bell
retornou quinta-feira (2) de Nova
;york, onde passou os útimos 6

.

meses, Seja bem-vindo novamente a

Jaraguá �o Sul.

Suelen Nitzke subiu no palco da .

SOCiedade Aliança para animar a 17a
KOlonistenfest

CENTERSOM Dr. Antonio E. Menna
(

oFTALMoLOGISTA CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLíNICAS -ESTADO

DO RIO DE ,JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE ,JANEIRO

LII
CD,S • DISCOS. FITAS

" Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

Sua carga na hora çerta no lugar certo!
371-0363 brasil@neluno.com.br

L Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A bela Laura Chiodini Schmöckel completa
amanhã (5) 3 anin.hos. Os pais, Eugênio
Vitor Schmöckel Filho e Cintia Chiodini

Schmöckel, e a irmã, Luísa, desejam muitas <'

felicidades!!! L
Hoje (4) tem festinha de aniversário na casa

da fofinha Jéssica Fernanda Forlln, filha de
.

Silvino e Josiane Forlin. Os pais, avós e

padrinhos e toda a família desejam
felicidades

. Comemorou 6 anos dia 2
de agosto a gatinha
Juliana de Oliveira
Hornburq.
"Juli, amamos vocêi', dos
orgulhosos pais, Valdir e
I

G iovana. Parabéns!

,20 DE JULHO
G ian Lucas H obus

Mateus Lago Pessôa

André R icardo Strebe

Guilherme Mrygllod
Barbara da Silva

21DEJULHO

Ronan Henrique Martins

22DEJULHO·

Alessandro de Oliveira Xavier

Nathan Tavares Burger
23/7 DE JULHO
Ana Maria Rodrigues
Guilherme Ribeiro Fortuna

Jenifer Camile Lenhardt

24 DE JULHO

Hannes Yann Linshalm

Mauricio Ruan Melchioretto

Thiago Henrique Volpi
Eduardo Maciel de Bortoli

Camila Ferreira Wintrich
25DEJULHO

Daniel Podiatzky
Renan Rodrigo Lopes
Henrique Gomes Wolft

26DEJULHO
Daniela Campregher Ferreira

Anna Laura Schrnitt
I

Bárbara Dal ri Andreghetoni
27DEJULHO
Vinícius Marques Moretti

Gaye Gabriela Reinke

28DEJULHO

Leomar da Silva Hannig
Júlia Alexandra dos Santos

I'

Clínica Santa Cecília_
CONVÊNIOS:

Unimed, União Saúde,
Weg, Malwee, Sindicato

da Alimentação

Dr. Herberto Meldau
Pediatra

Rua Walter Marquàrdt'\284. 371 O I O I

Confecções NicolodelU Ltda - Rua Joaquim Francisco' de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul-SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SÁBADO, 4 de agosto de 2001 VARIEDADES/TV
'r

CORREIO DO POVO SE

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 5 A 8/08

GALERAnova FIDELIDADE
. • I

(REDE BRASIL, SEG A SEX, 12 H)
"Plugado", com apresentação de
Luísa Sarmento, é o novo programa
voltado para o público jovem e conta

com o apoio daUnicef. Além de
debates ao vivo com adolescentes, a
platéia também escolhe seus clipes
favoritos. Nas quartas, alguns astros
daMPB fazem uma "palinha" . No

quadro"Correio doAmor", os jovens
tambémpodemmandar seus'

.

"torpedos" .

ANJOmau
(GLOBO, TER, 22:40 H) /

"Presença de Anita" , inspirada no
livro homônimo deMário Donato, é
escrita porManoel Carlos e tem,

'direção de RicardoWaddington. Na
história, a ninfetaAnita vivida pela
estreanteMel Lisboa provoca uma
crise na família do arquitetoNando,
papel de José Mayer. Ele que é
casado com a reprimida Lúcia,
HelenaRanaldi, não resiste aos

encantos da bela jovem. A
minissérie terá 16 capítulos.

BASTIDORESdatrama
(GLOBO, QUA, 13:50 H)
Os atoresJúlia Lernmertz, Vladimir
Britcha eMarcelo Serrado falam
sobre o triângulo amoroso de seus

personagens em "Porto dos
Milagres". Ainda no "Vídeo Show",
o atorMaurícioMattar fala sobre o'
seu primeiro vilão na tevê, o Dom
Fernão de "A Padroeira". No
quadro "Por Onde Anda", o ator
Eduardo Tornaghi, de "A Gata

.

Comeu", conta omotivo do sumiço.

'COLÍRIOS·de Gabí
(REDETV!, QUA, 23 H) .

Marília Gabriela fica de frente com
a duplaRaul Gazolla e Luciano

. Szafirno programa "Gabi" na
quart<].. A semana inicia com o papo
sobre Fórmula 1 na segunda-feira.
Os pilotos Enrique Bernoldi e
Luciano Burti relatam suas

eX:�eriências na profissão. Amodelo
gaucha ShirleyMalmann é a
convidada de sexta-feira e encerra
a semana em grande estilo.

(GLOBO, QUAR, 2:25 H)
"Vontade de Amar" é o episódio de
"A Vida Como Ela É" , série
baseada na obra de Nélson

Rodrigues. Na trama, Etelvino,
apaixonado por Iracema, é capaz de

• / IV •

manter-se VIrgem so para nao trair a
amada. Mas Iracemamantém-se
indiferente à paixão do rapaz. Com
Antonio Calloni, Giulia Garn e

Guilherme Fontes. A direção é de
Daniel Filho.

LARdocelar
/ '

(Gu.:>BO, DO,M, 12:15 H)
O dançarino Jacaré, integrante do
"Éo Tchan", é o convidado do
humorístico "A Turrna do Didi''.No

episódio "UmHotel Bem Caseiro",
Didi e Jacaré batem com o carro de
Andrezão (André Segatti). Para
tentar levantar a grana do conserto,
Didi e sua turma vão transformar a
casa em quemoramnum hotel.

CUPIDO em ação
(GLOBO, DOM, 22:50 H)
Vavá (Luiz Gustavo) "banca" o
diretor no episódio"Afrodite se

Quiser!" do humorístico "Sai de
Baixo". Na história, a turma do
Arouche simulaum teatro grego. O
ator André Gonçalves é Eros, o
Deus do Amor, e 'provocamuita
confusão após ser humilhado por
Caco (Miguel Falabella). Ele jura
vingança e ameaça fazer com que
Caco se sinta atraído por Cassandra,
a sogra que ele tanto detesta.

LE1VlBRANÇAS
(GLOBO, DOM, 13:30 H)
Renata Sorrahé a homenageada do
quadro"Tá no Papo" . Além de
bater um papo com o elenco-mirim
do programa"Gente Inocente",
também.relembra

,

personagens comoHeleninha
Roitman, de "Vale Tudo" e Zenilda,
de "A Indomada". A cantora Selma
Reis interp reia "BelaMocidade",
música�referida da atriz. No .

quadro"Canta 'Comigo" , Daniel vai
realizar o desejo de um fã cantando
ao seulado.

ATRA
POR CAROLINA MARQUES
POpTEVÊ

o desconhecido pode atrair,
seduzir e, atémesmo, destruir. Este
é o gancho principal de "Presença
de Anita", nova minissérie da
Globo que estréia nesta terça, 7 de

agosto. EscritaporManoel Carlos,
a história é baseada no livro ho
mônimo deMárioDonato, de 1948.
"É uma história forte, que fala de
relações desgastadas, de verdades
e mentiras do coração", define
Maneco. Ou seja, uma trama coti
diana bem ao gosto do autor, que
pretende promover, mais uma vez,
discussões abertas na própria sala
do telespectador, Destavez, o autor
optou por traçar o destino de uma
família de classe média, aparente
mente equilibrada. Mas a fragilida
de deste núcleo se evidencia quando
surge Anita, personagem-título da
minissérie, Uma garota de 15 anos,
livre e endiabrada, que não mede

) conseqüências ao ir atrás do que
.

deseja. Seu "objeto do desejo", no
caso, é Fernando Reis, umarquiteto
frustrado, casado pela segunda vez,
que vive uma crise de meia-idade.
"Não conto apenas ahistória deurna
ninfeta que seduz urn homem mais
velho. Mastambém demulheresmal
amadas e infelizes", explica o autor.

De qualquer forma, as chama-'
das que a Globo pôs no ar explo
ram amalícia e a sedução, sem dis
cussõesmais profundas.Na trama,
Anita, vivida pela estreante Mel

Lisboa, de 19 anos, mora sozinha
emum casarão dapequenaFloren
ça, fictícia cidade do interior pau
lista. É ela que movimenta o lugar
com suas frases feitas, seu jeito
descoladci e um sorriso desconcer
tante. "Ela é impulsiva, mas não é
leviana ou sonsa. A sedução dela é
natural", defende Mel, escolhida
entre 200 atrizes para "emprestar"
a jovialidade necessária ao papel. É
justamente este frescor que chama
á atenção do arquitetoNando, um
homem atraente, infeliz no amor e
na profissão, que anseia pela
liberdade e sonha em se tornar

escritor. Para interpretá-lo, o
indefectível José Mayer, o galã
preferido daduplaManoelCarlos/
RicardoWaddington, diretor geral
da minissérie. O ator já havia
trabalhado com a dupla nas novelas
"Laços de Família" e "História de
Amor". "OManeco tem uma for
made escrever que eu gosto, por
que o personagem já vem traçado",

Luiza Dantas/CZN

Mel Lisboa e José Mayer

justificaJoséMayer, que mais urna vez vive o "ma
cho cobiçado" na tevê. "O importante é que estesperso
nagens atingem o coração do teles�ectador", filosofa. .

Fernando conhece Anita logo que chega a

Florença, terra do sogro Venâncio (Lineu Dias). O
arquiteto vaipárar lá, influenciado pelamulher Lúcia
Helena, vividaporHelenaRanaldi, umamulher fone
e loucapelomarido. Ao tentar salvar seu casamento,
LÜcia propõe a Nando passar as festas de Natal e
Ano Novo longe de São Paulo. Dessa forma, ela
imagina que a paixão entre os dois reacenda. "Mas
não se deve ter pena dela. Ela é como muitasmulhe
res que amam demais. Creio nessa identificação",
defende a/atriz. Lúcia é a heroína desta história. É
ela quem carrega as culpas e as inseguranças de uma

.

criação rígida e autoritária. É o símbolo de uma fa
mília decadente e cheia de neuroses, completa ainda

. pela irmãmais velha,Marta ryeraHoltz), e pela ca
çulaJulieta (CarolinaKasting) . Juntas, as três integram
um universo feminino onde a infelicidade está

sempre cahlUflada. "Elas são ressentidas com a vida.
Mas cada uma mascara como pode", conta Vera
Holtz. A presença de Anita é fulminante na vida
mentirosa destas mulheres.

Anita, porém, vive nummundo onde a fantasia
e a realidade se confundem. Aparece morando
sozinha num sobrado, onde no passado aconteceu
um'Crime de amor. Sua única referênciamasculina
é Armando (paulo CésarPereio), um artista plástico
que a mantinha como amante. Volúvel, Anita
manipula todos comhistóriasmirabolantes. C�m esse

jeito "moderno" de encarar omundo, Anita encanta
também o simplório Zezinho, um pobre rapaz de
16 anos vivido por LeonardoMiggiorin. "Ele sente
umaprofunda atração e não vaimedir esforços para
jê-la só para ele", diz Leonardo. Para a família de
Nando, amoça se apresenta como Cíntia, a antiga
moradora do sobrado assassinada pelo amante.

Sempre disposta a transgredir, vive repetindo a frase
que vaimarcar sua trajetória: "Nada é coincidência,
tudo está escrito", sentencia.

' .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'''Playboyé o cacete, vai verqual éaminha
hlstáris"
OTAVIANO COSTA, apresentador do
"Superpositiva", da Band e mais novo
contratado da Record, rejeitando a fama de

playboy. O rapaz, nascido em Cuiabá, no
Mato Grosso, se considera caipira.

"Só se me pagassem R$ 1 milhão. Como
ninguém vaipagar. .. '�
HENRI CASTELLI, O Breno de"UmAnjo Caiu
do Céu", dizendo sua condição para posar
nu.

"Se eu quiserbeijarumatorde verdade, ligo
Divulgação para ele e chamo para sair":

, IVETE SANGALa, cantora que vai viver uma

policial em "O Clone", próxima novela das oito da Globo, deixando claro q� só
vai dar beijo técnico.

"Ah, tetra de um grande amigomeu. Esqueci o nome dele":
SíLVIO SANTOS, quando um candidato do "Show do Milhão" disse que é de

Teresina, capital do Piauí. O apresentador, é claro, ficou constrangido.

"Para que ficar fatendo cursinho de Inglêsporaí?Aprenda eoat":
MARCOS MiO,N, após ensinar no "Piores Clipes do Mundo", na MTV, palavras
em inglês inventadas por ele. Nenhum problema se M ion não fosse garoto
propaganda do curso de inglês eNA.

"E agora com vocês. JaimeArroxa"
CARLA PEREZ, se enrolando na hora de anunciar o nome do conhecido professor
de dança, Jaime Arôxa, no "Cantá e Dança iv1 inha Gente", do S B>T.

"Vouposar nua, mas de perna fechada. Não tem nada a ver ficar toda
srreçennsds".
DERCY GONÇALVES em "Hebe", no S BT, demonstrando que continua sem papas
na língua. A comediante vai posar nua aos 94 anos para a revista "Pent-

,

hause", lançada aqora no Brasil.

"Nunca fui dependente químico. Fui usuário e só"
MAURícIO MAnAR, o Dom Fernão de "A Padroeira", tentando.amenizar sua
imagem de drogado. O ator argumenta dizendo que existe uma grande
diferença entre fumar um baseado e agredir alguém estando drogado.

"Nunca tive vergonha de quebrara cara. Avisava ao rapaz que estava a fim
dele e que ficariaporperto se me quisesse depois':
DEBORAH SECCO, a Cecília de "A Padroeira", mostrando que é decidida no amor.

A atriz está casada há quatro anos com o diretor Rogério Gomes e assume

que deu em cima do marido.

"É confortávelser conhecido, mas a fama é como cocaína, causa dependência.
Acho que vivomelhoragora'�
EDUARDO TORNAGHI, ator que está afastado da tevê desde "A Gata Comeu", de
1985, que está sendo reprlsada no "Vale a Pena Ver de Novo". No momento o

ator dá aulas de Teatro em uma favela no Rio de Janeiro e está filmando ao

lado de Bruna Lombardi o longa "O Príncipe", de Ugo Giorgetti. '-

"Não gosto depegar onda em outra praia. E sermais uma não me Interesse':
LUMA DE OLIVEIRA, que teve o nome cogitado para apresentar um programa
com jogos e entrevistas na Band. A empresária deixa claro que não pretende
aceitar qualquer convite e que gosta mesmo é de ser entrevistada.

"Tem gente que usa a famapara começara sair commulheres. Comigo não é
assim. Fiqueimais recatado à medida que o sucesso foi sumentendo":
LUCIANO H UCK, apresentador do "Caldeirão do H uck", que coleciona uma
extensa lista de namoradas bonitas antes e depois da fama. Entre as de
depoís, estão Eliana, Ivete Sangala, Nívea Stelmann e Daniel�Winits.

"Fui estuprado quando tinha 17 ou 18 anos. Enfiaram até garrafa emmim.
E nemme dei conta de que tinha sido estupro".
LEÃO LOBO, apresentador do "Melhor da Tarde", da Band.

,

"Muita gente riu quando propusemos o proçrame':
JOSÉ ALVARENGA, diretor de "Os Normais", seriado da Globo que vem
alcançando a excelente média de 24 pontos de audiência, sobre a dificuldade
para aprová-lo. Ele conta que a discussão sobre se o programa iria ou não ao

ar durou pelo menos um mês e meio e adlreção da Globo só ficou tranqüila
após a estréia.

VARIEDADES/TV

em cena
POR CINTIA LOPES
POpTEVÊ

Quando criança,AndréaAvancini nem
pensava em ser atriz. Na verdade, o
que quenamesmo era se tornar

bióloga.Mesmo com o pai, o diretor
WalterAvancini, sendo domeio
artístico, ela só pensava em ficar longe
daquele "métier".Até que surgiu urn
teste para a peça "Laços", de O.W.
Setch. Depois demuita insistência da
mãe, resolveu fazer de "brincadeira".
Acabou ganhando·um papel. E o

inevitável aconteceu. Se passaram 17
anos e hojeAndréaAvancini vive a

portuguesaDelfina em lIAPadroeira".
Ameninaprodígio também alçou
vôos. Atualmente faz consultoriapara
aGlobo e seleciona crianças para
novelas. Se não bastasse, ainda exerce a

função de professora de Vídeo e

Teatro para adultos e crianças na Casa
de CulturaArianneDutra, que leva o
nome damãe. "Não tive como me

.livrar. Hoje nãomevejo fazendo outra
coisati, garante.
O investimento na Casa de Cultura
aconteceuhá dois anos. Logo depois
que a extintaManchete faliu, Andréa se

viu emmaus lençóis. Contratada da
emissora, onde fez "Xica da Silva",
"Mandacaru" e a inacabada "Brida", a
atriz não sabia o que fazer até surgir
um novo convite. Namesma época, a
mãeArianne, que também é atriz e
bailarina clássica, "intimou" a filha a

fazer parte do quadro de professores.
Andréa, claro, topou na hora. Hoje a

escola localizada emBotafogo, na
Zona Sul doRio deJaneiro, já conta
com 150 alunos. "Era urn sonho
antigo daminhamãe. O contato

com os alunos émaravilhoso", afirma
a atriz de 35 anos.
Mesmo sem nunca ter dado aulas,
Andréa jura que não teve dificuldades.
A atriz segue a linha de interpretação
criada pelo pai, que consiste na busca
de sensações. Como já possuía a

teoria, o processo ficou mais fácil. "Me
surpreendi. Todo a técnica que
ensinava, as crianças faziam com

perfeição", lembra. Foi em urna dessas
aulas que a atriz lapidou alguns
talentos-mirins, comoLuizAntônio
Nascimento, que antes viveu o
Buscapé de "O Cravo e.A Rosa" e

agora é o escravo Damião de "A
Padroeira". Além da cegaMarcelina,

SÁBADO, 4 de agosto de 200\
-

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

A Delfina de liA Padroeira'

papel deRenataNascimento namesma trama. As descobertas
são motivo de orgulho paraAndréa. "Me emociono ao assistir
às cenas das crianças. É urn trabalho sério e de confiança
mútua", derrama-se a professora coruja.
Andréa não nega que o sobrenome famoso é uma propa
ganda para a divulgação da escola. A atriz, inclusive, conta
que é comum os alunos acharem que estão com vaga garantida
em novelas. Mas ela faz questão de esclarecer omal-entendido.
"Até eu passei anos fora da Globo, como posso colocar
alguém?", questiona. Suaúltimanovela na emissora havia sido
"APróximaVítima", em 1995.
O jeito "linha-dura" do diretor Avancini também foi
herdado por Andréa. Ela até tenta negar, mas logo depois
admite que é durona. "Sou um pouco exigente", assume para
em seguida emendar, "Mas sou incapaz de fazer grosseria com
os alunos", defende-se. A fama jáfoi comprovada pelei pr6prio
pai. Certa vez, o diretor apareceu de sopetão na Casa de
Cultura e deu urna "espiada" na aula de Andréa.No final,
Avancini não se conteve e disparou. "Vo\cê émuito dura com
eles. Está parecendo comigo quando tinha 20 anos", lembra
Andréa, com um sorriso no rosto.
A atriz estámesmo seguindo os passos do pai. No mês

passado, adquiriu o registro de diretora e se prepara para estrear

a nova função no final do ano. Pelaprimeira vez, ela escreve e

dirige a peça infantil "Severina" ,inspirada no livro "Morte e

Vida Severina", deJoão Cabral de Mello Neto. A experiência
inédita vem ocupando grande parte do tempo de Andréa. "O

sotaque é fundamental, mas é um processo demorado que deve
ser bem-feito", esclarece.
A perfeitapronúncia lusitana da personagemDelfina em "A

Padroeira" já rendeu elogios de vários patrícios pelas ruas. Mas
Andréa também fez laboratório e contou com a ajuda do atOr

português AntônioMarques, o Conde de Assumar. "Ele graVOU
todas as minhas falas e me deu várias dicas", recorda.A atriz
ainda tem planos de viajarpor outras cidades fazendo
"worshops", "Estamos aberto a convites", avisa. \
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I EM CARTAZ: MÉDIA

ODIARIOdeB
o filme adaptado do livro homônimo de Bridget
[ones tem Renée Zellweger (aquela de Jerry
Maguire) no próprio papel de Bridget jenes e ela
está perfeita como umamulher beirando os trinta

em batalhas do cotidiano como namorado, luta
contra balança, chefe canalha, subemprego e por aí
vai. É excelente. Também estrelando Hugh Grant e
Colin Pính,

'I NA TV PAGA: SUSPENSE

CR1MES com mistério
Com algumas (boas) doses de sangue, a
I •

,
• I •

sene amencana e o maror sucesso

explorando um campo que se imaginou
quase esgotado: o de crimes misteriosos.
C.S.I. (Crime Scene Investigation ou
Investigação de Cena do Crime) mostra
uma equipe especializada que usa os

mais variados métodos para resolver
crimes bárbaros. Tendo pulado para os

primeiros lugares de audiêcia na TV
americana, o programa ganha destaque
também no Brasil. Atualmente o canal
Sony exibe o programa às 21 horas de
quarta-feira, batendo de frente com
outro seriado de peso: Arquivo X. Sangreto com classe, C.S.1. é um sucesso

!.NO VíDEO E OVO: TRAFFIC E A CAMAMREIRA DO TITANIC

MUITO

1'raffic é um daqueles filmes em que você sente toda a

angústia dos personagens e fica imaginando o que'

�oderá vir a ocorrer em seguida. O diretor Steven
oderbergh mostra de maneira clara e com tons de cores
esp 'f' ,

��I ICOS para cada cena as drogas como uma teia que

a��s�ona todas as suas vítimas. Um grande sucesso de
p� lico e de crítica, o DVD traz cenas adicionais que

�ao estão na versão mostrada nos EUA. Benício del
oro (o policial mexicano Javier) ganhou o Oscar de ,

�� hor ator por sua interpretação. Estão ainda no filme

D
Ichael Dougl�s, Catherine Zeta Jones Dennis Quaid e

onCheadle.

N

PAlXAO
indiscreto

Esqueça de Celine Dion se esgoelando e Leonardo

DiCaprio pintando m�lheres nuas. Odiretor
Bigas Luna traz uma comédia ambientada em

meio ao lançamento do Titanic, em 1912. Tudo

começa quando Horty um trabalhador de uma
funcição francesa ganha uma passagem para ver a

partida do Titanic, enquanto suamulher é
assesiada pelo chefe. Lá, ele é asseadiada por uma
bela jovem que se diz camarneira do famoso navio'
e se apaixona perdidamente.

CINEMAS
JARAGUÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA FllME/HORARIO GÊNERO
1 PLANETA DOS, MACACOS A

14h30 - 16h45 - 19h15 - 21h30

2 POI<EMON 3 DA
14h15 - 16h - 17h45

OR. OOLlTTLE 2 C
19h40 - 21h40

3 jU'RÀSSIé PA'RI< ÚI A
15h - 17h - 19h - 21h

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

F - FICÇÃO/ R - ROMANCE

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

R$ 3,00 para todas as sessões.

BLUMENAU - RUA SET(OE SETEMBRO

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO
1 PLANETA DOS MACACOS

A
14h - 16h30 - 19h - 21h30

2 JUR'ASSIC 'pÀRi< ÍIÍ
' . -' ,

A
13h45 - 16h - 18h - 20h - 22h

3 P'LANETÁ 60S MÀcÁcos'
, ,.

A
14h30 -17h - 19h30 - 21h50

4 'O'R:O'OLIrTLE 2 (SÉxTA'-SÄBAÔO)
C

5

R

13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 (sexta-sábado)
,

[)R: ÓOLrTTLE'i
' , .. , , , . , , , . ,

13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 22h
'O' DIÁRÍO oÉ BR'IÚ-i J'ONES

' - , , , , ,

21h45 (sexta-sábado)
.

iobi U� IIÍIALÚCO PEROIÓO'NÔ ÉS'PAÇÔ
13h30 - 15h30 - 17h30

,

LIV TYLÊR 'QÚE'M'ULHÊÚ-ESSÀ
.

19h20 - 21h30

'SPOT'UM CÁO'DÁ PÉSÀDA
'

14h - 16h
,

DOCE' N·OVEi.,I1BRÔ
18h30 , 21hi5

C

C

C

6 c

C

LEGENDA -;-A - AVENTURA! C - COMÉDIA / D - DRAMA / DA - DESEN HO ANIMADO

F - FICÇÃO/ R - ROMANCE

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

SALA

A

FilME/HORÁRIO GÊNERO
PLAN ETA DOS MACACOS
14h - 16h30 - 19h - 21h30

A1
..............

DR. OOLITTLE 2 ',' "",." "

13h45 - 15h45 - Úh45 i'
C2 .,.� :.,;

.:.�
r

.

DoéE'N'oVEMBRO
' , . ,

','"
' , , - ,

R
19h45 - 22h

'JúússÍc'pÀR'I<HI'
, , . , , .

14hlO - 16h - 18h - 20h - 21h50
3

LEGENDA -A -AVENTURA!C -COMÉD!A/D -DRAMA/DA -DESENHOANIMADO

F - FICÇÃO/ R - ROMANCE

iii EM BREVE: .�.

FINALFantasy "\

No 'século 21 uma cientista precisa impedir a" "

destruição de toda a humanidade por
-

alinígenasfilme e por aí vai ... O filme é uma das
histórias japonesas com lutas, bombas, monstros
e super máquinas, misturadas aos apelos'
emocionais e trilhas sonoras americanas. O legal é
que o filme é todo feito digitalmente com
perfeição incrível. Também pudera, levou cinco
anos para ser concluído. www.finalfantasy.com
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rapidinhas
\

A exportação de frutos e sucos tropicais
será tema do "Pequenas Empresas
Grandes Negócios". O programa
mostra ainda uma matéria sobre feiras e

exposições que antecipam ,as novidades
do verão. GLOBO, DOMINGO, 7:30 H.

A cantora Mafalda Minozzi, as atrizes
Nilza Monteiro e Samantha Monteiro
formam b time feminino da gincana do

"Domingo Show". Do lado masculino,
"os atores Carmo Dala Vechia, Marco
Mastronelli e o sertanejo Maicon

participam das �rovas no palco. RECORD,
DOMINGO, 12 H.

o "Domingo da Gente", comandado
por Netinho de Paula, estréia o

. quadro "Fada Madrinha", versão
masculina do "Dia de Princesa", com a

. apresentação de Cínthia Raquel.
RECORD, DOMINGO, 13:45 H.

VARIEDADESITV SÁBADO, 4 de agosto de 2001

Denise Fraga conta a história de

Michelle, uma estudante de Fisioterapia
no quadro "Retrato Falado" do

"Fantástico". O episódio mostra a

confusão da jovem, que se disfarça de
médica para tentar um autógrafo do
cantor Rick Martin em um shopping.
GL()BO, DOMINGO, 20:30 H.

"Veja Esta Canção'vde Carlos Diegues é

o cartaz da "Sala Brasil II. São quatro
histórias de amor inspiradas em sucessos
de Jorge Ben Jor, Chico Buarque,
Gilberto Gil e Caetano Veloso
ambientadas no Rio de Janeiro. No
elenco Débora Bloch, Pedro Cardoso,
Fernanda Montenegro, Fernando Torres

e Cassiano Carneiro. BAND, SEGUNDA, 2Í'H.

Os "hits" dos irmãos Isaac, Taylor e Zac estão

no "Especial Hanson". RECORD, SEGUNDA,
23:30 H.

Fulvio Stefanini, Ingrid Guimarães e'
Heloísa Perissé são os convidados de

José Maurício Machiline no

programa, "Por Acaso". O trio conta

curiosidades sobre o início da carreira e

projetos futuros. REDE BRASIL,
DOMINGO, 19 H.

"Mong e Loide", de Peter Segal, é o

filme da "Sessão da Tarde". Na

trama, o atrapalhado Farley acaba se

casando, com 'Derek. Quando seu pai
morre de repente, Farley é forçado a

tentar salvar,o negócio. GLOBO, Ql,JARTA,
15:25 H.

es seus
t
"..

momen os íntímos

N�srudin' sempre
escolhe errado

.

o mullah Nasrudin é considerado o grande mestre do sufismo, pOP
justamente ter o perfil de um louco, embora sempre ensine - com sua pretensa
loucura - os verdadeiros segredos da vida. Eis uma de suas histórias:
Todos os dias Nasrudin ia esmolar na feira, e as pessoas adoravam. vê-lo
fazendo o papel de tolo, com o seguinte truque: mostravam duas moedas,
uma valendo dez vezes mais que a outra. Nasrudin sempre escolhia a menor.

A história correu pelo condado. Dia após dia, grupos de homens e mulheres
mostravam as duas moedas, e Nasrudin sempre ficava com a menor.

Até que apareceu um senhor generoso, cansado de ver Nasrudin sendo
ridicularizado daquela maneira. Chama�do-o num canto da praça, disse:
- Sempre que lhe oferecerem duas moedas, escolha a maior. Assim terá mais

dinheiro, e não será considerado idiota pelos outros .

- O senhor parece ter razão -, respondeu Nasrudin. - Mas se eu escolher a

moeda maior, as pessoas vão deixar de me oferecer dinheiro, para provar que
sou mais idiota que. elas. O senhor não sabe quanto dinheiro já ganhei, usando
este truque.
"Não há nada de errado em se passar por tolo, se na verdade o que você está

fazendo é inteligente."

o QUE mais se preocupava
o autor Leo Buscaglia foi certa vez convidado a ser jurado de um
concurso numa escola, cujo tema era: "A criança que mais se preocupa
com os outros".
O vencedor foi um menino cujo vizinho - um senhor de mais de 80 anos

- acabara de ficar viúvo. Ao notar o velhinho no seu quintal, êm lágrimas,
o garoto pulou a cerca, sentou-se no seu colo, e ali ficou por muito

tempo.
Quando voltou para sua casa, a mãe lhe perguntou o que dissera ao pobre homem.
- Nada -, disse o menino. - Ele tinha perdido a sua mulher, e isso deve ter

doído muito. Eu fui apenas ajudá-lo a chorar.

"E me chamas estrangeiro, porque cheguei aqui por um caminho que não

conhecias,
porque nasci em outra cidade, e conheci outros mares.
Me chamas estrangeiro porque não estás acostumado comigo, já que eu

zarpei de um porto distante, e tu pensas que as despedidas existem apenas
para que se agitem lenços e se encham de lágrimas os olhos,
e acreditas que, quando se vai para longe, todos pensam apenàs no dia do

regresso, e nas orações que os entes queridos ficam repetindo, dia após dia,
anos a fio.
Mas eu não sou estrangeiro. Porque despertei em minha alma o que antes

não conhecia, e descobri que todos os homens são iguais, que houve uma

época em que o mundo n'ão tinha fronteiras:
-Todos nós trazemos o mesmo grito, as mesmas perguntas, o mesmo

cansaço das viagens muito longas.
Os que dividem, os que dominam, os que roubam, ös que mentem, os que

) compram e vendem nossos sonhos, são eles que inventaram esta palavra:
Estrangeiro.
Olha-me no fundo de meus olhos, além do teu ódio, do teu egoísmo, do
teu medo, e verás que sou apenas um homem, que precisa de tua ,ajuda.
Não posso ser, nunca fui um Estrangeiro.

.

\

REFLEXÃO

FRAGMENTO de um poema de
Facundo Cabra:
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fiirassol
IMÓVEIS

e.'PABX I 371-7931 imoveis@netuno.com.br

ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS,

•

,

O QUE É NECESSÁRIO PARA
ISTO SE TO,RNAR REAllOAOE ?

SQNHAR
. VONTADE E DISPOSiÇÃO
CONTRATAR PROFISSIONAIS
COMPETENTES -

_

ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DOS
TÀABALHOS
RECEBER AS CHAVES COM SATISFAÇÃO

ONOE NÓS ENTRAMOS
'NESTA HISTÓRIA?

FAZEMOS TODO ESTE TRABALHO POR

VOCÊ, RESTANDO-LHE APENAS SONHAR E
RECEBER' AS CHAVES COM SATISFAÇÃO.

ADMIN.ISTRAMOS E GERENCIAMOS TODAS AS ETAPAS ENVOLVIDAS NESTE SONHO, MAS
COM UM DETALHE MUITO IMPORTANTE, VOCÊ PODE ACOMPANHAR TUDO DE PERTINHO,

E ASSIM TER A CERTEZA DE QUE O QUE TEMOS A LHE OFERECÉR, É PURA QUALIDADE:

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira., 654 - Centro - �araguá do SuB
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Realizando seu sonho imobiliário'
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

CASAS:
Casa de alvenaria ,CI 02 quartos Vila Nova

Casa de alvenaria, cl02 quartos, Vila Nova

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

COO 110 - VILA NOVA - 137,00m2 - 3 quartos, COO 034 - BAEPENDI - 350m2 - 6 quartos, copa,
sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem cozinha, 3 banheiro, 2 garagem, sácada, área de festas,
- Próximo a Gatos e Atos - Valor R$ 80.000,00 dep. de empregada. - Valor R$ 160.000,00

COD 111 - Vila Rau -IOOnil- suite, quarto,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, terreno

todo murado, 1 garagem - Valor R$ 48.000,00

COO 122 -'Água Verde - Sobrado em construção-
Habitável - 4 quartos, terreno todo murado -

,

Valor R$ 65.000,00
','

.
R$ 230.00

R$ 240:00

. APARTAMENT,OS:

Aptos cl 03 quartos no centro (calçadão)
Aptos cl 03 quartos 'Nova Brasília

Apto cl 02 quartos 1'10 centro (Reinoldo)
Apto c/02 quartos Com Amizade

Apto cl 02 quartos Barra do Rio 'Cerro

Kitinete centro

Kitinete Vila Nova Próx A Delegacia de Polícia

R$ 330.00 +cond

R$ 320.00 +cond.

R$ 280.00, +cond

R$ 230.00 + cond
r

•

R$ 250.00 + cond

rR$ 200.00 + cond

R$ 250.00 + cond

SALA COMERCIAIS
Sala comercial cl área de 400m2 Nova Brasilia

Sala, cl 70m2 ,Centro Comercial Vasel,Vila Nova

Sala c/60m25', Próx á Prefeitura Municipal

R$ 800.00
R$ 250.00
R$ 260.00

GALPÃO COM ÁREA APROXIMADAMENTE DE

350M2 NOVA BRASíLIA
'

" VALOR A NEGOCIAR ".

:-.-------------------�-----------------------------------------------------�-------------------------:!, IVI.ARIIVIA.R 11VIC>V'EISi

�t Fritz Bartel. 77 - SL ?3 (Próx. Bretzke) Ii�!.J��€t�Eº_o_e__l E_gX � 2__Z_5:Q_Q_5__]J
i Figueira ·\Casa alv. nova 50 nf, dormitório, sala, cozinha e bwc, i
i luz e água, Terreno com 435 m2 (15x29).R$10.000,OO à vista ou !
! entrada + parcelamenlo direto com imobiliária sem juros. i
,! �_��_�_�__ I:�JJ_�__�JJly_�_�__�2_�_��_�_�_�!p_�__ i�_��I_�P_��_!
i Vila lalau • Casa alv. 80 m2, 03 dormitÓrios, 02 salas, demais dep.!

. ! + Sobrado alv. 110 nr, ,03 dormäórios, sala ampla, demais dependencias,!
! Garagem � 04 carros, terreno com 329 m2 (14x23,5), todo murado.!
i R $ 6 O . O O O , O O (E s t u da • s e p r o pos tas 1 .i
f----------------------------------------------------------------------------------------------------1

! Ilha da Figueira • Sobrado com 439, m2 de área construíra, sune, 03 dormnórios, 02 salas piso térreo ei
102 s�l�s no piso superior,acabamento externo. todo em granílha, construção com 02 anos.!
! Todos os comodas com piso ceramico, garagem com porta panlográfica. Terreno com 871 m2• Todo murado comi
• •

���92�--�Q!1]-.P.�i����-�!y2..r�.:�-!��Yf�[���-�-���-��--!�9�ºp_�,g_�_Il.�g2pl�y�1�__�_s_t���:��_.P.��9�!��lj
jSão Luis· Lindos terrenos com 325 m2 (13x25) por apenas R$ 2.500,00 de ehtrada e o saldo em até 60 meses !
i��_2L_�J���__�j�i�2�__e2!_���:_�2E_al_P!§�1��__�__���1�.!_19��!S� __b_aJ!�__�2�_���__i�!�_��t!�_���_J

ir 275-3108
Lacan.
In! veie

TERRENOS
• Terreno cl 325m2 - Jguá Esquerdo (Próx. Arroz Urbano) - R$13.000,00
• Terreno cl 325m2 - Jguá Esquerdo - Entr. R$ 2.500,00 + R$ 335,00 p/mês
• I 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 dorms. cl 110m2 - Centro r: R$ 65.000,00/
• EDIF. SCHIOCHET - 3 dorms. cl 157m2 - Centro - R$ 75.000,00
• EPIF. 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 16Óm2 (Sobrado) - Ilha da Figueira - R$105.000,00 (nova)
• Alv. cl 160m2 - Ilha da Figueira - R$ 110.000,00
• Alv. cl 138m2: Vila Lalau - R$ 80.000,00
• Alv. cl 120m2 - Ana Paula - R$ 30.000,00

Av. Mà["Õeodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01 - Centro - Jaraguá do sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHävê CHãvê

VOCÊ PODE TER UMA
BELA VISTA

01 - CASA Rua: Egi ia Vicente de Souza
casa com 1AO,OOm2 01 suíte, 02 quartos.

R$ 75.000,00 negociável.
REF.:4201 - APART. Cond. Amizade cl 02 quartos,
sala, coz., lavanderia, garagem R$ 30.000,00

REF.:851 - CASA DE ALVENARIA cl 03
quartos, sala de estar, copa, cozinha, bwc e

lavanderia. R$ 26.000,00

_03 - APART. Nova Brasília Rua:Bahia Edif.

Fragata 01 suíte + 02 quartos e dernois dep.
R$35.000,OO + financiamento.

REF.:507 - CASA - Rua: 13 de

maio, terreno c/: +- 280,00 ril2
R$ 65.000,00.

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

cl elevador
Financiamento direto com constr.

ou financ. pelo Banco.
Const. e Incorporadora.

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

ClJavê

IM081LIARIA

MENEGOTTI

�550_J

CHävê

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

FONE: (047) 371-003-1

5202 TERRENO - VI LA RAU' R.

N°342 - EUGENIO BERTOLDI-

15,OOM X 40,OOM = 600,OOM2. COM·
CASA DE MADEIRA DE 90,00M2.
Área do terreno 600.00 m2 Preço:

25,000.00
.

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

5185 TERRENO -·VILA RAU -

RESIDENCIAL RENASCENçA,
LOTE 29 - TERRENO = 18,00 X

25,00 = 44·3,70M2.
PLANO DE ESQUINA -

Área do terreno 443.70 m2

Preço: 20,000.00

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

�. • > --" 1

5201 TERRENO - ESTRADA NOVA
R. JOSE PICOLLI - RES. MIRANTE -

FRENTE= 14,30M - LADO DIREITO
\= 36,OOM - FUNDOS= 14,OOM -

LADO ESQUERDO = 33,OOM. TOTAL
= 483,OOM2. Área do terreno 483.00

m2 Preço: 13,000.00

5220 TERRENO - BARRA DO
RIO CERRO - RUA N° 1010

LOTEAM ENTO ROEDER 14,OOM
X 23,OOM. Área do terreno
322.00 m2 Preço: 7,700.00

5224 SOBRADO - CORUPA -

R.RICARDO JARI<, 77/79 -

SOBRADO C/310,OOM2 - 1 SUÍTE
MASTER, 1 SUÍTE, 1 QUARTO;
WC, LAVABO, SALA JANTAR, 2

SALAS DE VISITA, SALA TVi
COPA, COZINHA, GARAGEM P/2
CARROS. EDÍCULA C/94,OOM2 - 1

QUARTO, SALA, COZINHA, WC,
LAVANDERIA. Área do terreno

875.00 m2 Área Benfeitorias
404.00 m2 Preço: 289,000.00

CHävêCHävê

5219 CASA - SANTO ANTONIO - R.

JOSE LAZARES, 436 - CASA DE

ALVENARIA, COM 3 QUARTOS,
SALA, COPNCOZINHA, WC,

LAVANDERIA. Área do terreno 350.00
m2 Área Benfeitorias 143.00 m2

Preço: 24,000.00

5221 TERRENO - VjLA
LENZI - R. N°600

(MARCULINO MAR

TINS), LOTE 24 -

FRENTE = 18,25M LADO
DIREITO = 24,67M -

FUNDOS = 19,90M
LADQ ESQUERDO =

32,45M. Área do terreno

521.22 mz Preço:
13,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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[Barra· ,

• A imobiliária da Barra

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

•
BARRA DO RIO CERRO:

••• Terreno c/1.214,50m2(20x60,50L
Rua Horácio RubiniJ72 R$

• 22.000,00
•• Terreno c/498,00m2 (18,50x26,92L
• 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, sala, coz .BWC,
•' d d garagem, idem, idem parte superior e

JARAGUA 99: epen ências, terreno c/ 389,00 m2, a fundos do terreno outra casa com Sobrado com 400,00m2, 1 suiíe,
•• Terreno c/ 808,20m2 (26,55x30A4L Rua lateral d� Frida Piske, Servidõo S-126, 120,00m2 semi-acabada, localizada na 3 qtos, sala c/dois ambientes, 2 BWC/
• Rua Bertha Weege, lado colégio 25 de na Barra - R$ 28.000,00 Rua Elisa V. Mass, lote n

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

té I R$ 2600000 carro, terreno, como parte de pagamento.
• casa a e o mesmo va or -

.,. • "1,','" • panorâmica da cidade, garagem p/3
•

.
.

carros, telefone, antena parabólica/
•

SÃO LUIS: churrasqueira elétrica c/ área de
• Terreno c/364,00m2 (13,00x28,00L 70,00m2, BWC, acesso independente• lote 10 - Q-A, Jardim Hruschka " - São e fundos do terreno. c/ mais uma casa

• Luis - R$ 3.'000,00 + 30x300,00. c/70,00m2, 1 suite , sala, coz

• despensa, BWC, terreno 391,50m2
• VILA NOVA: +Coso flladeira 3qtos, sala, copa, cozo Casa mista c/128,00m2 e mais um (14,50x27L todo murado c/ porteiro
•• Terreno c/873,64m2 (26A 1 x33L ���'ogoara�e(�2 �o5d)a �ural�a, dterr�n� c/ tge��Pe�oo' ec'/� .a3�Oe,nOaÓ�2 c(�;,06�4�0,002),' eletrônico, localizada à Rua Edward I
•

Rua Carlos Kupas, Vila Nova, - R$ ,m x ,oca rz c a a ua
Krisch, 363, bairro Água Verde parte

53 000 00 Leopoldo Kreutzfeld ,lote n? 3D, lot. Anthu- toda murada, localizada à Rua Bertha
,

•
. ,

rium, Rio da Luz I _ R$ 22,000,00. Weege n
° 3561, Barra - R$ 60.000,00 alta. R$ 170.000,00 .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I,

Casa alvenaria cI205,00m2, terreno
324,00m2(13,50x24L 3 qtos, uma suite,
copa, duas salas, coz .Iavand., garagem
dois carros, mesanino com sacada, todas
esquadrias em madeira de -co ne lo ,

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

•
' Casa alvenaria semi-acabada cl

13�,84m2, 1 suite, dois qtos, selo, copa,
cozinha ,BWC, garagem p/ dOIS carros
e fundos do terreno mais uma casa com I
67,00m2. c/ dois quartos, sala, copa,
coz. BWC, garagem, Rua Walter Steinke
s/no, Barra, terreno c/ 324,OOm2
(13,50x24) - R$ 35.000,00

Imobiliária Jardlm

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

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

,

OPORTUNIDADE UNICA!!!
COBERTURA - ED. DIANTHUS - EXCELENTE LOCAUZAÇÃO

CENTRO - ótima cobertura no Ed. Dianthus -

localizada na Rua Marina. frutuoso, esquina com a Rua

Ângelo Sehioehet - cl área total de 397,80m2 - cl
acabamento de laI granito, massa corrida e com uma

ótima visão - condomínio oferece uma excelente área
de lazer com: piscina, salão de festa, sala de ginástica,
etc ... Apartamento cl 2 suítes + 2 qtos de solteiro,
sala tv, estar, salão de festa na cobertura, 2 bwes,
lavabo, cozinha cl armários sob medida, dep.
empreada, área serviço, garagem pI 2 carros

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
EDIFÍCIO
Res. Otto (Nova)
Ed Jaraguá
Ed. Rebelo
Ed. Vaira
Sobrado
Centenário

tOCALIDADE
Centro
Nova Brasília
Nova Brasília
Vila Lenzi

Barra do Rio Cerro (próx. Noviciado) - terreno cl 615m2 - R$ 14.000;00 LOCALIDADE

Barra do Rio Cerro (Lot. Satler) - terreno cl 329m2 - R$ 16.000,00

VILA LENZI - ótimo sobrado cf acabamento
de primeira - cl 258m2 - suíte cl hidromas. +
3 dorm., sala de jantar/TV/estar, cozo cl
armários sob medida, escritório sob medida,
2 bwc, área serviço, churr., dispensa, garag.
pI 2 carros, sacada na sl,líte, em umqto e na

sala 1V - Terreno 418m2• ValorR$l60.000,OO
(acita imóvel de menor valor no centro)

CENTRO - casa em alv. (ótima)
pl fim comercial ou residencial - cl

BARRA RIO CERRO - Cond.

Papp. casa em alv. cl 200m2, suíte
cl banheira + 2 quartos, 2 salas,
cozinha, bwc-social, bwe serviço,
área serviço, garagem pI 2 carros
c] portão eletrônico. Terreno
450m2• Valor R$ 75.000,00

APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Czerniewicz: 2 dorrn., cl garagem
Centro: 2 dorm., si garagem
Centro: 3 darm. cl garagem
Centro: 3 'dorrn, + 2 bwcs cl garagem
Nova Brasília: :3 darin. cl garagem
01 darm. cl garagem (fundos Weg II)

_ C!,-SAS
DESCRIÇAO DO IMOVEL
Casa boa (alv.) cl 3 dorrn., c' garagem
Sobrado (Piso Térreo) cl 4 dorm,
Casa (semi-nova) cl suíte + 2 darm.
Casa boa cl 4 dorrn, + piscina

SALAS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Sala cl 60m2 - Centro Odontológico
Sala cl 32m2 - Prédio do antigo Senae

VILA LALAU - Casa nova em alv.

cl 131m2 - suíte + 2 quartos, sala,
cozinha, bwe-soeial, área serviço,
garagem, toda murada e cerca em

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

VALOR

R$ 350,00
R$ 250,00
R$ 350,00
R$ 330,00
R$ 380,00
R$ 180,00

)fALOR
R$ 440,00
R$ 380,00
R$ 380,00
R$ 800,00

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

salas, cozinha, área serviço, 2 bwc.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1010 - Centro - próx.
Stúdio FM - casa de alv. cl
2ßOm2, cl suíte + 2 qtos, I /
salas conj., garagem pl 2 Guanabara - casa nova

carros. Com armários sob- ""cl 142,50m2, cl suíte + 2

medida nos dormitórios. R$ qtos, garagem pI 2

140.000,00 carros. R$ 90.000,00

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

Prfrnula ..

novo cl 1

qto, bwc,
,

sala,
cozinha,
lavanderia

3 57 - Res. Amarilys �
Apto cl suíte cl hidra + 2
qtos, fino acabamento.

Semimobiliada.
Financiamento cl a

construtora.

Pra��7 - C�ntro - Ed. Silvio
-

SUite + 2 qtos salas

ch Conj., cl sacada �
tT)Obil��asqUeira, cozinha
Para 2.

a, sala TV, garagem

Ace�arros. R$ 110.000,00 -

a-se troca cl casa.

1986 - Guaramirim 7

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

cl 616,8711'12• Aceita troca

cl apto em Jaraguá.

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

.

R$ 70.000,00

3034 - Ed. Barão - em

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

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

Seminova ..

R$ 55.000,00.

Menegotti
- '3 salas
comerciais

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

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

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

,

- Aceita terreno.
.

1995 - Corupá - casa alv.
cl 2 qtos, 2 bwc's, cozinha
mobiliada, churrasqueira,
piscina, garagem pl 2
carros. R$ 75.000,00

3358 - Res. Amarilys ..

suíte + 2 qtos, sacada cl
churrasqueira e garagem.

R$! 65.000,00

1297 - Vila lalau [

próx, Posto Mime .. alv. cl
156m2, cl 4 qtos, 2 bwc's.
Terreno cl 450,OOm2•

R$ 55.000,00.

1152 - Chico de Paula .. casa

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

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

3356 -

Ed.
Morada
do Sol ..

sulte + 1

qto, 1

vaga de

garagem.
R$
48.000,00

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

E-mail: girolla@netuno.com.br

Telefone de plantão:
9973-9093

3049 .. Rua Piçarras -

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

1175 - Czerniew,icz -

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

qtos. Terreno cl 1.220m2•

R$ 95.000,00.

1272 - Próx. Lonimar -

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

1.040 - Centro .. Próx.
Ginásio Arthur Müller .. casa

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

1!193 - Schroeder - após
Marisol - alv. cl 144,76m2, cl

3 qtos, bwc social, sala

visita, jantar, TV, copa,
cozinha bwc serviço,
lavanderia, çaraçern e

churrasqueira. R$ 50.000,00

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

Suíte cl
hidro, 2

qtos.,
2 vagas de

garagem.
R$
92.000,00.

1036 - Cent"o - defronte
Cartório Dna. Áurea -

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

R$ 160.000,00\

1052 - Agua Verde -

Próx. Igreja São Judas :-

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

R$ 59.000,00.

1225 - Jguá. Esquerdo -

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

1037 - Centro - próx.
Studio F� - terreno cl

309m2, edificado cl casa

antiga. R$ 148.000,00.

1084 - Res. Versalhes -

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

Aceita apto. Central.

1082 - Amizade - Res.

Blumengartel - 216m2,
suíte, 2 qtos, bwc social,
salas conj., cozinha

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

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

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

1355 - Vila�ova - próx.
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.

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.

'7

3050-Cond.
Royal Barg
Defronte
Posto
Marechal -

Suíte, 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�'(:!�, Transporte
• -'_ _,� ./ .' -, 'para:CamInha do Sol F Id d (I I)1I(jt�' ,TmuportdJPfKiol acu a e oca,

(47) 372-1479 Trabalho, Festas

9113-1646 Casamentos, etc.

Jaraguá do Sul - sc

Temos mais de 80 modelos de chaveiros e pins resinados
e departamento próprio de arte-final,resinagem e montagem
Ternos ótimos preços!

\\�J?sgq�r�s;.br
Rua: João Januárlo A roso,268" Jara uá Es uerdo - Jara uá do Sul - SC

� (0**47)
372-2903
9973-3623

CASAS
Amizade - Alv, cl 137,00 in2 - 01 suíte, 02
quartos - R$ 79.000,00 ( Nova)
Amizade - Alv. cl 180,00 m2 - 03 quartos -

R$ 75.000,00
Amizade - Alv. cl 130,00 m2 - 03 quartos -

R$ 25.000,00
Amizade - Alv. GI 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
Czerniewiez - Mad. cl 49,00 m2 � 03 quartos,
terreno cl 1.075,00 m2 - R$ 32.000,00
Czerniewiez - Alv. cl 300,00 m2 - 01 suíte,
03 quartos - R$ 150.000,.00
Czerniewlcz - Alv, cl 210,00 m2 - 05 quartos
- R$ 80,000,00

.

Estrada Nova - Mad. cl 48,00 m2 - 02 quar
tos - R$ 16.000,00
João Pessoa - Alv. cl 53,00 m2 - 02 quartos
- R$ 20.000,00 '.

Ilha da Figueira - Alv. cl 124,00 m2 - 03 quar
tos - R$ 80 noo,OO - terreno cl 1.190,00 m2
Vila Lalau - Alv. cl 140,00 m2 - 01 suíte, 02
quartos - R$ 80,000,00 ( Nova)
Vila Rau - Alv, cl 70,00 m2 - 02 quartos - R$
23.000,00
APARTAMENTOS

,

Centro - Residencial Agata cl 77,87 m2 - 01
suíte, 02 quartos - R$ 85,880,00

Centro - Residencial Ágata lei 60,76 m2 - 02
quartos - R$ 55,600,00 '

Centro - Residencial Talismã cl 69,90 m2 - 01
'suíte, 01 quarto - R$ 67.700,00
Centro - Edifício Pérola Negra cl 107,12 m2 -

01 suíte, 02 quartos - R$ 94.932,00
Centro - Residencial Clariee Koch cl 68,69 m2
- 01 suíte, 02 quartos - R$ 75.000,00
Guaramirim - Centro - Edifício Topázlo cl 94,29
m2 - 01 suíte e 01 quarto - R$ 80.360,00
Centro - Residencial Jade - apto em construção
cl 91,43 m2 -"RV74.970,00
Centro - Residencial Esmeralda - apto em

eohstriução cl 64,74 m2 - venda financiada -

consulte !

TERRENOS
Czerniewiez cl 378,00 m2 - Residencial Bela
Vista - R$ 10.000,00 assumir doze parcelas
de R$ 1.550,00
Czernlewicz e/;-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 397,00 012 - R$ 15.000,00

CASA NA PRAIA .

Sobrado em Barra Velha' cl 190,00 m2
Casa Alv. em Itaguaçú cl 110,00 m2
Casa Alv. ,,_em Enseada cl 95,00 m2

CONSULTE NOSSAS OUTRAS
OPC;:OES DE VENDA!

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

www.wolfimovei5.hpg.com.br- e-mail: robersonenetuno.corn.br

VILSON
c O R-R E T O R D E I M Ó V E I S
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

RAU· Casa 'alvenaria cem 135m>, 1 suíte + 2

qtos- Terreno cl 525m2• R$ 55.000,00

RIO CERRO· 73m2, alvenaria, 3 dorm., sala,
coz., lavanderia, bwc e garagem. Terreno com

497,OOm" Rua Bertha Weege, 164.5.
R$ 37.000,00

CASAS
104 - VILA RAU • Alv. 135m2, '1 suíte, 2 dormit., sala,
cozinha, bwc • Terreno com 525m2 - R$ 55.000,00
106 - TIFA MARTINS· Alv., 134m' 3 dormlt., sala,
COZ., bwc, garagem· Terreno com 2.800m' - R$
45.9.00,00
107 - ESTRADA NOVA - Alv. 80m', 3 dorrnlt., sala,
coz., garagem - Terreno com 300m' - R$ 28.000,00
108 - VILA LALAU - Madeira, 78m', 3 dormit., sala,
coz., bwc_- Terreno com 484m2 - R$ 45.000,00
109 - lOAO PESSOA - Alv. 72m', 3 dormit., sala, COZ.,
bwc, copa -,Terreno com 686m2 - R$ 20.000,00
110 - RIO CERRO· Alv., 91m', 3 dormit., sala, coz.,
2 bwc, copa - Terreno com 1065m' - R$ 65.000,00
111 - NEREU RAMOS· Alv., 3 dorrn., sala, coz., 2
bwc, garagem, lavanderia - l'erreno com 675m" .

R$ 45.000,00 (aceita proposta)
113 - RIO CERRO· Alv., 73m', 3 dormit., sala, coz.,
copa, bwc - Terreno com 497m' - R$ 37.000,00
117 - CHICO DE PAULA· Alv. 90m', 3 dormit., sala,
coz., garagem, bwc - Terreno cpm 510m2 - R$
27.000',00, .

120 - NOVA 8RASILIA - Alv. 120m', 1 suíte, 3
'dorrnlt., sala, coz., bwc • Terreno com 337m' - R$
70.000,90
125 - lOAO PESSOA· alv., 2 dormit., sala, cos., bwc,
garagen:" Terreno ,com 5.125m2 - R$ 25.000,00
127 - 'AMIZADE/SITIO - Alv. 63m', 2 dormit., sala,
coz., bwc, bar, salão de festa, churrasqueira, lagoa,
palmito - Terreno com 10.325m2 - R$ 100.000,00

136 - lOÃO PESSOA· Alv. COIl) 60m2, 2 dormit., sala,
COZ., varanda, piso cerâmica. R$ 18.000,00 + saldo
R$ 3.60g,00 - R$ 119,34 pj mês
140 - lOAO PESSOA· Alv., 3 dormit., sala, CDZ., 2 bwc,
garagem, lavanderia. Terreno com 346m' - R$
25.000,00

�

145 - INDAIAL (SC) - Alv., 3 dormit., sala, COZ.,
lavançleria, bwc, garagem. Terreno com 941m" - R$
45.000,00 •

150 - TIFA MARTINS· Alv., 3 dormit., sala, COZ., bwc •

Terreno com 350m2 - R$ 40.000,00
152 - FIGUEIRA - Alv.; 200m', 3 dormit., sala, COZ.,
bwc, churrasqueira - Terreno com 380m2 - R$ 55.000,00
224 - AMIZADE - Terreno com 7.179m2, (com parte
requer aterro), R$ 38.000,00
404 - SR 280 POÇO DANTA - CORUPÁ • Chácara
com 24.600m', casa mista com 120m2• R$ 65.000,00
407 - SANTA LUZIA - Chácara - Alv., 40m2, 2 dormit.,.
COZ., bwc - Terreno com 20.000m2 - R$ 90.000,00
501 - C1;ERNIEWICZ • Apto CDm 96m2, 1 suíte, 2
dormite, sala, eoz., sacada, garagem. R$ 22.000,00
entrada saldo R$ �05,00 p/ mês
601 - CENTRO PREDIO C - 01 apto 120m2, 2 salas
comer, 2 galpões - R$ 220.000,00

LOCAÇÃO
VILA LENZI - casa - 2 dormito demais e demais
dependência . R$ 280,00
VI�A NOVA - apto - 2 dormito demais e demais
dependência - R$ 250,00

.

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

, sua n:elhor cpção de prazer_

v4h"�í1'1-"tC'ytt" 24 }!"rAs
Ateqdemos Eles, Elas e G:lsa:U;;

Despedidas de Solteiro,
" massagens eróticas

'rCJN\;:: (47) 9991"866B
Jaraguá do Sul e região Jhony

"alte�
Corretor de Imóveis

.• '._�,•...�r.. ._ __ ...... 1 CRECI7402

E-mail:

Tel: 372-3922

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

bwc, cl laje, toda murada, faltando algum
acabamento, ótimoloco], lot. Sto. Antonio cl
escritura. R$ 19.000,00 -

* CASA de Madeira no Lot. Sto Antonio cl 3 quartos
e dernois dep., terreno c;1 360m2 - todo murado.
Valor R$ 14'.000,00. Aceita carro até

R$ 6.000,00

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

.

R$ 8.000,00.1

VENDE-SE I

COMPUTADORI
PENTIUM
133 MHZ

Com 16MB de I
memóra ram; i

HD de 1,44 GB; I
KitMultimídia I
de 8x;.Placa I

de Fax/Modem I
33.600K;

Windows 95

(completo);
, Monitor 14

polegadas; Teclado
e Mouse.

Inf.: (47) 9902-
8144ou370-2309

cl Moacir.

corret'or - creei 8054 E-mail: teodoroimoveis@terra.é:om.br
Rua Gov. Jorge Lacerda, 166 - Fone: (47) 371-3724

TEODORO . , .

ImOVelS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Procura-se moça

para dividir apto no

centro. Tratar fone

9965-9428 com

Rose.

Vendo 2 cachorros,
uma cocker fêmea e

um fila brasileiro.
Os dois tem um ano

de idade. Fone:

276-0021, falar
com Eliane.

Vende-se forno
elétrico com estufa
para padaria. Preço
para desocupar
espaço. Tratar fone:
(47) 371-4600.

Vendo impressora
Epson - 777 nobreak
1.2 KVA, HUB 8

portas 10/100,
computador K62 500,
placa Asus. Tratar:
371-8581 /9117-
4475, seminovos na

garantia.

Vendo aparelho de

Atendemos em dois endereços:
* Rua Betha Weege, 2485 - Fundos Jaraguá 99 - Em frente a Verd. Maass.
* Rua Angelo 'Rubini,504 - 20 piso LUX - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul

370-7184
RuaArnoldo Leonardo Schmidt, 66
(Préximo ao Curtume Schmitt) - Borra

do RioMolho - Joroguó do Sul

BOA NOTíCIA
Para funcionário público
estadual de todos os

órgãos, empréstimos
com a menor taxa de

. juros, sem consulta de
SPC ou serasa, agora
também para Jaraguá

do Sul e região.

Tratar: 275-1752
ou 9991-6366.

Curso de Tratamento Facial
Técnicas de drenagem linfática e máscara para
clareamento de mancha e rejuvenescimento:

Di!! 06/08/01 Segunda-feira
Horário das 14:00 as 18:00hs

Investimento R$ 10,00

Informações e inscrições
Rua: Henrique Piazera, 37 - Centro

Fone: 275-1662 - JARAGUÁ DO SUL

(Próximo Moretti Automóveis)

CURSOS:
7/a - Curso chocolate chokito
prestígio e charge

'

7/a Cursos de Docinhos para
Festa-Abacaxi, Amendoim, BatataDoce e Abóbora com coco.
8/8 - Curso Bombinhas e Bolinhos
recheados

�/a Curso Bolo Floresta Negra e
Qrta de casquinha de flocos
recheada.
lOtai: Casa do Chocolate Custo:
R$ 5,00 o curso
Inscrições Antecipadas pelo

. fone: 371-4800

CASA DO CHOCOLATE

Possui todos os produtos para você
fazer Chocolates Caseira,
coberturas, formas, embalagens,
papeis, fitas e recheios.
Embalagens com bombons e cestas
de chocolate' para presentear quem
você ama.
Cursos de culinária e chocolates.
End.: Av. Pref. Waldemar Grubba,
3051 - Defronte a WEG II.

Fone:371-4800

·PRECISA-SE
de moças maiores de 18 anos

para trabalhar na

Boate "CASA DO CAMPO".

Interessadas tratar:

9973-3621 com Patrícia'

fax Panassonic com

copiadora- seminovo.
Valor: R$ 380,00.
Tratar: 371-8581 /
9117-4475.

Vendo móveis para

loja: balcão de caixa,
vitrine, expositores,
mesas para
computadores, todos
em marfim e aço

,

escovado, seminovos.
Tratar: 371-8581 /
9117-4475.

S.O.S. - Socorro do
Lar - Encanamento,
instal_ação elétrica,
pinturas, serviço de

manutenção em

geral. Tratar com Sr.
Ernesto 370-0464.

Vendo carrinho p/
cachorro quente com

fogareiro. Valor:
R$ 120,00; Vendo
também kit de
cozinha 4 em 1 por
R$ 200,00. Tratar:
370-4509.

-

INSCRIÇOES ABE,RTAS PARA:

Administração de Produção - 90 h.

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

Modelagem Industrial- 300h.
._ MOPE (Treinamento Especffico para Condutores
de Veículos Transportadores de Produtos

Perigosos) - 40h .

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

www.sc.senai.br

Tratar: 370-8296. -

Vendo uma bicicleta
Scott, por R$ 600,ob ......
Tratar: 370-8296.

Vende-se
liquidificador
industrial semi-novo,
balança manual
filizola 20kg. Tratar
fone 373-1070

PREGOS

Precisa-se. de
sacoleiras para

vender

confecções, saias
oxford, todos os

tamanhos, longas
e secretária.

Preço: R$ 11,00.
Blusa de seda

manga curta e

longa R$ 12,00 .•
Motivo:

fechamento da

loja. Fone:
371-8116 com

Marlene .

Vende-se um Play
Station, c/ 25 jogos
por R$ 300,00.

EXTRAVIO DE
DOCUMENTOS

Foi extraviado

l(uma) autorização
de faturamento do
Consórcio Nacional
Ford na 019346.
Att. Moretti

Automóveis Ltda.
Boletim na
1391/2001.

Informática
.Web Designer
.Dreamweaver Ultradev
.Flash Básico
.Auto Cad
-Cabeamento

Eslruturado

.Digitação e

Processador
Textos
•Power Point
-Protlsslonal em'

Manutençãcfde
Microcomputadorl'ls

-

senac ii
Jaraguá do Sul

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

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583
VENDE

- Terreno cl 496m2 (16x31) no B. Amizade próx. Salão Amizade.
R$ 10.000,00 - aceita proposta.
- Terreno cl 576m2 (16x36) no B. Vila Nova - R. Bernardo
Karsten. Somente R$ 25.000,00. Aceita-se proposta.
- Lote B. Santo Antonio - R$ 1.200,00 entro e assumir 01 salário
mínimo mensal.
- Casa mista cl 4 qtos., Vila Lenzl. Rua dos Escoteiros. Terreno
cl 600m2 (15x10)
- Casa alv. cl 3 qtos. + garagem no B. Santo Antônio. R$.
12.000,00 entrada + salário mínimo mensal.
- Galpão indl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cl 105m2,
garagem pl 2 carros. Parte superior - 1 apto. cl 215m2 - suíte +

3 qtos., Vila Lenzl.
- Apto. Centro (Edif. Catarina Ersching) cl suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada cl churrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de festas e 2 elevadores. Entrada

30.000,00 + ?x R$ 5.000,00 e assumir 26 parcelas de
1,25CUBs.
- Apto. cl 2 qtos. + dependo no Cond. Amizade. Garagens, área
de lazer e festa. Somenfe 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 Aceita proposta.
- Casa alv. 3 qtos, e demais dep. cl churrasq. + garagem. 180m2•
Vila Lalau. R$ 65.000,00. Aceita proposta, tlnanclável ,

- Casa campo na Palmeira em alv., na parte superior 1 bwc, 1

sala, 3 qtos. cl sacada pI lagoa e garagem pl 2 carros fechada.
Parte inferior cl cozo + fogão a ienha, bwc e sala cl bar + lareira.
Somente R$ 28.000,00. Aceita-se carro e proposta.
- Vende-se um telefone linha residencial.

,FIEse

SENAI

JARAGUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PIZZARI.A RIO BRANCO

apre90s imbativeis

des

a partir de R$ 12,90
• ntes

a partir de R$ 15,90

·R$ 6,9'0
Pizzas �:s .

uenas

R$ 17,00
rtir de

R$10,OO
Rua Barão dó Rio Branco, 163 - Jaraguá do Sul _,SC

Rodízio com direito a 3 tipos de sopas, calzones

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

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277 - Jaraguã do Sul- se - fone 275-2825

Prazerem
atender bem.

Promoção de IIniversário lliNO
Pizza Gigante COM Mini brinde - R$ 18,90
Pizza Gr'ande COM Mini br'inde - �$ 14,90
Pizza Pequena - R$ 8,90 .

Bife a par'Megiana - R$ 14,90
Calzone - R$ 17,90 '.

POr'9ão da eaaa (alcatra.. pjçanha .. c:alab�e:sa, p.eito e

R!I!! 1500. 'çol'a�ão de fl'anso e a,pu" fl',to) .'" ,

Pref. VV"aldernar Grubba" 2I.76. - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(47) 376-::1.772.

c...e.r LTDA
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do RioCerro - Jaraguá do Sul- sc CAMINHON......

Corsa

Kadett

Monza

,Ipanema

GM Gol 84 Branco R$ 2,300,00

95 1,0 R$ 9,300,00 Fusca 81 Mel. R$ 2.800,00

93 Mel. R$ 8,500,00 Fusca 72 1.500 R$ 2,300,00

90 EF500 R$ 7,500,00 Logus 94 Mel. R$ 8.500,00

91 Mel. R$ 7.000,00 FORD

Verona 92 M�L R$ 6.800,00

VW Verona 90 Mel. " R$ 5,800,00

94 1.8 R$ 7,500,00 Del Rey 89 cl direção R$ 4,800,00

94 1,0 R$ 7,800,00 AAT

93 Vidros R$ 6.900,00 ' Palio 97 Mel. R$ 10,500,00

86 Mel. R$ 3.500,00 Tipo 95 2p R$ 8.500,00

Gol

Gol

Kombi
Passat

Gol 1000, 94 - R$ 7.500,00

Palio ED 97 - R$ 9.700,00

Confira os planos facilitados para todos os modelos da linha Honda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O CENTRO DOS DIREITOS HUMANOS DE JARAGUÁ
DO SUL - CD,HJS, situado à rua Presidente Epitácio

Pessoa, 345 - sala 1, Centro, na cidade de Jaraguá do
Sul - SC, convoca seus ossocicdosoro a realização das

eleições para a nova diretoria colegiada, que realizar-
se-á no dia 18 de agosto de 2001, das 14 horas às 18

horas, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores da
construção e do Mobiliário de Jaraguá do Sul.

As chapas poderão ser inscritas até dia 13 de agosto
de 2001, na sede do CDH/JS, no horário comercial.
Jaraguá do Sul, 02 de agosto de 2001. SÉRGIO
HOMRICH DOS SANTOS, Diretor Coordenador.

Vende-se Computador
Intel Celeron 400Mhz, HO 15GB, Quantum
. Fireball, Gaveta HO 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$ 1.000,00.,

Tratar 371-5270, com Patrick.

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.

LANCHONETE E RESTAURANTE oorn�����p

Servim.os café da manhã, almoço à Ia carte ou bufê em quilo e marmitas em geral
--

��Elilll 4a feira· * Prato especial. Feijoada

•"1�/"
"�éD�Sifas;c,,

CARNES ASSADAS NOS
FINAIS PE SEMANA

SEXTAS, SÁBADOS E DOMIN'OS.

'� _.-� .

'...�

't- BiJ!ii

_ --�.l!S0 __

Rua Jorge Czemlewla, 1123 - Bairro Czernlewla
(pr6x. a Humana, ao lado da Farmácia Castoldl)

fARMÁCIA Farmácia do Belo

370-1595 31l44S4
Rua Jorge Czernlewia, 1123 - Czernlewia

��"] ,', ,,'

'

��:,?·,,:,pd'',' c'','tin-·,"�� ,

.

Urologia e Medicína do Trabalho

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@neturyo.com.br

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

Fone/Fax: 371-4724

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHAMELLO, Tabelia Designada
da Cornorco de Jaragua do Sul, Estado de Sonta Catarina
na forma da Lei, etc.

'

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

AGENOR BOLLAUF E OU JANETE ROSA BOLLAUF _

R.EXP.S.CARLOS FERREIRA 1042 - NESTA;
ANDREGHETONI & CIA LTDA. - R. JOSE EMMENDOERFE!
- NESTA;
ANJO MAT CONSTR LTDA. - R. JOAO PLANINSCHECK
205 - NESTA;
ANJO MAT CONSTR LTDA. - R. JOAO PLANINSCHECK
205 - NESTA;
ANTONIO ARMINDO ZANON - R.EXP.ANTONIO
C.FERREIRA 458 - NESTA;
ANTONIO CARLOS BRESSANI- R. PAULQ VOLZOLINISI
NR- NESTA;

.

ANTONIO DOMINGOS JACINTO - R. EGON KOCH

NESTA;
CANERI GRILL CHURRASCARIA LTDA. ME - R,
CEL.PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 15 - NESTA;
CILUMA COZINHA INDL LTDA. - R. ANGELO RUBINI

1365, BARRA RIO - NESTA; I

CLAUDIO MARCIO BERNARDINO - R. 25 DE JULHO 220
- NESTA;
COSTA E FISCHER LTDA. - CAIXA POSTAL 165 - NESTA;
FRENIMA REPRES LTDA. - CAIXA POSTAL 165 - NESTA;
FRENIMA REPRES LTDA. - CAIXA POSTAL 165 - NESTA;
IND. BRASILEIRA ARGAMASSA LTDA. - R. PRADO 1000
- NESTA;
JANDIR PAULO RODRIGUES DOS SANTOS - R. BERTHA
WEEGE 900 - NESTA;
LIBERA FRANCISCA BUSSOLARO - R. EXP. GUMERCINDO
DA SILVA - NESTA;
LUCIO' FERNANDO SASS I - R. HERMANN SCHULZ-
NESTA; .

MANOEL CAETANO - R. ERWINO MENEGOTII1460-
NESTA;
MARCIA REGINA SILVA LEAL- R. MARECHAL DEODORO
FONSECA, CENTRO - NESTA;
MARICELlA MACEDO DE CARVALHO BERfHELS - ESTR
FELIPE SCHMIDT S/NR - CORUPÁ;
NATUREZA CONCRETOS LTDA. - R. ERICH FOREHNER
951 - NESTA;

,

NATUREZA CONCRETOS LTDA. - R. ERICH FOREHNER
951 - NESTA;
NELI DA ROCHA - RUA BERNARDO ZOOZ 61 -

SCHROEDER;
ODAIRPUBLICIDADE LTDA. - ANTONIO CARLOS FERREIRA
23 - NESTA;
RDS MALHAS LTDA. - R. ERWINO MENEGOTII 1460, VIlA
RAU - NESTA;
ROSIMERI DOS REIS LOCH - R. ADENOR HORONGOSO
S/NR LOTE 102 - NESTA;
RUI CLEBER BUKOSKI KAROKLESKI - R. RUA MAl
FLORIANO S/NR - NESTA; -

RUI CLEBER BUKOSKI KAROLESKI - R. MAL FLORIANO
PEIXOTO - NESTA;
SERVICO FUNERARIO BOM JESUS LTDA. - R. REINOlDO
RAU 144 - NESTA;
TEXTIL ROTULA LTDA. - ROD. SC 413 KM 16 CAIXA POSTAl
42 - NESTA;
TRANZE O PE CALCADOS LTDA. - AV MAR DEODORO
FONSECA 429 - NESTA;
VIA SPEZIA TRANSP RODOV ESPECIAL - JOAO MANUEl
L.BRAGA 250 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou �e
recusaram a aceitar a devida intimação, faz por interrne'
dio do presente Edital, para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, nO 78, no pr�zoda Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então, 'd�:
razão por que não o faz, sob a pena de serem os refen

protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 1 de oqosto de 2001

IIton H�ffmann
Tabelião Substituto

ALUGUEL
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 ne'ste Cartório exibindo seus

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

Edital nº 23.329 de 26/07/2001
SIGMAR ITTNER E AUSILÉIA KRENKE

Ele, brasíleiro, solteiro, operário, natural de Rio dos
Cedros, neste Estado, domiciliado e residente em Rio Ada,
Rio dos Cedros, neste estado, filho de Vendelin Ittner e

Romilda Ittner.

Ela, brasileira, solteira, agricultora, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente em Rio da Luz Vitória, nesta

cidade, filha de Álido Krenke e Elia Schumann Krenke.

Edital nº 23.332 de 27/07/2001
ELiSANDRO DELANI E PATRICIA DE FATIMA IANUKI

Ele, brasileiro, solteiro, ferramenteiro, noturcl de Sa�ta
Izabel do Oeste, Paraná; domiciliado e residente na Rua
Arduíno Pradi, 326, São Luís, nesta cidade, filho de Jair
Del�ni e Miraci Silva Delani.
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Guarapuava,
Paraná, domiciliada e residente na Rua Ângelo Rubini,
880, apto. 106, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha
de Estefano lanuki e Olga lanuki.

Edital nº 23.334 de 30/07/2001
JOSÉ FABIO VENÂNCIO E ADRIANA MARIA CAMPREGHER
Ele, brasileiro, solteiro, eletrecista de distribuição, natural
de Caldas, Minas Gerais, domiciliado e residente na Rua
Ferreira Nascimento, 418, Caldas, Minas Gerais, filho
de José Venâncio Neto e Lourdes de Fatima 'Venâncio.
Ela, brasileira, solteira, fisioterapeuta, natural de Rio dos
Cedros, neste estado, domiciliada e residente na Rua

Boeder, 58, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de

Eugenio Agenor Campregher e Arlete de Fátima Silva
Campregher.

Edital nº 23.335 de 30/07/2001
Cópia recebida do cartório de Porto Mendes -

Marechal Cândido Rondon, Paraná
VICENTE GORGES E MARCIA SCHWEDER

Ele, brasileiro, solteiro, inspetor de qualidade, natural de
Schroeder, neste estado, domiciliado e residente na Rua
Ermelinda Trentini Menel, Nereu Ramos, nesta cidade, filho
de Arnoldo Henrique josé Gorges e Esperança Tecilia Gorges.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Mercedes"
Paraná, domiciliada e residente em Linha São Carlos,
Porto Mendes - Marechal Cândido Rondon, Paraná, filha
de Horst Schweder e Elvira Schweder.

Edital nº 23.338 de 31/07/2001
VALDECIR MEIRELES DA SILVA E

MEURY GEIZE DA SILVA

Ele, brasileiro,
-

solteiro, operador de máquina, natural
de Renascença, Poronó, domiciliado e residente na Rua
774;, 172, Ana Paula III, nesta cidade, filho de Celeste
Meireles da Silva e Otilia Roberto da Silva.
Ela, brosileiro, solteira, auxiliar de biblioteca, natural de
GoiOerê, Paraná, domiciliada e residente na Rua 774, 172,
Ana Paula III, nesta cidode, filha de Jimenez Aparecido
Rodrigues da Silva e Leide Paulo Cordeiro da Silva.

E, para .que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar
o presente Edital, que será publicado pela im;!r:lnsa e em

Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Campan�a doUnibanco
beneficia comunidade
]ARAGUÁ DO SUL - no Rio Grande do Sul e

Ida
"Brinque com essa idéia" Paraná, as agências recebe-
é o tema da próxima fase ram 21 mil quilos e 16mil

na,
da Campanha Mega Plin quilos, respectivamente.

Jm do Unibanco, que será Santa Catarina, com
realizada em agosto, se- suas 14 agências vencedo-
tembro e outubro e con- ras, recebeu 9.800 quilos.
siste em arrecadar brinque- Em Minas Gerais, a cam-

I! dos para serem doados à panha envolveu dez agên-
comunidade. Na primeira cias que receberam 6.400

:K fase, denominada "Ali- quilos de alimentos. O

:K menta essa Idéia", realizada Nordeste, com partici-
demarço a junho, partici- pação de dez agências,

O 'param 909 agências, das recebeu 8.200 quilos, en-
quais 360 receberam quanto o Distrito Federal, .

SI 193.200 quilos de alimen- Goiás, Mato Grosso do
tos.Entre elas, 188agências Sul; Espírito Santo e

cumpriram as metas da Amazonas somaram 5.600

campanha e receberam quilos.
400quilos, enquanto 118 A Campanha Mega
agências receberam o prê- Plin Comunidade vem tra-

mio máximo de uma to- zendo, segundo o presi-
nelada. ·dente da Unibanco Capi-

Os Estados de São talização, Antonio Trinda-
Paulo e Rio de Janeiro de, não apenas aumento

lideraram a campanha, nas vendas, mas também
recebendo respectiva- benefício Bara as comuni-
mente 92.800 quilos e dades carentes estabele-
33.400 quilos. Em seguida, cidas em torno da rede.

GERAL CORREIODOPOVO 7

Missas

Sábado
l5hoo - Matriz
17hJO - São Luiz Gonzaga
l7h30 - Rainha da Paz
19hoo - Matriz

19hOQ - Perpétuo Socorro

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - São Cristóvão

NOSSA MENSAGEM

"A vida não consiste na abundância de bens"
Nós ressuscitamos com Cristo na medida em que matamo; a
cobiça em nós. Sim, "a vida de um homem não consiste na

abundância de beris", Mas a cobiça tem raízes resistentes

que podem renascer em todo
A_Oi_o:

�

momento. Faz, de fato, a expe-
riência de viver quem é "rico
diante de Deus", quem não

ajunta tesouros para si, mas usa

do que tem para fazer o bem aos

irmãbs. Ao ganancioso cabe o

velho alerta de Deus: "Vaidade
das vaidades ... tudo é vaidade"!
Vaidade de quem luta para
ajuntar, e, no fim, é "obrigado a

deixar tudo em herança a outro

que em nada colaborou"!

TAFAC � TAVARES
F. F. COML. LTOA.
Assessoria Comercial
AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 _ Sala 105

F Ed.l'1orença - 10 andar
ODes: ,(047) 371-1910 e 275-3125

IPATRIMÔNIO: CASA CONSTRUíDA NO SÉCULO PASSÃDO CORRE O RISCO DE SER DEMOLIDA

Proprietários querem restaurar

imóvel mas não têm dinheiro
CORUPÁ - A antena

parabólica instalada em

frente à casa destoa um

pouco da paisagem, mas
não chega a esconder a ar

quitetura de 130 anos da
casa de Tânia Gesser En

gel, proprietária deuma re
sidência considerada das
mais antigas edificações do
Município de Corupá. Lo

.
calizada na estrada geral
que leva às cachoeiras, no
Bairro Rio Novo, a casa

onde atualmente mora

Tânia e sua família já serviu
de salão de baile e até de
I' I

comercio, na epoca em que
o bairro não dispunha de
clubes ou estabelecimentos
comerciars,

A casa, construída em
estilo enxaimel por imi

grantes alemães no início
do século passado, con
tinuapraticamente original
após tantos anos. De acor
do com a dona-de-casa
Erica Gessar, 38 anos, que
nasceu na casa, os pn-,.
meiros moradores vieram
da Alemanha e, em 1911
seu avô, então com 7 anos
de idade, passou a morar

no local juntamente com a

família. Desde essa data

que a residênciapertence à
família de Erica. "Minha
mãe fez uma casa nova e

se mudou. Quando ela foi

I

Casa construída por imigr.antes alemães resiste à ação do ternpo mas pode ser demolida
Edson Junkes/CP

para a casa nova levou
. ,. .

muitos moveis antigos, co-
mo guarda-roupas e uma

cristaleira que pertenciam a
minha avó", afirma Erica.

Atualmente, a casa é ocu
padapor Tânia e omarido,
Erivaldo, irmão mais velho
de Erica. Eles estão pensan
do em demolir a casa para
construírem uma residência
nova. Segundo Tânia, a

intenção inicial era pedir
ajuda da Prefeitura para a

restauração do imóvel.
"Gostaríamos de manter a

JARAGUÁ DO �UL - A ato há 10 anos, ou mais,
Secretaria de Produção possam regularizar sua si
alerta os empresários jara- mação junto a esta institui

guaenses que aJunta Co- ção estadual. Em todo o

mercial de Santa Catarina Estado, cerca de 26mil em
concedeu prazo até o dia presas devem estar operan-
21 deste mês para as em- do deforma irregular,
presas qU,e estão sem pro- Para evitar o cancela-
ceder nenhum registro de ,menta das empresas e a

casa como ela está, mas é
muitodificil", afirmaTânia.

A casa foi construída
dentro do estilousado pe
los imigrantes, inclusive
com sótão e escada de ma
deira. As paredes são .de
tijolos maciços e o asso

alho é de madeira nobre,
prov,avelmente canela.

Apesar de bem cuidada, o
imóvel não tem resistido
à ação do tempo ,e as pa
redes apresentam algumas
rachaduras. Mesmo assim,
entrar na cozinha e na sala

perda da proteção ao no

me empresarial, o comu
nicado orienta os empre-
, • fI"

I

sanas que tem empresas
nas condições citadas a

solicitar a seus contadores

para providenciar a pro
tocolização na Jucesc de
paralisação temporária ou

.

daresidência é quase como
voltar no tempo. As janelas
e portas também são ori

ginais e em cor azul, o que
dá um toque especial à edi
ficação. "Acho um orgulho
teruma casa tão antiga assim,
mas não posso deixar que
caia", afirmaTânia.

De acordo com Tânia
e sua cunhada, existiam
.muitas casas como a delas
na região, mas aospoucos
foram sendo demolidas ou

simplesmente desabaram

por falta de manutenção.

Jucesc dá prazo para registro deempresas no Estado
alteração contratual. De
acor:do com o levanta
mento realizado pela Ju
cesc, das 570mil empresas
inscritas na instituição, 300
mil não procederam qual
quer registro de ato há: 10

, anos oumais. Destas, 245
mil foram canceladas;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Incentivo ao trabalho
fornnaturnnaennsetennbro

]ARAGuA DO SUL - Os
contratos de 15 partici
pantes da primeira turma
do Programa de Incentivo
ao Trabalho e à Qualifica
ção Profissional encerram
no dia 5.de setembro. Até
lá, a gerente de Indústria,
Comércio, Turismo e Ser

viços, Niura dos Santos,
almeja colocar todos no

mercado de trabalho. Ela
lembra que este grupo,

.

quando ingressou no pro
grama, emmarço, contava

com 25 trabalhadores
.

bolsistas. "Dos dez que
saíram antes do prazo,
quatro foi porque conse

guiram emprego e seis de
sistiram alegando não te

rem se adaptado ao pro
grama", explica.

A gerente acredita não
haver grandes dificuldades .

eh). encontrar vagas para
estas pessoas. Ela argu-

.

_
menta que alguns empresá
rios já solicitaram trabalha
dores oriundos do progra
ma e a equipe coordena
dora do PIT está procu
rando praticamente todas
as empresas da cidade,
principalmente aquelas que
se beneficiam com clLei 'de
Incentivo da Prefeitura.
Niura afirma que as vagas
existem,'mas exigemmão
de-obra qualificada.

Atualmente, cerca de
.

4% da população de Ja- .

raguá do Sul é analfabeta e

3,88% não têm emprego.
Estes índices, segundo

.

Niura, permitem concluir

NOTAS � __

que o desemprego está
diretamente ligado à falta
de qualificação. Nesse

sentido, afirma Niura, o
programa incentiva todos
os trabalhadores bolsistas
a continuarem seus estudos.
Ela informa que amaioria
está cursando as primeiras
séries do ensino funda
mental e quem já encerrou
deve se matricular no
ensinomédio.

Para complementar os
esforços empreendidos
pelo poder público a ge
rente cita alguns caminhos
viáveis, como o Projetp
Empresa Cidadã, que tem .

o objetivo de chamar a

participação dos empresá
rios para que abram vagas
às pessoas menos qualifi-'
cadas e ofereçam oportu
nidades de qualificação
profissional dentro da

própria empresa.
As inscrições para o

Programa de Incentivo ao'>
Trabalho são em caráter

permanente, sempre na

Secretaria de Produção. Os
interessados devem aten

der os seguintes requisitos:
estar desempregado há

pelo menos um ano e não
ser beneficiário de seguro
desemprego ou qualquer
outro programa assisten
cial equivalente, residir em
Jaraguá do Sul nomínimo
3 anos e ser maior de 16
anos. Além disso, é per
mitido o cadastramento de

I

apenas uma pessoa por
família.

I TALENTO: TERCEIRA IDADE TAMBÉM PODE PARTICIPAR DO CONCURSO DE DECLAMAÇÃO

Concurso acontece nos dias
9 e 10, no Parque de Eventos

]ARAGUA DO SUL -

Acontece nos dias 9 e 10

deste mês o 110 Concurso
de Declamação. O evento

éparaleloàé" FeiradoLivro
de Jaraguá do Sul. Ambas
as promoções serão reali
zadas no ParqueMunicipal
de Eventos e são coordena
das pela FundaçãoCultural
e Secretaria de Educação e

Cultura. O Concurso de

Declamação é um dos
eventos mais tradicionais
realizados pela administra
çãomunicipal e, desde a sua

primeira edição, sempre foi
bastante çoncorrido.

, O concurso é dirigido a

estudantes da rede pública
e particular de ensino, e é
dividido em nove categorias,
incluindo estudantes da edu
cação infantil ao ensinomé
dio. Pessoas que não fazem
parte da comunidade es

tudantil também têm opor
tunidade de participar, ins
crevendo-se na categoriaE.
A novidade deste ano é a

introdução da categoria F, '

destinada exclusivamente

para pessoas da terceira ida
de, com vaga para apenas
sete inscritos.No total, apro
ximadamente 200 pessoas
devem participar do con-

.

curso, que vai premIar, os
cinco primeiros colocados
de cada categoria.

O Concurso de Decla

mação tem por objetivo
desenvolver o gosto pela
poesia; incentivar o hábito
de leitura, despertar novos
valores naarte de interpretar
e ainda promover a inte

gração entre a escola e a co

munidade. Cada escola po
derá participar com apenas
um concorrentepor catego-

.

riaA. CategoriaA é para os
inscritos da educação in-

Happy hour
A Rede Feminina de Combate aalCâncer promove,

rieste domingo, apartir das 17 horas, HappyHourdo Papai,
no BeiraRio Clube de Campo. A expectativa da comissão
organizadora é de que 300 pessoas c0mpareçam ao evento,

.

programado para se estender até às21 horas. O cardápio
inclui café colonial epratos quentes. O dinheiro arrecadado
será usado para complementar os pagamentos das despesas
da instituição. Ingressos a R$ 15,00 (casal), R$ 10,00
(individual) e R$ 5,00 para crianças de 5 a lQ anos.

•
CORREIODOPOVO
/

370-7919

Arquivo/CO: Edson Junk"

Concurso é um dos eventos mais tradicionais e concorridos pela Prefeitura

fantil: acategoria B1 para
os estudantes de primeira
e segunda séries do ensino
fundamental; a categoria
B2 é destinada aos alunos
da terceira e quarta séries;
a categoria B3 para os

alunos de quinta a sexta

séries; a categoria B4 para
estudantes de sétima e oitava
séries, e a categoria C é vá
lida para os estudantes do .

ensinomédio. Já a categoria
D � para educação de adul
tos, categoria E é livre e a

categoria F para a terceira
idade.

Os critérios para o jul
gamento serão a interpre
tação, entonação e dicção.
Em caso de empate, será
vencedor o candidato que
obtiver o maior número
de netas máximas. Os pri
meiros colocados nas cate
gorias A, B1, B2 e B3 rece

berãomedalha eR$ 120,00.
Os primeiros colocados nas
categorias B4, C,D eF rece

berão medalhas'mais R$
200,00.

·VAN' FASHION

Rua Max Wilhelm, 837
Jaraguá do Sul

Fone: 275-3290

Feira do Livro
O escritor jaraguaense José Edgar Eckert vai au

tografar, durante a 11 a Feira do Livro deJaraguá do Sul
. a obra "Memórias de um ex-combatente". A sessão de

autógrafos acontece no dia 11 de agosto, às 19 horas, no
ParqueMunicipal de Eventos. A abertura da Feira do
Livro está programada para as 8h3'0 do dia 9, com a

participação das maiores livrarias de Jaraguá do Sul,
inclusive com a venda de livros e revistas usadas.

Um dos pontos altos da Feira do Livro é o 2õ En
contro de Corais de Jaraguá do Sul, programado para o

dia 11 de agosto, a partir das 18 horas, no pavilhão ,A do

ParqueMunicipal de Eventos. Esta edição conta com a

participação de dez corais, que terão 10 minutos para
apresentação demúsicas de gêneros diferentes. O evento

é aberto à comunidade. Confirmaram participação o

Coral Infantil da Escola Municipal de Ensino Fun
damentalAnnaTöweNagel, Círculo Italiano deJaraguá
do Sul, CoralBreithaupt, Coral do CentroUniversitário
Jaraguádo Sul, Coral do Centro deCulturaAlemã, Coral
da Fundação Duquesa de Chartres, Coral da Scar, Coral
da IgrejaEvangélicaCristoBomPastor, CoralEvangélico
Luterano Emanuel e Coral daMarisoL

Outra programação paralela à Feira do Livro é o 10

Encontro Catarinense de Associação de EscritoreS,
promovido pela Apeijas (Associação dos Poetas e

Escritores Independentes de jaraguá do Sul) e também
o Canto do Conto, programado para o dia 17, coma

participação dos centros de Educação Infantil Gertrudes
Kanzler eAlexander de Borba..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Usuário ganha questão
contra aCartão Jaraguá

]ARAGuA DO SUL - A

empresa Cartão Jaraguá
Comércio e Serviços, res

ponsável pelo controle de

funcionamento do estacio
namento pago na cidade,
foi condenada a pagar a

quantia de R$ 2,1 mil ao

professor de educação físi
ca e quiropata José Maria
Nunes,proprietário daAca
demiaJaraguáLife, naVila
Lenzi, a título de reparação
por danos morais sofridos
no uso do sistema em ou

tubro do ano passado. A
sentença saiu no dia 27 de

julho, prolatada pela juíza
substitutadoJuizado Especi
alCivil,MiriamReginaGarcia
Owalcanti
Nunes ingressou com a

ação no Fórum da Comar
ca no dia 17 de novembro
do ano passado, através da
advogadaJanice Bastos, por
sentir-se ofendido "pelama
neira com que foi tratado
pelas funcionáriasdaempre
sa",primeiropelamonitora,
nadiscussão sobre o preen
chimento de um cartão de
estacionamento no trânsito,
edepois pela funcionária ai

quem recorreupara tratarda
. questão, na sede da empre
sa. Segundo ele, a decisão de
recorrer

à

justiça "foi para
fazer valer os direitos da d:.
dadania, mais do que por
qualqueroutromotivo", na
expectativa de estimular na
comunidade a consciência
de que devem buscar seus
direitos. Ele afirma ter pre-

/

enchido corretamente o car
tão naquele dia (17 de no
vembro), apesar da diver
gência com amonitora.
A advogada acreditaque

esta seja aprimeira questão
de reparação por danos
morais, ganha naJustiça lo
cal, por um usuário do sis
tema local de estacionamen
to, exceto alguma ação en
volvendo a discussão de va
lor cobrado, que ela desco
nhece.

Conforme Janice, Nu
nes visou unicamente o as

pectomoral da questão, tan
to que cercou-�e imediata
mente de testemunhas na

época da discussão, e pre
tende doar a quantia estipu
lada para uma entidade be
neficente. (MR)

PrefeitoMário Sérgio Peixer

..., '. Hoje vamos falar das nossas ações na área de agricultura.Na
Riw�a semana autorizamos o'

. .

rada obra de dragagem do'
o Quati, um trabalho ques numa extensão de 3.200

lIletro• beaeficíando toda a mas j)rincil'aImente -os

y�tores de arroz.AlIJtima naquelerio foí feltahámais de
anos e os prodU'totes esta usando a realizar o próximoplantiodevidöasconstantes enchentes, Estamos

dlutdo todo apoi
.

s cedendo lIIllq_uinário da
prefeitura., ara

ICRISE: 'HOSPITAL DE MASSARANDUBA SERÁ FECHADO DENTRO DO PRAZO DE 60 DIAS

Irmãs Franciscanas alegam não

ter condições para manutenção
MASSARANDUBA - A

Congregação das Irmãs
Franciscanas da Santíssima
Trindadedecidiramencerrar

as atividades do Hospital
Sagrado Coração de Jesus,
no prazo de 60 dias, caso a

comunidade local não apre-
sente alternativaparamanter
a instituição. A decisão foi
comunicada anteontem à

tarde, durante entrevista
concedida pela irmã

Superiora Natália Oles

covicz, juntamente com

representantes do CAC

(Conselho de Adminis

traçãoComunitária), constI
tuído em 1999 para auxiliar

namanutenção do hospital.
Conforme Natálía, a

congregação não tem con-
'

diçôes de arcar com as des

pesasmensais estimadas em
R$ 40mil, razão pela qual
deliberou pelo fechamento
do hospital, que a própria
organização religiosa fun
dou em 1951. Apesar dos
investimentos feitos com

.

auxílio da comunidade e

empresários, na reforma
das instalações e aquisição de
esquipamentos, a congre
gação não consegue reverter
as dificuldades para elevação
de receitas, sendo quemais

� de 80% do movimento de
serviços prestados é para
pacientes do SUS (Sistema
Único de Saúde).

- A ocupação de leitos
continua muito baixa -,
destacaNatália, acrescentan
do que, dos 48 leitos dis

poníveis, a ocupação dificil
mente ultrapassa cinco ou
seis. Além disso,' embora
não tenhadívidas pendentes,
o que é considerado fator

positivo, oHospital Sagrado
Coração de Jesus também
não tem condições de inves
tir na contrataçãode novos
profissionais, para repor o
serviço que antes era pres
tado pelas próprias irmãs,
na maioria já idosas ou

prestando serviçomissioná
rio em outras regiões, na
aquisição de equipamentos
maismodernos e reorgani
zação de instalações, em

\

Hospital tem arrecadação muito baixa, diz a irmã Superiora Natália Olescovicz
,

I

Cesar Junkes/CP

conformidade com o que
vem sendo exigido pela
VigilânciaSanitária.

Natália desvincula a de
cisão de fechar 9 estabele
cimento, do funcionamento
do Pronto Atendimento"
mantido com auxílio finan
ceiro da Prefeitura, com
repassemédio deR$ 20mil,
reduzido par�R$ 16,5mil,
nos últimos meses. "Uma

situação não tem nada a ver
comaoutra", garante airmã
Superiora, que cogitava o

fechamento desde o co-
I

meço do ano. Na opinião
dela, "não é mais com

petência das Irmãs Fran
ciscanasmanter o hospital",
hoje com 20 funcionários,

I "h I 1ate porque ouve notave

evolução tecnológica no

"setor, exigindo serviços
altamente qualificados".
Segundo ela, a influência de
outros centros hospitalares
na região, que oferecem
mais condições e atraem os

pacientes com planos de
saúde e maior poder aqui
sitivo, também contribui

para o esvaziamento na de
manda local. O prazo para
fechamento iniciou em 1 de

agosto e irá até 30 de setem
bro. (MILTON RAASCH)

Prefeito prometemanter
oPA funcionando

o prefeito Dávio Leu disse que tomará todas
as providências necessárias para manter o PA

(Pronto Atendimento) funcionando. "O hospital é
uma entidade particular, pertencente à congregação,
com a qual a administração vem se relacionando
através de Contrato de Prestação de Serviços do
Pronto Atendimento, não mantendo qualquer ou
tro vínculo ou responsabilidade sobre a entidade
em questão", fez constar o prefeito, em nota distri
buída à imprensa ..

Ele informou ainda que nos meses de janeiro a

julho a Prefeitura repassr)U a quantia de R$
132.336,04, superando em 21% o que havia sido

repassado em igual período no ano passado.
Mesmo que o hospital cesse a atividade, oPA de
verá co�tinuar funcionando, com plantões noturnos
e finais de semana e feriados, mesmo que seja nas

dependências do próprio hospital, como já acon

tece, ou sendo transferido para a Unidade Sanitária.
Leu evitou comentar se houve precipitação de

parte das Irmãs Franci�canas, que não consultaram
a comunidade antes de estabelecer prazo para fe
chamento em setembro. "É uma decisão delas, pen
sada pormuito ternpo", disse, acrescentando que
ainda tentou demovê-las da posição. Ele evitou as

sumir compromisso em relação ao futuro do hos

pital, dizendo que é um assunto que dependerá da

manifestação da comunidade e que o Executivo
deverá ocupar-se do que lhe compete: "Manter o
atendimento básico à saúde da população." (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



10 CORREIO DO POVO ESPORTE/POLÍCIA SÁBADO, 4 de agosto de 2001

IACIDENTE: UM PEDESTRE MORTO E DOIS CICLISTAS FERIDOS EM ACIDENTE N_A 5C-413 FÓRMULA 1.
_

Caminhão tombou deladonuma
curva perto da Ponte Zimdars

GUARAMIRIM - o
tombamento do cami�hão
Scania LZG-6699, de
Conc6rdia (sq, namanhã
de quinta-feira, por volta
das 7h30, na curva próxi
ma daPonte Zimdars Gun
to ao equipamento do ra

dar 'eletrônico) causou a

morte do mecânico José
LeocádioMaçaneiro, de 39
anos, que caminhava para
o local de trabalho. Ele foi

esmagado por um con

têiner carregado com 25
mil quilos de asas de peru,
que procedia de Chapecó
e se destinava ao Porto de
São Francisco do Sul.

Omotorista do Scania,
Vanderlei Ticiane, de 26

anos, natural de Ipumirim
(sq, perdeu o controle do
v�ículo, que tombou do
lado direito (a pouca dis
tância do radar eletrônico .

que existe no local), esma
gando o mecânico e ferin
do outros dois trabalha
dores, LáercioRubeiro, de

Edson Junkes/CP

Veículo seguia para são Francisco do Sul quando capotou

18 anos, e o cunhado dele,
GersonLuizFernandes,19,

.

que passavam de bici-cleta
no local. Eles sofre-rain
escoriações em várias partes
do corpo e precisa-ram ser
atendidos no Hos-pital
MunicipalSantoAntônio.

Omotorista Ticiane já
havia feito o percurso ou-

,

tras vezes, segundo o aju
dante Marcelo Treméa, de
26 anos, que estava com ele .

na cabine nomomento do
acidente. O ajudante con
tou que eles procediam de

Chapec6 e se dirigiam pa
ra o destino, após ter per
noitado em Blumenau. O
condutor do caminhão,

que saiu conduzido pelaPo
lícia Rodoviária Federal e
não quis dar declarações,
saiu ileso, e seu ajudante
sofreu ferimento no calca
nhar esquerdo. A carga ti
nha cobertura de segurado- .

ra, segundo Treméa, que
usou õ telefone celularpara
ligar para a Coopercarga,
em Conc6rdia, pedindo
instruções.

As versões dos envolvi
dos no acidente são con

flitantes. Os ciclistas sobre
viventes, funcionários da
Fábrica de Calhas Schio
chet, garantem que Ticiane

perdeu o controle do veí
culo; porque passou pela
curva com excesso de ve
locidade. Já o ajudante diz
que um veículo vinha em

sentido contrário, "comen
do a pista na contramão",
o queobrigou.Ticianeafazer
manobra brusca, tomban
do o veículo.A vítima fatal
era casada e pai dedois filhos.
(MILTON RMscH)

Polícia realiza blitz para coibir bingos irregulares
]ARAGuA DO SUL

Agentes daDelegaciaEspe
cializada deJogos eDiver
sões de Florianópolis, com
apoio de duas viaturas da
3a Companhia de Polícia
Militar e de policiais civis,
locais, realizaram incursão
em diversos locais da cidade,
na quinta-feira, para fisca
lizar o funcionamento de

, bingos irregulares.A blitz foi'
realizadaem decorrência de
uma denúncia anônima re
cebidapela polícia,�gundo
o delegado Ilson José da
Silva, que acompanhou a

operação, desencadeando a

fiscalízação.
Em pelo menos dois

locais em que havia bingos
funcionando, foram apreen
didos materiais - globo,
cartelas e brindes - e de
tidas pessoas para tomada
de depoimentos, sendo li
beradas em seguida. Na
LanchoneteVarandão,Vila
Nova, foram deddos o pro- /

. prietário,WaldirKuhl, e a

promotora do bingo que
estava sendo realizado, Edi
Freiberger, sendo liberados
em seguida. No Agrope
cuário só foram apreen
didos osmateriais instalados

para o bingo que iria acon
tecer domingo. No Salão

Botafogo, a blitz interrom
peu uIIl eve�to organizado

pelo Clube dos Idosos,
com detenção de duas pes
soas, inclusive, também libe
radas depois.

De acordo com o. dele
gado Ilson, a fiscalização
deverá prosseguir e outros
eventos irregulares serão

coibidos, se flagrados em

atividade.No caso da Lan
chonete Varandão, os prê
rnios recolhidos, gêneros
alimentÍciosperecíveis enão
perecíveis, serão doados

para uma instituição de ca
ridade. Ele explicou que 9
funcionamento dos bingos
está previsto na Lei 9.615 e

s6 pode acontecermediarite
o cumprimento de todas as

exigênciasprevistas.
A'ação policial no Salão

Botafogo foi relatada pelo
vereadorRoqueBachmann,
na Câmara de Vereadores,
ànoite. Ele contou que a in

cursão irritou os idosos e

que alguns queriam até en

Irentar apolícia. Bachmann
criticou oprocedimento po
licial, dizendo que faltou
sensibilidade e respeito, "E
o jogo do bicho, não é con

travenção?, indagou".O ve

reador Silvio Celeste tam
bém lamentou o fato, lem
brando que as promoções
dos idosos visam s6 o con

graçamento e a arrecadação
de alguns trocados, (MR)

''Vestibular'' em Mugello
OmalaioAlexYoong jáfaránovos testescom aMinam,

nos dias 22 e 23 deste mês, emMugello. Na ocasião,seci
avaliado por delegados da FIA, que vão decidir se-lli�
concedem a superlicença, Assim que ela for emitida, YoolI&
financiado pelo governo daMalásia, assume no lugd
TarsoMarques. Isso pode acontecernoGP daBélgicaou no

da Itália.AMinardi vai receberUS$ 5 milhões pelavaga

Verstappen ataca Bernoldi

Jos Verstappen disse nesta semana que Enriqu�
Bernoldi "é o pior companheiro de equipe" que já tev�

desde que chegou à F-1. "Existem pilotosmuito melhora
para assumir um lugar aqui no ano que vem", falouo
holandês daArrows, que já renovou para 2002. Bernol&
respondeu dizendo que se sente em casa no time e que

.

pretende permanecer na próxima temporada.

'Rádio Jaraguá em São Paulo
Sr. diretor-gerente
Caixa Postal 86

Jaraguá do Sul - SC

Prezado s-:».

Saudações.

Desejo, através desta manifestar a minha grata
satisfação em poder ter sintonizado a vossa emissora na

cidade de Guarujá-S � numa pequena viagem recente .

Resido na cidade de São Paulo, Capital, onde
sintonizar a vossa emissora terna-se um pouco mais difícil.

Por esta razão, anotei alguns detalhes da pre

gramação ouvida e as descrevo em anexo, no informe
de recepção. ,

Pela satisfação que me causou ao sintonizar,
solicito que verifiquem se os dados estão coretos. Se

estiverem de acordo com os vossos arquivos de

programação, solicito que me escrevam confirmando
os dados que estou enviando. Como radioescuta há

algum tempo, sentir-me-ei honrado com vossa

confi rmação.
Por tudo isso, e cumprimentando-os pelo excelente

trabalho, despeço-me enviando um forte abraço a

todos os amigos da vossa emissora.

Atenciosamente"

ADIEL NUNES FERREIRA
RUA BALTAR, 428 - apo 02

VILA CALIFÓRNIA - SÃO PAU LO - SP

CEP: 03209-000
TEL.: 116912-7925

PS: se possível, enviem-me qualquer material
promocional da emissora cerno recordação. Grato.

DETALH ESDA SINTONIA
17:03 - Anúncio dafábrica de móveis em Guaramirirn
17:05 - Anúncio "pedreiro Polaco de Guáramirim
17:06 - Comunicação do locutor
17:07 - Música "Fuscão Preto"
17:10 - Música" Parabéns, parabéns"
17:13 � Anúncio Marmoraria

�

www.bancoreal.cQm.br

Deixe o Real fazer parte da sua vida .

.
Abra sua conta: 0800 170 2001. '"

" ���R�B?' kREAL
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BASQUETE CAMPEÃO DA OLESC
A equipe masculina de Jaraguá do Sul sagrou-se
campeãinvictada 1 a Olesc (OlimpíadaEstudantilde
SantaCatarina), competição que reúne atletas apartir
dos 15 anos. Na fase Regional, realizada entre 7 e 11

de junho, emMafra, o time jaraguaense superou as

equipes Rio Negrinho (64 x 23), São Bento do Sul
(70x 19), Brusque .(89 x'16), Itajaí (74 x 27) e Timbó
(57 x 26). Neste final de semana, já pela fase Estadual
do torneio, a equipeUnerj/Duas Rodas provou ser
omelhortime de basquetebol do Estado, e com fol

gas, ao vencer SãoMigueldo Oeste (79 x 29), -Chapecó
(68 x21), RioNegrinho (59 x 7),Joinville (63 x 54) e,
por fim, Florianópolis (63 x 30), na grande final do
torneio,

Uf

ve

10

10i

KIFERRO VENCE NOVAMENTE

Pela quinta vez consecutiva, il equipe da Kiferro sa

grou-se campeã do Campeonato de Futsal dosMeta

lúrgicos, ao vencer a equipe daMontagem daWeg,
pelo placar de 11 a 9. A partida foi realizada no sába
do passado, na recreativa do sindicato. Ao-todo, as
competições envolveram 36 equipes, somando 432

atletas, com arbitragem deMarinelson Pires e Pedro
da Costa, ambos da Liga Jaraguaense de Futebol. O
artilheiro da competição foi o atleta Claudemir da
Silva, da equipe Montagem da Weg, com 23 gols
marcados.

FME EM NOVO ENDEREÇO
A partir desta semana, a Fundação Municipal de
Esportes passa a funcionar em novo endereço. A
mudança aconteceu na quarta-feira, para aRuaWalter
Marquardt, 697, ao lado daRegataMotos. O telefone
para contato é 370-9555 ou 370-8841.

FUTSAL J,UVENIL
Hoje, a equipeJuvenil daMalwee/FME vai partici
par das competições do Campeonato Estadual de
FutsaI. O grupo jaraguaense vai enfrentar o time de
Caçador, na casa do adversário, a partir das 19h30;
Os 17 atletas envolvidos no time da Malwee serão
coordenados pelo técnico Augustinho Ferrari.

Ruf�. Epitá�fo'�, 1081.� FQhe}Faj(� 2:75�111�-
.

��:�lfIfairnwrso�feom;br
-

-
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ICOMPETIÇÃO: TENISTAS JARAGUAENSES VÃO PARTICIPAR DO ESTÂDUAL DE TENIS, EM FLORIANÓPOLIS

Procura pelo tênis de campo
cresceu 80% nos últimos dez anos

.

]ARAGuA DO SUL -

"O tênis é um esporte que
está crescendo muito no

Brasil", considera o técnico
Marcílio Silva. Depois do
fenômeno Guga, crianças
e adultos estão cada vez

mais enchendo as quadras.
Neste final de semana, por
exemplo, 19 tenistas ja
raguaenses, entre 16 a 50

anos, vão entrar em quadra
para conquistar novos tí
tulos na segunda etapa do
Campeonato Estadual de
Tênis por Classe, que
acontece emFlorianópolis:
Simultanearnente a esta

competição, também
acontece a quinta etapa do _

CircuitoVolkswagen, que
envolve aproximadamente
45 tenistas de todo o País,
de todas as idades. Neste
evento, apenas o tenista
Paulo Ferreira de SilvaNe- .

to vai representarJaraguá
do SuL'

,

Há 12 anos dando aula
de tênis no Município,
Marcílio Silva afirma que
a procura por esta moda
lidade esportiva cresceu

aproximadamente 80%,
em relação ao início da
década de 90. "No início,

Lucas Roque Machado, 8 anos, treina semanalmente
Edson JunkeslCP

este esporte era elitizado e

contavamais com adultos.

Depois que Guga des

pontou em campeonatos
internacionais, as crianças

despertaram interesse pelo
.

tênis e estão lotando, as .

quadr,as", destaca o téc
mco.

Silva informa que o

Clube Atlético Baependi
está treinando aproxima
damente 150 tenistas de
todas as idades, apartir dos
4 anos. Um dos destaques .

do grupo é Karuê SeU, de .'

7 anos, que treina há dois
anos. "Ele já tem todos os

golpes de um excelente te
nista", considera Silva.

Para aprimorar as téc
nicas de ensinamento, os
técnicos fizeram. cursos

promovidos pela Confe

deração Brasileirade Tênis,
em Itajaí. "Para despertar

-

o interesse das crianças elas
precisam se divertir nas

quadras, então nós ela
boramos diversas brinca
deiras para tornar o esporte
mais atrativo", diz.

Silva enfatiza que o tênis
ainda éum esporte restrito.
"APrefeitura deveria cons
truir quadras de tênis com
piso de asfalto (que é mais

barato) para dar condições
de acesso para aquelas

� ,

pessoas que nao tem re-

cursos para. pagé\r aulas

partitulares'�;;;��ere, acres
cent�nd,Ç)�\���, ���1l� ma
neira, Jarãgliá do Sul teria -,

mais oportunidadespará
descobrir talentos.

Yamabushi vaiparticipar Malwee/FME perde e

do Estadual de Escolinhas joga hoje centra o Seara
]ARAGuA DO SUL - Na

próximo sexta-feira, dia
11, mais de 15 alunos da
AssociaçãoYamabushi vão
participar do Campeonato
Estadual deEscolinhas, que

.

será realizado na cidade de
Indaial. Primeiro campeo
nato de escolinhas organi
zado pela Federação Cata
rinense de Caratê, o evento
vai reunir cerca de 350 estu
dantes, entre 6 a 17 anos,
que estudam em escolas

. das redes municipal, esta
dual e privada, vindos de
diversas cidades de Santa
Catarina. Ao todo, aproxi
madamente 30 entidades
vão participar.

Há dois meses atuando
em Jaraguá do Sul, a As-

sociação Yamabushi conta
com 40 alunos de todas as

idades, sendo a maioria

crianças. Um dos instr�
tores, Lendro Gambeta,
diz que praticando caratê
as pessoas aprendem a se

defender, além de disci

plina. "Antes, uma pessoa
de quimono era sinônimo
de violência, hoje a socie
dade já aprendeu que é
mais uma arte ou esporte",
conta.

Ele enfatiza que nunca
aconteceram acidentes,mas,

. para precaução, os estu

dantes utilizam-se d€ rou

pas especiais para proteger
o corpo. "Caratê significa
mãos vazias, então, o que se

aprende é defesa", destaca.

]ARAGuA DO SUL - A

equipe da Malwee/FME
foi surpreendida com o

ataque ofensivo do time
UnC Concórdia/Águía
Seguros, no jogo realizado
na noite de quinta-feira. O
Concórdia veio com a em

polgação da vitória sobre
a equipe líder na classifi

cação geral do Carn

peonato Catarinense de

Futsal, aUnisul, e venceu
o grupo do técnico Fer
nando Ferreti por 6 a 4.

Agora o time jaraguaense
preCIsa correr contra o

prejuízo. Eles entram em

quadra hoje à noite, apartir
das 20h30, contra o Seara

Alimentos, na casa do ado

versário, que ocupa a 11 a

colocação na classificação
geral, com 13 pontos.

Para o jogo de hoje, o
, .

teerneo espera contar com
o atleta Silami, de 22 anos, .

ex-jogadordo Flamengo, .

contratado no início desta
semana.

A equjpe da Unisul
continua l1á liderança'do
campeonato, com 46 pon
tos, seguida da Toz'?o/
AABB Chapecó, que está
com 40 pontos, e, em ter

ceiro, vem a Malwee/
. FME, com 38 pontosmar
cados .

O próximo desafio da

equipeMalwee/FME será
no dia 11, contra a Anjo
Química, e, no&a25, contra
aMetisaiFMETimbó.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ICONVIDADO: NADADOR EDUARDO FISCHER VAI PRESTIGIAR A SEGUNDA ETAPA DO TROFÉU ERNANI VOLPI COITINHO, NO CLUBE ACARAí.

Circuito Interescolar de Natação acontece .hoj
}ARAGUA.DO SUL - Hoje conta com a presença de 19 cipal Alberto Bauer, Centro Eduardo Kaefells e André 2 masculino, Iº lugar para Hoffmann e Çamila Sc

acontece a segunda etapa do escolas doMunicípio, totali- Educacional Canguru e Es- Junkes. NoMirim 1 femini- Henrique Fructuozo, segui- mitz. No Infantil mascufu
Circuito Interescolar de Na- zando 220 inscritos. cola Municipal Anna Töwe no, 1º lugar Kelli Barbosa, do de Leandro Souza eMu- I º para Thiago Bauer:
tação Troféu Ernani Volpi Na-primeira etapa, a elas- Nagel. em seguida Carolina dos rilo da Silva. No Petiz fe- guido de Dimas Pereira
Coitinho, a partir das 8h40, sificação das escolas ficou da No ranking por atletas Anjos Bastos e Talyta Ca- minino, 1º lugar Mayara Gustavo Puchalski. No J
no Clube Acaraí. O evento seguinte forma: primeiro as colocações são: categoria choeira. No Mirim 1 mas- Martins, Aline Franzner, venil feminino, 1º lugar pa
vai contar com a presença lugar para o Colégio Evan- Pré-Mirim feminino: 1 º culino, lº lugar Midyã Paulo Mariana Mosimann. No Karla Siqueira Campos,
do nadador joinvilense da gélico Jaraguá, seguido do lugar Bárbara Gaedke, se- Andrade, à frente de Moacir Petiz masculino, lº lugar frente de Danusa Araújc
seleção olímpica e brasileira . Instituto EducacionalJanga- guida da atleta Helena Karl Lawin e Aléxis Schroe- Janos da Silva, Carlos Bastos Cristiane Scheur. No juve
de natação, Eduardo Fis- da, Colégio Divina Provi- Gschwendtner e Ariana der. No Mirim 2 feminino: Filho e, em 3º,Willian Maul. masculino, 1 º lugar pa
eher, atual recordista sul- dência, Colégio Marista São Félix. No Pré-Mirim mas- 1º lugar para Raquel Mayer, No Infantil feminino: Iº , Daniel Behnke seguido
americano dos 50 e 100 me- Luís, EscolaMunicipal Cris- culino, Iº lugar para Júlio seguida por Emily Franzner lugar Deise Borba, Daiane Lenon Mielke e Andersl
tros nado peito. O circuito tinaMarcatto, EscolaMuni- . Claumann, seguido de e Flávia de Mais. NoMirim Borba e, em 3º lugar, Ellen Amaral.

- Faculda,de de Administração
- Faculdade de Ciências contóbels

Inscrições de
13 a 22 de agosto de 20Q1

Locais de Inscrição: "Nova Era" e Agências do B'anco do Brasil

Enstituto de Ensino Superior de, Joi:nviUe

VAGAS
Matutino NoturnoCURSOS

Adlllinistraçã'o
Ciên. Contábeis

*100 v�9as

*Turmas de 50 alunos.

"Nova Erà'
o futuro mais

próximo de você!

*100'vagas
*100 vagas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




