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Histórias são

contadas na

! Feira do Livro

José Mayer faz
papel de galã

., .

em mmissene

Henri Castelli

! faz sucesso ein
•

I
novela das 18h
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Investigador Márcio mostra como o calceteiro Ivan Toldo se enforcou na manhã de ontem, na cela da delegacia

Homem preso em flagrante se

� mata na Delegacia de Polícia ·

I Preso em flagrante na madrugada de sexta

feira, o calceteiro Ivan Toldo, 20 anos, natural
de Xaxim (Oeste do Estado), suicidou-se. com
um cinto dentro da cela da Delegacia de Polícia
de Jaraguá do Sul. Toldo foi detido por policiais
militares enquanto tentava furtar aparelhos de

. CD próximo à casa noturna Notre, localizada

na lateral do Shopping Breithaupt. O calceteiro
foi detido e encontrado morto, pendurado na

janela, por volta das 6h30 de ontem. A delegada
de plantão, Fedra Konell, diz que o detento já
havia sido preso por furto anterjorrnente e estava

em liberdade condicional há um mês.
PÁGINA 7

Comércio deve vender .

mais neste final de semana

Os lojistas de Jaraguá do Sul estão
contando com o horário prolongado
deste sábado e com a passagem do Dia
dos Pais para incrementarem suas ven

das. Alguns esperam um aumento de até

40% no volume total de vendas, resul
tado de promoções e descontos.

PÁGINA 5
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370-4523 Ilha da figueira

PIZZARIA I

BOM GOSTO J

Decisão do T] tira
chances de Konell
o Tribunal de Justiça do

Estado decidiu esta semana pela
improcedência da ação rescisória
interposta pelo deputado esta

dual Ivo Konell (PMDB), na ten

tativa de mudar acórdão des
favorável na questão da presta
ção de contas da Prefeitura de
1991. Konell pode não concor

rer no ano que vem.

PÁGINA 3

Pedrini culpa Leu

pela crise do HSC]
o ex-vereador e ex-candidato

a vice-prefeito derrotado nas úl
timas eleições Alvanir Pedrini

(PMDB) está culpando o prefeito
Dávio Leu e o vice Fernando
Reinke pela crise no hospital. Para
Pedrini, falta ação para quem disse

que "sabia e podia tudo e tinha

. representatividade" na campanha.
PÁGINA4

Moradores reclamam
de pó no Rio Cerro

Os moradores das ruas Ar
mando Rengel e Virgílio Demar

chi, no Rio Cerro I, estão revolta
dos com o excesso de poeira. Eles
pretendem enviar um abaixo
assinado para a Prefeit�ra soli
citando asfalto ou mesmo que
molhem as ruas com regularidade.

,PÁGINAS

Copa Norte de Vôlei'
reúne 300 pessoas

A segunda etapa da Copa
Norte de Voleibol Mirim, femi
nino e masculino, promovida pela
LNCV (Liga Norte Catarinense de

Voleibol), começa hoje e pros- .

segue até amanhã, em Jaraguá do
Sul.Ao todo, seis equipes femininas
e oito masculinas vão participar das
disputas, envolvendo 300 pessoas.

PÁGINAS

estofados e colchões
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Pai
ODENITE CARDEAL DE MAGALHÃES - Psicóloga

Que importância tem você na formação daminha personalidade?
Que traço de caráter tem você, Pai!? E que influência vai ter na

minha constituição genética e social?
Que temperamento é o seu e como será que vou me sair em meu

desenvolvimento psico-afetivo-social e social?
É, Pai ... você é importante paramim tanto quanto minha�ãe.
Pai, mesmo que você não exista fisicamente paramim, foi preciso

que você existisse através do seu sêmen para que hoje eu pudesse
estar te lembrando e agradecendo aminha existência.

Eu até posso te conhecer, Pai, mas será que você me conhece? Ou
será que você, através do que acredita ser amor (ser o mantenedor
financeiro da família), espera que eu o entenda e o aceite sendo obediente
e submisso, dando vazão cada vez mais à sua agressividade e violência
no teu jeito de me educar? .

É, há um outro jeito de ser pai; um minuto do seu t�mpo, é o

suficiente para você me ver crescer...

Para você me ver sorrir ...

Paravocêmedizer(semadgirqueeufaço)oumostraroqueécertoouerrado...
Para você me fazer sentir e vivenciar os reais valores e papel de .

nossa família (eu, você e a mãe).
Pai, você é tão fundamental quanto àmãe, seja apenas na imaginação,

na ilusão ou no real. Seja você bom ou ruim. Minha história de vida"
tem que ser construída também com você.

Sua história de vida, pai, junto com a história de vida da mãe, é que
vai fazer aminha história, mesmo que você não tenhame dado amão.
nos meus primeiros passos. Mesmo que você não tenha me dado
aquele abraço. Mesmo que você acredite que eu não exista. É ... porque
a mãe pode não querer que você saiba que eu exista. E ela pode ... mas
um dia, vamos nos encontrar... no sonho, na fantasia ou na realidade.

Pai, você existe ... e tem influênciamuito importante na formação
do meu ser e também no futuro ser que eu possa vir a formar.

Pai, eu te amo ... no sonho, na fantasia, na imaginação, no real ...
você existe ... e é fundamental.

Sessões itinerantes
MAruA. EUSABET MATTEDI - Assessora Regional

Por ter sido a primeira vereadora adefender esta proposta, fico
feliz em saber que a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul irá
realizar sessões nos bairros ..

Não foi pequeno o esforço para mudar o Regimento Interno,
lembro-memuito bem o quanto foi necessário trabalhar no sentido de
convencer os colegas vereadores de que esta mudança traria grandes
benefícios para todos.

Nunca é tarde para mostrar à comunidade que Jaraguá do Sul
POSStÚ um grupo de vereadores interessados e dispostos amostrar seu

trabalho.
Para os vereadores, além do maior comprometimento que tal .

procedimento trará, irá possibilitar a todos maior proximidade e

integração com a população.
E preciso que todos saibam que o vereador não representa apenas

uma localidade ou um bairro, mas sim a cidade onde reside.
Quanto àpopulação, esta passará a conhecermelhor os vereadores,

suas responsabilidades, compromissos e forma de atuação.
Não tenho dúvidas que esta aproximação irá contribuir para que

tenhamos, cada vez mais, no Poder Legislativo pessoas responsáveis e

comprometidas com os interesses da população e do Município.
Para o Poder Executivo será uma forma dever confirmado o que

este governo defende: "Todos os projetos devem. ser desenvolvidos a

partir das necessidades levantadas pela comunidade."
.

Exemplos bem-sucedidos de sessões itinerantes existem muitos,
um deres na vizinha cidade deGuaramirim, que em todas as sessões
realizadas contou com a participação maciça dos moradores dos refe-
ridos bairros, onde as mesmas aconteceram.

.

, Desejo a todos sucesso, pois desde 1997, quando assumi a Câmara
de Vereadores, este foi um dos projetos que defendi e no qual acredito.

Não haverá progresso sem conhecimento, e por conseqüência
desenvolvimento acertivo, se deixarmos' de ouvir àqueles que, com
seu voto, nos delegaram o poder para bem representá-los.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, l.180, óu pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone'
para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer. �s correções ortográficas é

Turismo rural em alta
As possibilidades turísticas

da região finalmente estão

sendo desvendadas.A iniciativa
da empresa Ação Livre, que

.

conta com o apoio da Pre

feitura, estámostrando que san
to de casa também fazmilagre.
A primeira demonstração da
viabilidade do Município na

área turística concretiza-se
nestedomingo, quando começa
a ser colocado em prática o

Projeto "Caminhos deJaraguá
do Sul", que consiste em pas-

.

seios com roteiros pré-estabele
cidos pelos pontos de interesse
turístico da região.
A partir deste domingo, tu

ristas e jaraguaenses terão opor
tunidade de conhecer todas as

atrações turísticas da região a

partir das rotas da imigração
alemã, italiana, húngara e ain
da outros pontos localizadosna
área central da cidade. A ini

ciativa, que já há algum tempo
vem sendo trabalhada pelo
setor deTurismo daPrefeitura,
vai servir especialmente para
mostrar Jaraguá do Sul aos

próprios jaraguaenses, especial
mente aosmais novos.

.
.

A partir do Projeto Cami

nhos deJar.aguádo Sul, a admi-

ro Projeto Caminhos de

Jaraguâ do Sul tem a

função bâsicade

fortalecer a economia

ruralartesanaleampliar
aspossibilidades de
ganho dos pequenos

agricultores _J

nistração pública e as-empresas
que estão engajadas neste tra
balho pretendem lançar oMu
nicípio na rota turística do Es

tado. A intenção, a médio e

longo prazos, é ampliar as pos
sibilidades econômicas de

Jaraguá do Sul com a introdu

ção do turismo ecológico ou

rural como fonte de renda e de

geração de novos empregos.
Quem já conhece as belezas

naturais da região não se sur

preende com a iniciativa, que
pretende dar visibilidade ao

modo de vida e as tradições
ainda mantidas pelos descen-

. dentes de imigrantes que
moram na área rural.oProjeto
Caminhos de Jaraguá do .Scl
tem a função básica de forra
lecer a economia rural artesa
nal e ampliar as possibilidades
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de ganho dos pequenos agricul·
tores.Muitos já se prepararam
para o atendimento ao turista

produzindo alimentos feito
artesanalmente e com' receitas
defamília.
A partir destes passeios, seci

possível conhecer pelo menos

um pouco da geografia e da

ocupação das terras pelas dife
rentes etnias que formaram a

população jaraguaense. A rota

da Imigração Húngara, por
exemplo, enfatiza a religiosida·
de dos descendentes húngaros,
que se instalaramno Bairro Ga·

ribaldi e ainda preservammui·
tos dos hábitos de seus antepas'
sados, especialmente no que se

refere à culinária.
A rota d� Imigração Alemã

já é mais conhecida, mas nem

por isso menos interessant�
porque o turista tem oportUIll·
dade de conhecer a arquitetura
enxaimel e toda a tradição pre
servada nas s�ciedades de

Caça eTiro do Vale do ItapOCU·
A rota da Imigração Italiananos
leva até o Bairro de San�a Lu,

zia onde a maioria da cómu'
, .

.

nidade é de descendente de Ita-

lianos e ainda mantém OS an·

tigos costumes.
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Lideranças empresariais jaraguaenses ocupam posição
destacada na nova diretoria da CACB (Confederação
das Associações Comerciais do Brasil), que tomou

posse esta semana, em Brasília. O empresário Roberto
Breithaupt ocupa a vice-presidência, ao lado do ala

goano Luiz Otávio Gomes, presidente da entidade.

A presidente da Acijs (Associação Comercial e

Industrial deJaraguá do Sul), Christiane Hufenüssler,
responde pela diretoria nacional de projetos especiais.
O diretor técnico do Sebrae, Vinicius Lummertz da

Silva, cuidará das relações governamentais, e o ex

presidente da Aciag (Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim) Adriano Zimmermann

responderá por assessoria ligada diretamente à pre
sidência da CACB. Chrjstiane, única mulher no grupo,
atuará em todo o Brasil na instalação de núcleos do

Projeto Empreender.

GREVE
A chefe de Adminis

tração, Inara Teixeira, e
mais duas funcionárias
da Agência da Previ
dência Social de Jaraguá
do Sul compareceram
na sessão da Câmara

Municipal, quinta-feira,
com o intuito de fazer
a divulgação das razões
da greve nacional de

flagrada pela categoria.
Elas também encami
nharam moção através
da bancada do Partido
dos Trabalhadores, pe-.
diodo o apoio dos ve

readqres. A principal
reivindicação é p�la
manutenção da fatia de
47,11% nos salários

. ,

que o go_:,:erno cogita
retirar.

CARTÓRIO
As condições de funcio
namento dos Cartórios
em Jaraguá do Sul foi as
sunto de discussão nova
mente na Câmara de Ve

readores, esta semana. O

suplente Celestino Klin
koski (PSDB), que as

sumiu vaga no Legislati
vo este mês, com a licen

ça do presidente Lio Ti�,
roni (PSDB) para trata

mento de saúde, disse ter
sido indagado na comu

nidade �obre o resul

tado das melhorias pre
tendidas. As providênci
as acontecerão, para mai
or conforto da popula
ção, informaram as ve

readoras Lorita Karsten i

(PDMB) e Maristela

Menel (pMDB).

cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

_j\ifN�I·,··ooo···D=�- 371-1562 / 275-0038�....... _!+,! Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 443
Centro - Jaraguá do Sul � SC
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ISUSPENSE: TJ INDEFERE AÇÃO DO DEPUTADO KONELl, QUE PODE FICAR FORA DAS ELEiÇÕES·

Decisão dos desembargadores
'mantém acórdão anterior do TJ

FLORIANÓPOLIS/JARA
GuÁ DO SUL - O Tribunal

de Justiça do Estado julgou
improcedente, em sessão

desta quarta-feira, o pedido
de ação rescisória interpos
to pelo deputado estadual

Ivo Konell (PMDB), na ten
tativa de anular o acórdãó

do próprio tribunal, de 1995,
alegando ter sofrido cercea

mento de defesa, no julga
mento em primeira instân

cia, da questão que envolve
a prestação de contas do
exercício administrative re

lativo ao penúltimo ano de

mandato, como prefeito
(1991). O deputado tenta, Edson Junkes/CP

desde então, seII! êxito, re- Polêmica da cassação envolve deputado há 8 anos

verter a decisão dos verea-

dores na época, que, segun
do ele, extrapolararn "por
razões políticas" a reco

mendação do Tribunal de

Contas, que orientava pela
rejeição, mas considerando os

itens "sanáveis". O decreto

do Legislativo saiu como sen

do "insanáveis", abrindo pre
cedente para a inelegibilidade.

Na sessão desta quarta
feira, que completou o jul
gamento do pedido da res
cisão do acórdão, recebeu
dois votos contrários, dos

desembargadores Gaspar
Rubik (que havia pedido
vistas na primeira sessão, no
dia 13 de julho) e Volnei Ivo

Carlin, com um voto con

trário de João Martins. Na
primeira sessão, em julho,
haviam votado contra os de

sembargadores Newton

Trisotto e Luiz Cézar Me

deiros, com um voto a fa
vor do relator da matéria,
Francisco Oliveira Filho,
dando resultado de quatro
votos contrários e dois favo

ráveis, no total final. A sen

tença desta quarta-feira,
que ainda não foi publicada
no Diário daJustiça, confir
ma a decisão da Câmara e

coloca o deputado nacondição
de inelegível, se futuramente

houver argüição nesse sentido.

A Lei Comp1ementar
64/90 estabelece que, se o

gestor público tiver as con

tas rejeitadas por irregulari
dades comprovamente "in

sanáveis", perde os direitos

políticos por cinco anos. O

deputado disse ontem que
só aguarda pela publicação
do acórdão para ingressar
com novo recurso no Tri

bunal de Justiça, na expec
tativa de conseguir reverter
o resultado. Konell baseia

se, principalmente, no pa
recer do desembargador-re
lator da matéria, Francisco
Oliveira Filho, que segundo
ele teria sido "amplamente
favorável". A intenção do

deputado com isso é pro
vocar novo julgamento em

primeira instância, nesse

caso, para defender-se das

acusações de irregularida
des apontadas sobre a pres
tação de contas.

�-INÍCIO - A batalha do

deputado na Justiça iniciou
ainda em 1994, quando ele

questionou, a decisão dos
vereadores em primeira ins-

� ADD/Makler D
ÉMAISSEGURO

Conheça iodos os nossos serviços na área de Seguros
.

e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na sua

segurança e tranqüilidade.
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro - Fone: 370-0047

tância, no Fórum da Co-'

marca de Jaraguá do Sul.

"Uma decisão política", se
gundo ele, "com a intenção
de 'frustrar seu objetivo de

chegar à Assembléia Le

gislativa". De lá para cá, a

questão tramitou no Tribu

nal de Justiça do Estado, ,em
Florianópolis, no Superior
Tribunal de Justiça e no Su

premo Tribunal Federal, em
Brasília. Konell perdeu em

todas, mas nesse meio tem

po elegeu-se deputado es

tad�al duas vezes. A questão
da inelegibilidade remonta

ao Tribunal Eleitoral, ao qual
compete qualquer.decisão nes
se sentido. (MILTON RAASCH)

Ivo Konell alegamanobra
politica do ex-prefeito Vasel

o deputado estadual' Ivo Konell atribui as dificuldades
decorrentes da decisão do Legislativo, há oito anos, "à

manobra do ex-prefeito Durval Vasel", do PTB na época,
hoje no PSDB, com quem divergia em questões políticas,
quando ele conseguiu que três vereadores peemedebistas
se transferissem para o PTB, garantindo a maioria da

representação parlamentar no Legislativo. Dessa forma;
alega Konell, foi aberto o caminho para o episódio, que
repercute até hoje.

Entre as irregularidades detectadas pela fiscalização do
Tribunal de Contas, e que a Câmara carimbou de "in

sanáveis", implicando no risco de inelegibilidade, constam
"deficiência legal na contratação de pessoal por tempo
determinado; processo licitatório viciado ou irregular; auxílio
financeiro a estudantes não comprovadamente carentes;
saldo elevado em caixa; alteração no cálculo de remuneração
do prefeito e vice-prefeito e desapropriação de terreno em

Schroeder, para obra de retificação de rio na divisa dos
dois municípios". Sobre o ex-prefeito obteve ganho de causa
na discussão na Justiça, conforme o advogado e assessor

" Antenor Galvan.

Em 1999, quando já estava eleito deputado pela se

gunda vez, Konell foi derrotado quando o recurso refe�
rente à prestação de contas já estava na última instância

(Supremo Tribunal Federal), em nova tentativa para livrar
se da ameaça de inelegibilidade. Em função disso, o Tribunal

" \
'

.

Regional Eleitoral entrou com recurso contra a diplomação
do deputado, que significatia a cassação do mandato, mas a

ação pela impugnação, com desfecho no ano passado, não
passou pelo Tribunal Superior Eleitoral. (MR)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

:, Dr. Ivo knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da-sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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liMPASSE: EX-CANDIDATO A VICE-PREFEITO RESPONSABILIZA AUTORIDADES PELA SITUAÇÃO DO HOSPITAL

Pedrini critica a política do
novo governo com o hospital

MAsSARANDUBA -/o

ex-vereador e ex-candidato
a vice-prefeito pela coliga
ção PMDB/PPB nas elei

ções municipais Alvanir
Ricardo Pedrini responsa
biliza a atual administração
municipal pelas dificuldades
que atingem o Hospital Sa
grado Coração de]esus, sob
risco de fechamento até o

dia 30 de setembro, se não

for apontada uma alterna
tiva para a manutenção fi

nanceira. Pedrini disse ter in

formações de que � Prefei
tura estaria "destinando

guias de atendimento para
outros hospitais da região,
como Luiz Alves e Vila

Itoupava (Blumenau)", com
prejuízo-para o movimento
do SC], "na tentativa de
esvaziar o serviço dos mé

dicos Flávio Martini e Jnão
Fadul, desafetos políticos do
prefeito Dávio Leu (PFL) e
do vice Fernando Reinke

(PSDB)".
A Congressão das Ir

mãs Franciscanas da Santís
sima Trindade, mantenedo
ra do hospital, anunciou no
início do mês a decisão de
fechar a instituição, se a

comunidade não apresentar
uma saída para as dificul

dades de manutenção. O

hospital tem mais de 40

leitos disponíveis, mas bai
xíssimo movimento de in

ternações, e despesa men

sal de manutenção que a

congregação não consegue
mais atender. Pedrini con
sidera inaceitável que o atual

prefeito, "que na campanha
eleitoral posou como aquele
que sabia e podia tudo e

tinha amaior representativi
dade política para oMunicí
pio, agora não consiga
buscar recursos nas esferas

estadual e federal para con
tornar a situação".

Para Pedrini, "o que o

Executivo estápretendendo
é simplesmente não termais
que disponibilizar os re

cursos que libera mensal
mente para manter o PA

(pronto Atendimento) do

hospital, pois se conseguir
trazer o serviço para a Uni
dade Sanitária será muito
mais conveniente". O ex

vereador, que foi líder �o
governo no Legislativo, no
mandato do ex-prefeito
Mário Sasse (pMDB), tam
bém atribui parte da culpa
à direção da Aciarn (As
sociação Comercial, Indus
trial eAgtícola de Massaran
duba), "que não tem re

presentatividade e estámuito
atrelada ao Executiv6'''. De
tal forma que, sublinha

Pedrini, "resta saber se o

prefeito despacha nos dois

prédios, na atual e na antiga
Prefeitura".

O ex-candidato consi
dera compreensível que a

Congregação das Irmãs
Franciscanas "não queira
bater de frente com o Exe
cutivo na questão do repasse
dé recursos para o hospital",
mas garante que para ele está
claro que o problema todo
está "no montante do au

xílio concedido". Neste as

pecto, ele critica também o

CAC (Conselho de Admi

nistração Comunitária que
"não teria usado com a

franqueza necessária para
falar do assunto às claras
com a imprensa'Lpor oca
sião da entrevista coletiva
concedida na sede da as

sociação da Adam, quando
foi informado o último

prazo para fechamento do

hospital.

- A nossa sugestão é

que sejam feitos convênios

com cidades vizinhas que

precisam de serviços mé

dico-hospitalares, como
Luiz Alves, São]oão do

Itaperiú e atê Schroeder-,
diz Pedrini, destacando que

a desativação do Hospital
SC] só irá aumentar o

desconforto das famílias

usuárias, que precisam
acompanhar pacientes
internados, por longos pe
ríodos, em outras cidades.

(MILTON RAASCH)

Fernando Reinke nega
falta de apoio ao hospital

GUARAMIRIM - o

vice-prefeito Fernando

Reinke(pSDB) rebateu as

declarações do ex-verea

dor Pedrini, afirmando
que não falta apoio para
o Hospital SC]. Ele lem

brou que existem quase
R$ 200 mil em verbas pú
blicas, confirmadas com

a colaboração do senador

Jorge Bornhausen (PFL)
e dos deputados federais

Vicente Caropreso (PSDB)
,

e Paulo Gouvêa da Costa

(PFL), e estadual Paulo

Bornhausen (PFL), que
ficaram sustadas pela
decisão da Congregação
das Irmãs Franciscanas'

da Santíssima Trindade,
de interromper o funcio
namento do hospital.

Ele disse não ter de
talhes sobre as guias de

internações concedidas pa
ra outros hospitais, mas
garantiu que se isso acon

tece, é por critério do

atendimento médico, e

"não par� esvaziar a ati
vidade de qualquer' r=>
fissional da cidade".

Conforme Reinke, a ad-:

ministração "não tem na

da contra os médicos
Fadul e Martini": tanto
que nos contatos com 'a

congregação, nunca foi

tocado na questão do

serviço médico. Reinke

acredita, porém, como já
declarou antes, qut; a au

sência de novos profis
sionais oferecendo outras

especialidades médicas

provoca a evasão de cli

entes, que buscam esses

serviços em outros cen

tros.

O prefeito Dávio Leu
não foi localizado ontem

à tarde para responder às
declarações do ex-ve

reador do PMDB. ]á a

secretária municipal de
Saúde, Viviane Pereira,
solicitada a se manifestar

por telefone, quando par
ticipava de uma reunião

na Unidade Sanitária, não
quis atender, A assessoria

do Executivo revelou

que existem particulares
interessados na aquisição
do hospital. A infor

mação foi confirmada

pela tesoureira do hos

pital, irmã Francisca

Aparecida da Silva, que
revelou que existe um

médico de]araguá do Sul

que fez sondagem sobre

o negócio, mas garantiu
que ainda não existe nada

de concreto. (MR)

A Celesc assina no dia 23 contrato de compra
antecipada de energia elétrica com a empresa
americana EI Paso Energy, que pretende construir a
Termoelétrica Catarinense Norte, em Guaramirim.A
notícia, divulgada durante a semana pelo vice-go.
vernador do Estado, Paulo Bauer (PFL), realimentaa
expectativa de que o projeto poderá virar realidade,
O grupo americano, que detém 70% das ações da
usina vai investir US$ 250 milhões no projeto e terá,

garantia d� venda da energia, por 20 anos. A

informação, no entanto, não foi confirmada pela
empresa. Um detalhe: até agora a confirmação do

projeto só tem sido vista pelo aspecto econômico,
Não aconteceu ainda nenhuma reunião para esclarecer
a comunidade guaramirense sobre outras conse

qüências que poderão advir com a instalação da usina,
já que vai g.erar apenas 50 empregos diretos.

\

TRANSAÇÃO AUSENTES

ENTRE ASPAS -

"A única novidade é que o Alcides será can

didato e não vamos abrir mão disso." (Vereador
Carione Pavanello - PFL _:_ de Jaraguá do Sul
referindo-se à candidatura do irmão, empresáriO
e ex-vereador Alcides Pavanello, ao ser indagado
'por repórter sobre os acontecimentos mais recen

tes na esfera política)

a prefeito Mário Sérgio
Peixer foi questionado pe·
la imprensa, durante en

trevista coletiva que con

cedeu quinta-feira, sobre
um absurdo: a não-par
ticipação do Corpo de

Bombeiros Voluntáriosno
Conselho Municipal de
Trânsito, instalado oficial
mente na tarde de ontem,

A explicação é que a par·
ticipação não está prevista
em lei. Situação para ser

sanada, sem dúvida. De

imediato, uma questão que

desponta para o conselho
é o problema do trânsito
conturbado no centro da

. cidade.

RESTAURANTE ITAJARA
-,'

** Al.nwço-E�ecúil; VÚM dos. PaW
.,

.
. IParabeniza todos os pais pelo seu dlal

Reservas de mesa no telefone: 371-2131
.

MOE�CLV��{,vtdo- c:vpCJ.4I'LU" cic0r 11

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237 - Jaraguá do Sul- se

APrefeitura de Guararni
rim adquiriu o imóvel da

Estação Ferroviária, pré
dio e terreno, pela quantia
de R$ 66 mil. A transação
com a Rede Ferroviária

Federal foi confirmada
anteontem pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL),
que vai utilizar o prédio,
construído no início do

século passado, para ins

talar o museu histórico do

Município. A Rodoviária,
que funciona no mesmo

prédio, será transferida

para outro local. A Pre

feitura busca um imóvel

para construir o novo

prédio.
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Vende-se terreno em
Guaramirim, 15x30. R$
9.500,00. Tratar: 373-1966.

Vende-se um terreno, com

350m2, Jardim São Francisco,
na Rua principal do
loteamento. Tratar: 371-8116.

Vende-se um terreno, bairro
Amizade, com 13,5x27. R$
8.500,00. Tratar: 371-2829,
com Reginaldo.

Vende-se terreno com
2.295m2, Nova Brasília, ou
separadamente (3 de 765m2).
Valor total R$ 150.000,00.
Tratar: 371-2357.

Vende-se terreno no Jaraguá
Esquerdo, Azaléias. Terreno
com 1.440m2, ou
separadamente (2 de
720m2). R$ 74.000,00.
Tratar: 371-4446.

Vende-se terreno, bairro
Vieiras, próx. A Kienen, semi
plano, com água nascente.
Com 20.591 ,00m2•
R$ 160.000,00.
Tratar: 371-4446.

Vende-se terreno 3.000m2•
Rua Antônio Ribeiro (lateral),
na Figueira. R$ 48.000,00.

Tratar: 371-4446.

Vende-se terreno com
450m2• Rua Antônio Ribeiro,
156. R$ 28.000,00. Tratar
371-2357.

Dumont, com suíte, 2
quartos e demais
dependências. Terreno com

440m2, todo gramado, com
garagem para 2 carros.

Preço: R$ 79.000,00. Tratar:
371-8116 ou 9975-4135,
com Marlene.

éom 138m2• Tratar: 275-

3627, com Kátia.

Vende-se ou troca-se por
apartamento ou

caminhonete à diesel. Casa
no Jaraguá Esquerdo,

\ próximo Campo João
,

Marcatto, com 200m2, toda
murada. Garagem com

portão eletrônico,
lavanderia, dispensa, 3
quartos, 3 bwc, solo cl
parabólica, cozinha com

móveis, churrasqueira com

mesa de sinuca com

móveis. Valor à combinar.
Tratar: 371-6506 (com.) ou
370-7336 (res.).

Procuro apartamento em

Balneário Camboriú para

alugar, com 2 ou 3 quartos.
Tratar: 371-6258, 371-9358
ou 9902-8030.

Vende-se apartamento, com
103m2• Rua Tritz Bartei,
Baependi. Com 1 suíte, 2
quartos, sala, bwc social. R$
39.000,00. Tratar: 371-4446.

Vende-se chácara,
142.000m2, em Nereu Ramos,
possui 18.000 pés de banana,
água nascente. R$ 35.000,00.
Tratar 371-4446.

Vende-se chácara em Três
Rios do Norte, 26.000m2•
Rua José Martins (frente n?

737). R$ 60.000,00. Tratar
371-2357.

Vende-se chácara em Santa

Luzia, 20.000m2, com casa

40m2, cercada, com tela, pos
sui 5 lagoas, já produzindo
peixes para comercialização.
R$ 9O'(11J,00.Tmr: 371-2357.

FECHAMENTa
DaS CLASSIFICADOS

I NEGÓCIOS & OFERTAS:
i Segunda-feira, às 17h

r-----CLASSIAut-Õ:
1 Te!1�f!!�ITàs 1._7h_---J
.

CLASSIMOVEIS:
Quinta-feiraI às 12h

"-

Vende-se 1 casa em

alvenaria. Bairro Vila Nova.
Área construída de 200m2•
R$ 80.000,00, aceita-se
ropostas, apto., casa como

parte do pagamento. Tratar:
370-0464.

Vendo sobrado, com 178m2,
contruído, pronto para
morar. Contendo 1 suíte, 2
qtos, 1 escritório, copa,
cozinha com dispensa, sala,
bwc social, churrasqueira,
lavanderia, garagem p/'2
carros e demais dependên
cias. Tratar: 376-1266, com
Rose Meire ou Alexandre.

Vende-se casa na praia do
Erwino, sobrado medindo
190m2, com 2 quartos na

parte de baixo e 3 na parte
de cima, com entrada
individual. R$ 40.000,00,
aceita-se proposta. Tratar:
3il-6640.

Procuro casa para alugar na
Vila Rau, preferência perto de

Colégio. Tratar: 370-4843.

Vendo casa com 138m2,
construção nova, na Vila
Lalau, Rua Alberto Santos

Vende-se casa de alvenaria
com 160m2• Terreno com

941 m2• Rua Santo Antônio,
136, próximo Restaurante
Recanto dos Lagos.
R$ 45.000,00. Tratar:
371-2357. (Indaial/SC -

aceita-se troca por casa em

Jaraguá do Sul).

Vende-se casa de madeira,
com 78m2, Vila Lalau, 3
quartos, sala, cozinho. bwc.
Terreno 484m2, Ruá Major
Julio Ferreira. R$ 45.000,00.
Tratar: 371-2357.

Vende-se casa João Pessoa,
com 78m2, alvenaria, 3
dormitórios e demais

dependência. Terreno com

345,50m2• Rua Francisco

Panstein, 28. R$ 25.000,00.
Tratar: 371-2357.

Vende-se casa, Centro. Rua
Cabo Harry Hadlich, 644, com
112m2, terreno 240m2• R$
70.000,00. Tratar: 371-2357.

Vende-se oportornento, Rua
Barão do Rio Bronco,
Edifício Klein, 5° andar, de
frente. Apartamento novo,

Compra-se mini-sítio ou

chácara. Paga-se até
R$ 15.000,00. Tratar:
371-3752.

gmRSOS I
Vende-se prateleiras de vidro,
com armação de ferro.
R$. 96,00 cada. Tratar:
372-3548, com Moira.

Vende-se uma vídeo
locadora. Tratar: 9997-
2926 ou 370-8081.

Vendo guarda-roupa, com
10 portas. Ótimo estado.
Tratar: 371-8116, com
Marlene.

Vendo mesa oval, com 6

cadeiras, almofadas, estilo
colonial, de madeira
imbuia. Tratar: 370-4980.

Aluga-se quarto para moça.
Tratar 372- 1721 ou

9113-3171.

Vendo 2 cachorros, uma
cocker fêmea; e um fila

brosileiro, Os dois têm um

ano de idade. Tratar: 276-

0021, com Eliane.

Vendo carretinha para
[crdincqern, semi-nova.
R$ 650,00. Tratar: 371-
5887, falar com Silvana.

Vendo máquina de

estampa, marca metalnox,
com trcnsfer de brinde.
R$ 1.300,00.
Tratar: 372-3732.

Vende-se barraca para
campo ou rodeio, modelo
arredondado, para 3

pessoas, com varanda
(nova). R$ 180,00. Tratar:
370-8350, com Sandra.

Vende-se TV à cores, 20".
R$ 150,00. Tratar: 371-5592.

Vende-se bicicleta
ergométrica, biocycle plus,
com pouco uso. R$ 160,00.
Tratar: 375-2596.

Vende-se teclado Cássio,
com pouco uso, em ótimo

estado, painel em inglês,
espanhol e português. R$
130,00. Tratar: 375-2596.

Vendo um celular (Nokia
5180 Ideal), com 6 meses

de uso, está na garantia.
R$ 150,00. Tratar 9118-
9264, com Bio.

Vende-se 1 máquina de
tricô lanosix, com pente,
trocador de cores, 1
remalhadeira e 1 rolador
de fios manual. Tratar:
91 i 8-8604, com Sônia.

OOIS VENOEOORES 'PARA CONSÓRCIO
EXIGIMOS

tExperiência em vendas
tVeículo próprio
tResidir na região
tldade mínima 25 anos

tBoa aparência
tEspírito de equipe
tVqntade de vencer
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VENDE - Casa em alvenaria,
contendo 1 suüe + 2 dormitórios,
em terreno de 364 m2. Rua: Erich

Sprung, 155 - Bairro: Água Verde.

Preço: R$ 66.000,00

.

VENDE - Madeira, contendo 3

quartos, em terreno cl 660 m2.
Rua Onelia Horst, 380
Preço: R$ 35.000,00

VENDE-Temmocomáreade1.538,45
m2. Rua 25 de Julho esquina clRua
Guilherme Wackerhagen (Vzla Nova)

Preço: R$ 125.000,00

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

.

VENDE: Terreno
com área de

412,50 m2. Nereu
Ramos (Próx.
Posto de Saúde)

Preço:
R$ 15.000,00

VENDE - Casa em alvenaria com

área de 150 m2, em terreno de 720
m2. Rua Fredolino Martins, 311
(Próx. Colégio Giardini Lenzit.

Preço: R$ 45.000,00

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

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

ALUGA - Apto. contendo 03
dormitórios (sem garagem). Rua
Marcos E. Verbinenn - Resid.

Garcia - R$ 250,00

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

(Jaraguá Esquerdo)
R$ 200,00

., I

CONDOMINIO LEUTPRECHT

VENDE
Casa em alvenaria, com área 220 m2,

em terreno de 450 m2.
Rua: Luiz Bortolini - Iaraguâ
Esquerdo - Preço: R$ 69.000,00

Apartamentos novos, contendo 2 dormitórios
+ vaga de garagem.
Bairro: Nova Brasília

Entrega em dezembro/2001
Últimas unidades

Preço: R$ 45.000,00

Rua João Plcollí, 104 a. CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.br CRECI0914-J -.bIl_- 371 -2111www.imoveis-sc.com.br. _
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R;7:' 546 - BAIRRO JARAGUA
ESQUERDO - casa cl 120,OOm2, terreno
cl 514,05m2• Rua Olivio ChiodiríiPradi,
suíte + 2 quartos - R$ 50.000,00, ã

combinar

Ref. 192 - BAEPENDI - .Comercicl
Residencial - alvenaria cl 150,OOm2 -

terreno com 416,74. Rua Bernardo
Dornbusch ,- R$ 65.000,00; aceita

casa demenor valor.

Ref. 561, - BA'RRA RIO CERRO -

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

R$ 13.000,00, aceifa arcelamento

Ref. 514 - BARRA RIO CERRO .. cl
I

572,OOm2 - 13x44m, Rua 982, lateral da
rua Oscar Schneider, Loteamento Raios de
Sol - R$ 2.500,00 entrada e soldo até 48x.

Ref. 576 - BAR'RA RIO 'CERRO - cl
874,25m2 - �l,l9 Plácido Satler,

loteamento Satler - R$ 16.000,Op

Ref. 580 - BARRA RIO CERRO - C

762,OOm2 - frente em 29,70m. Rua
Faustino Dernurchi - R$ 43.000,00,
Fundos estacionamento da Malwee

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

e . 444 - - terreno

com 1.740,OOm2, frente de

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

Ref. 40 - 'lILA RAU - c/581,OOm2,
14,81 I 16,SOx39,50/43,50m. Rua
755, Residencial Renascença -

R$ 18.000,00 à combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento:' Bh30 às 12h. 13h30 às 18h30'

� Aos sábados: Bh à$ 12h

2142
ILHA
DA
FIGUEIRA
- R.

Luis Gonzaga
Ayroso, 532 - coso

alv. 132m2, 1 suíte,
2 dorm., sala estar!

jantar, cozinha,
despensa, 6rea
serviço, portão

eletrônico. Terreno
15x4'4 - 660m2-
R$ 43.000,00

+

3077 - SÃO LUIS - R. Ardufno
Pradi - Terreno 450m2 -

R$ 18.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1010 - Centro - prôx.
Stúdio FM - casa de alv. cl
280m2, cl suíte + 2 qtos,
salas conj., garagem pI 2
carros. Com armários sob
medida nos dormitórios. R$

140.000,00

1461 - Estrada Nova -

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

e parcelamento'

1325 - Vila Lenzi - R.
Onélia Horst - Terreno

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

Prímula
novo cl 1�

qto, bwc,
sala,
cozinha,
lavanderia

3357 - Res. Amarilys -

Apto cl suíte cl hidro + 2

qtos, fino acabamento.
Semimobiliada.

Financiamento cl a

construtora.

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

conj., cl sacada e

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

Aceita-se troca cl casa.

a
LT DA.

1037 - Centro - próx.
Studio FM - terreno cl

309m2, edificado cl casa

antiga. R$ 148.000,00.

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

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

- Aceita terreno.

1986 - Guaramirim -

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

cl apto em Jaraquá.

1272 - Próx. Lonimar -

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

3034 - Ed. B�rão - em

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

1297 - Vila Lalau -

próx. Posto Mim,e - alv. ,cl
156m2, cl 4 qtos, 2 bwe's.
Terreno cl 450,OOm2•

R$ 55.000,00.

, Menegotti
- 3 salas

.

comerciais
conjugadas.
Área total
de

136,24m2•
R$
70.000,00

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

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

Telefone de plantão:
9973-9093

'TERRENOS
-,

2003 - Centro - próx. Rest. Califórnia - 375m2 (15x25)
- R$ 60.000,00

,

2014 - Centro - final R. Marina Frutuoso - cl 421m2•
R$ 30.000,00 - parcela em 12x de R$ 2.500,00 cl
poupança.
2024 - Centro - Av. Mal. Deodoro - cl 1.426,50m2•
R$ 300.000,00
2078 ,- Próx. Champanhat - terrrenos em rua

asfaltada - R$ 25.000,00
2080 - Amizade -". próx. Salão Amizade - 800m2
(20x40) - R$ 14.000,00
2118 - Barra - defronte posto km 7, cl 420m2• R$
22.500,00 cl asfalto
2124 - Barra - Res. Satle - lote 25 - 368,16m2• R$
14.000,00
2132 - Centenário - próx. Apae cl 350m2 (14x25) -

R$ 16.000,00
2177 - Czerniewicz - Plano cl 8.658m2 - R$
330.000,00
2180 - Czerniewicz - R. Rio Grande do Sul - cl 345m2
(15x23) - R$ 17.000,00
2223 - Jguá Esquerdo - Próx. Juventus, esq. cl
553,62m2 - R$ 24.000,00
2233 - João Pessoa - R. Manoel F. da Costa - cl
450m2 (15x30) - R$ 15.500,00
2295 - Vila Lalau - fundos Weg II - cl 4.814m2 - R$
280'.000,00 ,

" '

I

2296 - Vila Lalau - próx. Demiear - 5.746m2 - R$
220.000,00
2360 - Vila Nova - próx. Forum cl 719m2 - R$
37.000,00
2373 - Vila Rau - fundos Tecnosol - cl 350m2 - R$
18.000,00
2379 - Vila Rau - próx. Sup. Rau - 3.515m2 - R$
80.000,00
2381 - Vila Rau - defronte Monfort - (i5x34) - 626m2
- R$ 33.000,00

.

1175 - Czerniewicz -

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

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

1152 - Chico de Paula - casa

cl 220m2, 3 qtos, 2 bwcs, salão
de festas,_sl comercial cl bwc _

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

3356 -

Ed.
Morada,
do Sol -

suíte + 1

qto, 1-

vaga de

garagem.
R$
48.000,00

3049 - Rua Piçarras -

próx. Net - aptol novo cl
suíte + 2 qtos, 2 vagas de
garagem. R$ 75.000,00

1993 - Schroeder - após
Marisol - alv. cl 144,76m2, cl

3 qtos, bwc social, sala
visita, jantar, TV, copa,

,

cozinha bwc serviço,
lavanderia, garagem e

churrasqueira. R$ 50.000,00

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

Suíte cl
hidro, 2

qtos.,
2 vagas de
garagem,
R$
92.0QO,OO.

1036' - Centro - defronte
Cartório Dna. Áurea -

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

R$ 160.000,00.

1052 - Agua Verde -

Próx. Igreja São Judas -

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

R$ 59.000,00.

1225 - Jguá. Esquerdo -

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

1084 - Res. Versalhes -

Faltando acabamento finais

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

Aceita apto. Central.

1082 - Amizade - Res.

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

salas conj., cozinha
mobiliada, churrasqueira,
R$75.000,00 (Seminova)

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

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

Aceita casa central.

3050-cond.
Royal Barg
Defronte
Posto
Marechal -

Suíte, 2

q tos" sacada
c] '

achurraSquelr ,

cl piscina.
R$
100.000,00.

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

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

1355 - Vila Nova - 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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1919 - NOVA BRASILIA
cl 164,86m' - suíte + 2

dorrn., 3 bwc, pisclna, terreno
cl 371m'. R$ 85.000,00

negociável'

1921 - SOBRADO - Vende-se ou'
troca-se na enseada - Praia

Grande - São Francisco do Sul -"
SC cl 180m' - suíte + 3 dorm., 2
bwc, 3 salas, sacada, coz., lav.,

varanda, gar. pl 2 carros,
chl!Jrrasq., terreno cl 300m', 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

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
e-mail: itaivan@netuno.com.br
Horne Page:, www.itsivetucom.br

CASAS EM ALVENARIA:
Ref 1870-Água Verde-Casa alv. c]
235,25m2 - suite- 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 - suite cl eloset -

R$120,.000,00
Ref 1829-Amizade� Lot. Verssalis-Sdbrado
em eonstr. cl 2 suites+2 dorm - 2 bwe -

R$77.000,00
Ref 1841- Amizade- Sobrado cl 255m2 - 1
suite cl eloset+ 3 dorm - R$99.000,00
Ref 1842-Amizade-Casa Alv. cl 70m2 - 1
dorm - 1 bwe - R$22.000,00
Ref 1855-Artlizade-Ti.fa Schubert-Sobrado
cl 200m2 - 6 dorm - 2 bwe -R$ 48.000,00
Ref 1860-Amizade-Casa Alv. cl/203m2 -

suitee/hidro+1 dorm -1 bwe
R$120.000,Ílo
Ref 1867-Amizade-Casa Alv. nova cl
122m2 - suite+2 dorm - 1 bwe -

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

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

suite+ 1 dorm + edieula cl 1 dorm -

R$35.000,00+financ.
Ref 1938-Amizade-Res.Verssales -Casa
Alv.Nova e/136m2-suite+2 dorm -

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

suite+ 2 dorm - 1 bwe - terreno cl 947,34m2
- R$75.000,00
Ref 1620-Barra-Sobrado cl 265,l1m2 - 1
suite - terreno cl 635,75m2 - R$95.000,00
Ref 1817-Barra Rio Cerro-Casa Alv. cl
120m2 - 2 dorm - 2 bwe - R$28.000,00
(parcela)
Ref 1894-Barra- Casa Alv. cl 170m2 -

suite+ 2 dorm - 1 bwc - Terreno cl 525m2 -

R$117.000,00
Ref 1492-Centro- casa e/315m2-Terreno
cl 2.445m2- R$350;000,00
Ref 1737-Centro- Casa Alv. e/200m2 - 3
dorm - 2 bwe - Terreno cl 718,50m2 -

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

R$160.000,00
Ref 1852-Centro- Sobrado cl 256m2-' 1
suite cl eloset+2 dorrn- R$195.000,00
Ref 1920-Centro- Casa alv. cl 170m2-3
dorm -2bwe - terreno cl 392m2 -

R$88.000,00
Ref 1887·Corupá -Casa Alv. cl 120m2 - 2
dorm piseina- R$70.000,00
(14XR$5.000,00 Fixo)
Ref 1792- 'izerniewicz- Casa Alv. cl
487,15m2- suite+ -Terreno cl 3:285m2 -

R$230.000,00 ,

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

R$190.000.00
Ref 1868-Cz'i'rniewicz-Sobrado Res.e
ComI. cl 234 m2 - 4 dorm - R$95.000,00
Ref 1827-Estrada Nova- Casa Mista cl
120m2 - 3 dorm - R$19.500,00
Ref ,1854-Estrada Nova- Casa Alv. cl
78m2 - 3 dorm - 1 bwe - terreno cl 344m2
- R$32.000,00
Ref 1763-Guaramirin-Sobrado cl 360m2-
suite elcloset - Terreno cl 720m2-
R$140.000,00
Ref 1778-Ilha da Figueira- Casa Alv. cl
140m2 -,3 dorm - 2 bwe - R$ 65.000,00
Ref 1904-Ilha da Fi9ueira- Casa alv. cl
140m2 - 1 suite+3 dorm - 2 bwe -

R$65.000,00
Ref 1917-Ilha da Figueira- Casa Aiv. cl
197m2 - suite+ 3 dorm - 2 bwe -

R$75.000,00
Ref 1892-Jaraguá Esquerdo-Casa Alv.

cl 198m2 - 1 suite+3 dorm - R$90.000,00
(parcela)
Ref 1911-Jguá Esquerdo- Sobrado e(
211,30m2 - suite+ 2 dorm -Piscina -Terreno
cl 560m2-R$140.000,00'
Ref 1931-Jguá Esquerdo- Casa Alv. cl
110m2-3 dlbrm -1 bwe - Terreno cl
364,70m2 -' R$53.000,00
Ref 1831-João Pessoa- Casa Alv. cl
lanchonete cl 250m2 - 3 dorm - 1 bwe -

R$45.000,00

Ref 1810-Nere� Ramos- Casa Alv. cl
110m2 - 3 dorm - 1 bwe - R$37.000,00
IRef 1918-Nova Brasília- Sobrado cl
350m2 - suítre+ 3 dorm -piscina-Terreno
cl 1.605m2 -R$300.000,00
Ref 1919-Nova Brasília-Casa Alv. cl
164,8'6m2 - suite+ 2 dorm - 3 bwe -piscína
R$85.000,00
Ref 1633-Schroeder- Casa Alv. e(286m2
- 4 dorm - terreno ct 1.540m2 -

R$85.000,00
Ref 1658-Schroeder-Casa alv. cl 240m2
- 1 suite+3 dorm -2bwe - R$60.000,00
Ref 1922·Schroeder-Casa Alv. cl 186m2
- suite+ 3 dorm - 2bwe - Terreno cl
661,98m2 - R$45.000,00 _

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

'

- 1 suite+3 dorm - 2 bwe - R$63.000,00
Ref.1876-Vila Lalau-Casa Àlv. cl 225m2
- 4 dorm - 2 bwe - R$140.000,00
Ref 1880-Vila Lalau-Casa Alv. nova cl
138m2 - 1 suíte+ 2 dorm -R$75.000,00
Ref 1903·Vila Lalau-Casa Alv. e/172m2,'
- 3 'dorm - 2 bwe - Terreno cl 392m2 -

R$65.000,00
Ref 1939-Vila Lalau-Sobrado cl 168m2 -

3 dorm - 2 bwe - Terreno cl 392m2 -

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

4 dorm - 3 bwe - R$103.000,00
Ref 1815·Vila Lenzi-Casa Alv e/160m2-1
suite-2 dorm - 1 bwe - R$25.000,00 +

, Finan
Ref 1923-Vila Lenzi-Casa alv. -suite+ 2
dorm - 1 bwe - Terreno cl 458m2 -

R$58.000,00
Ref 1936-Vila Lenzi- Casa alv. cl
1fl6,25m2 - 3 dorm - 2 bwe - R$75.000,00
Ref 1859-Vila Rau-Casa Alv. cl 70m2 -3
dorm -J- bwe +1 galpãoe/bwe e/100m2-
R$45.000,00

Apartamentos:
Ref 4201-Edif.Dâmarys-Amizade-1 suite+
2 dorm -, 1 bwe - garagem -R$45.000,00
Ref 42G8·Edif. Dâma�ys-Amizade-el
76,23m2- 1 suite+ 1 dorm - 1 bwe -garagem
-R$40.000,00

'

Ref 4209-E'dif. Res. Amizade-Amizade-el
85m2- 2 dorm - 1 bwe - garagem -

R$30.000,00
Ref 4161-Edif.Dona Hilda- 'Centro-suite+2
dorm -lbwe -garagem- R$75.000,00
Ref 4166-Edif.Cristiane Monique -

Centro-e/90m2 -2 dorm -1 bwe - garagem-
R$45.000,00

'

Ref 4184-E'dif.Schiochet -centro-c/
182m2 -suite+2 dorm - 1 bwe- garagem -

R$80.000,00'
Ref 4210- Edif.Marajó"Centro-2 dorm +

dep.empreg. cl bwe - garagem -R$
48.000,00

'

Ref 4217-Edif.Isabella - Centro - cl
122,70m2 - suite+ 2 dorm - 1 bwe -

garagem - R$68.000,00
Ref 4219-Edif. Res.Jade-Centro-Apto em

eonstr.el 152,05m2 - R$44.000,00 +

Financ
Ref 4226-Edif.Anita Garibaldi-Centro-el
262,50m2 -3 gar.-R$195.000,00 + acabo
Ref 4227-Edif.Saint Sebastian- Centro
duplex cl 60m2 -R$84.808,27 (Mo-
biliado)

�-

Ref 4228-Edif.Catarina Ersching-'
Centro-2 dorm - entrada R$76.000,00
Ref 4229-Edif.Clarice Koch-Centro-el
116m2- 2 cjorm - 1 bwe - garagem -

R$60�000,00 ,

Ref 4230-Edif.Pérola Negra- Centro- cl
127m2- suite+ 1 dorm - 1 bwe -garagem -

R$68.000,00
Ref' 4188-Edif.Adrielli-Czerniewiez-el
96m2-, suite+ 2 dorm - R$22.000,00+
financ.
Ref 4211-Edif.Sílvio Pradi- Jguá
Esquerdo- L suite+ 2 dorm
R$115.000,00(Troca pI casa)
Ref 4162-Edif.São Miguel-Nova Brasilia
aptos e/3 dorm-.R$46.000,00cl 2 dorm·
R$43.500,0·0
Ref 4232-Edif.Hortência-Nova Brasília-
3 dorm - 2 bwe -9aragem - R$68.000,00
Ref 4225-Edjf. Aguas Claras-Três Rios

do Sul-el 48m2- 2 dorm- R$11.500,00
+ Financ.

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

'

Ref 3041-Massaranduba- Mini Chaeára
cl 2.520m2-1 casa de 80m2 -3 dorm -2
bwe -R$ 30.000,00
Ref 3032·Ribeirão G. do Norte-el
125.000,OOm2 -R$ 50.000,00

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

R$27.bOO,00
Ref 2373-Centenário- R: Lot. Jardim
Francisco cl 350m2 - R$ 21.500,00
Ref 2330-Czerniewicz- R:' lido Formigari
cl 300m2 - R$ 14.000,00
Ref 2340-Czerniewicz- R: Paraná cl
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 werch cl
557,80m2 - R$ 19.000,00
Ref 2385- Czerniewicz- Terreno plano cl
7.000 m 2 - R$ 350.000,00
Ref 2386-Guaramirim-Próximo Pedreira cl
80.000 m2 - R$200.000,00

,

Ref 2387- Guaramirim- R:BR 470 cl
648m2 + 1 casa madeira cl 3 dorm - R$
28.000,00
Ref 2313-Ilha da Figueira- R:José
Panstein cl 603,75m2 - R$17.500,00
Ref 2379- Ilha da Figu'eira- R: José
Teodoro Ribeiro cl 540m2 - R$42.000,00
Ref 2367-Jguá Esquerdo- Lot. Osmar
Gerent cl 427,50m2 - R$13.500,00
Ref 2377-Jguá Esquerdo- Coid. Azaléia
- cl 688,27m2 - R$ 30.000,00
Re! 2304·Nereu Ramos- R:João Ropellato
cl 10.123,75m2 - 'R$55.000,00
Ref 2305· Nereu Ramos- R: Luis Sarti cl
18,555,84m2 - R$55.000,00
Ref 2383-Nova Brasília- R: Thomás
Francisco de Góes cl 371m2

R$37.000,00
'

\ Ref 2323-Schroeder- R: Tiradentes cl
460m2 - R$14.000,00
Ref 2375-Schroeder- R: 14 de Abril cl
675m2 - R$ 10.000,00
Ref 2388·Schroeder- R: Verônica Kniss
cl 450m2 - R$4.000,00 'I
Ref 2374-Três rios do Norte- Santo
Ant.-el 324m2 - R$ 7.000,00
Ref 2382- Vila aaependt- R: Bernardo
Dornsbusch cl 556,47m2 - R$58.000,00
Ref 2365- Vila Lenzi- R: Lot. Piermann
cl 510m2 - R$21.500,00
Ref 2368 -Vila Lenzi- Lot. Piermann. CI
560m2 - R$ 25.000,00
Ref 2381·-Vila Lenzi- R: Onélia Horst cl
670m2 - R$35.0o'O,00
Ref 2327-Vila Nova - R: Walter I
Marquardt cl 11.291m2 - R$ 600.000,00
Ref 2359- Vila Nova- R: Brusque cl
800m2 - R$32.000,00
Ref 2370- Vila Nova- R: Walter

Marqu.lrdt cl 183.627m2 - R$ 70.000,00

Praias:
Casas: "
Ref 1812-Itajuba-Sobrado mobiliadoel
160m2 -1 suite+2 dorm - R$50.000,00
Ref 1828-Itaguaçú-. Sobrado 3 pav. CI
450m2 -6 dorm - 4 bwe - R$200.000,00
Ref 1829-Itaguaçú- Casa Alv. cl 140m2
- 3 dorm -2 bwe -R$35.000,00
Ref 1933-Navegantes- Casa Alvl
mobiliada cl 110m2-3 dorm -2 bwe -

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

3 dorm - 1 bwe - R$35.000,00
Ref 1921-Praia Gra'nde-Enseada-Casa
Alv. cl 180m2 -suite+4 dorm -

R$65.000,00'

Apartamentos:
Ref 4196-Edif.Atlantico-Barra Velha-1
dorm -lbwe "'j garagem-saeada
R$25.000,00
Ref 4231·Caiobá ( Matinhos)-Sobrado
ComI. cl Superm.-R$ 280.000,00

.

Terreno cl 759m'

42�9-VILA
LALAU - Apto.
301 - Edlf,
Vitória Régia -

112m' - 3
dorm., 1 bwc,
garagem pI 2
carros, salão de
festas, Todo cl
piso cerâmico, cl
sacada.
R$18.000,00 +
financ.
R$ 340,00mês

1917 - ILHA FIGUEIRA - R$
75.000,001 casa alv. cl 83m' +

edícula cl 114m', suíte + 3 darm.,
2 bwc, salão de festas cl churrasq.

Terreno cl 350m'

1920 - CENTRO - cl 170m' - 3

darm., 2-bwc, salão festas -

'

terreno cl 392m' - R$ 88.000,00,

próx(mo Angeloni

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APARTAMENTOS FINANCIADOS

DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA

-

UM presente para daraguá 'do Sul nos seus 125 anos

Rua Santos Dumont

Vila lalau

Sacadacom
churrasqueira ....

opcional

Esquadrias de alumrnio
em todas as janelas

Suite com instalação pera ar
cOIldícionado e t.elofone ,.

Após a entrega de chave, _

poderá utilizar seu FGTS ou
.

fincnciomento bnncério.

Valor total R$ 42.500,00,
corrigido pelo CUB

Construção em 18 meses.

PLANTÃO DE VENDAS - 9963-3714 OU 9973-8335

aánheiros com piso em carämica
o llumlnação natural

,

.

2
2

Area Total do Apartamento: 80,7 m

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

irnobiliariaseculus@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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End.·�etec"6 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 Reinoldo

Pomeringer - área
2.000m2• Contém casa

com 3 quartos, bwc,
sala, cozinha, ,

lavanderia, churras
queira, piscina semi

acabada. R$ 29.000,00
"

r

GUARAMIRIM -

Sobrado no Centro de

,
Guaramirim.

.Area terreno: 750m2
Area construída: 700m2

.

CENTRO-
Apartamento com t:
suíte mais dois
quartos,2 salas,
dependência de

empregada1
completa,

lavanderia', bwc
'

..
' _Social no valor de

R$ 65.000,00

"EngeteeConstrutora e Imobiliária
.rI'

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

VENDAS
* VILA LENZI - Terreno na

.

rua Marcelo Barbi R$ 15.000,00
* VILA LENZI - Terreno

, com 450 m2 R$ 17.000,00
* CENTRO- Terreno na rua

Amazonas R$ 60.000,00
* CHICO DE PAULA- Casa
de alvenaria (Próx. posto
Mar-colla) R$ 90.000,00
* CASA - Rua Santa Júlia
R$ 58.000,00

.

* CENTENÁRIO - Casa de
al-venaria R$ 34.000,00
* BARRA DO RIO CERRO

Casa deAlvenaría R$ 60.000,00
* VILA LALAU-. Casa de

alve-naria, rua Roberto José
Milker (Póx. DG da WEG) R$
109.000,00
*JARAGUÁESQUERDO
Rua João Franzner casa de
alvenaria 404m2 R$
210.000,00
* AMIZADE - Terrenos no

Loteamento Versalles com

área de 450 m2 nos valores
de R$ 20.500,00 e R$
21.000,00.
* ILHA DA FIGUEIRA - Rua

Exp. José Ribeiro. Casa com

3 quartos, 1 BWC, sala,
cozinha, lavanderia, gara
gem e estrutura para dois

pisos. R$ 37.000,00.
* ILHA DA FIGUEIRA - Casa
mista + casa pequena em

alvenaria c/515m2 de área
total e 190m2 de área cons
truída. R$ 58.000,00.
* ILHA DA FIGUEIRA -

Terreno com área de 399m2

no valor de R$10.600,OO
* IuiA DA FIGUEIRA -

Terreno com área de 534m2

próx Coi. Homago, R$
27.000,00
* ILHA DA FIGUEIRA -

Terreno no Divinópolis no

valor de R$ 35.000,00.
* CENTRO - Rua Amazonas
com área de 600 m2 próx. Edf.
Amarantus R$ 60.000,00.
* CZERNIEWICZ - Terreno
com 2 casas de alvenría
área do terreno cl 500m2•
Rua Roberto Ziemann, nO
19. R$ 90.000,00
* CASA EM ALVENARIA -

na 'Rua Domignos O. Brug
nago, 611 (Rua do Super
mercado Breithaupt e Rádio
Brasil Novo). Terreno com

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

social, copa/cozinha, 2

salas, dep. de empregada
(qto e bwc) lavanderia e

varanda - Ótimo ponto
comercial ou residencial
* TERRENO ao lado do SENAC,
com 960m2 de frente para rua

principal. R$ 37.000,00
* APARTAMENTO na frente
do Smurfs Lanches, na

Reinoido Rau - Centro:
Contém urna suíte mais 2

quartos, 2 salas, dependên
cia completa de empregada,
cozinha com móveis e BWC.
* TRÊS RIOS DO NORTE -

Casa de alvenaria com 1
suíte. + 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderla e demais

dependências. R$ 13.000,00

* CENTRO - Casa de
alvenaria com terreno de.
2000 m2 no valer de R$
/120.000,00
* ÁGUAS CLARAS - Terreno

I

ÇQm 967,50 m2 valor de R$
10.000,00
* VILA NOVA - Edf.

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

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

andares, com suíte + 2 quartos,
churrasqueira, qaraqem p/ dois
carros R$ 130.000,00
* JARAGUÁ ESQUERDO,
Casa de 2 andares, área de
504 m2 R$ 210.000,00

LOCAÇÃO
* VILA NOVA - Residencial
ou comercial com 3 quartos

, localizado na rua Domingos
Brugnago nO 611 valor de

R$ 500,00

'CENTRO
área total
de 1.000m2•

Valor de
R$

198.000,00,
condições à
combinar

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

I

/

VILA NOVA
Residencial ou comercial
com 3 quartos localizado

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

VILA LALAU - área
total de 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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• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA
-.

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

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

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

(35 X 74) - EXCELENTE
'

PARA CLiNICA. R$ 230.000,00

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

- Preço R$ 85.000,00

Cód I 084 - Jaraguá Esquerdo - Casa Alv. c/
174 m2 - I suíte + 2 quartos + edícula.

Preço R$ 60.000,00 (Próx. Cond. Azaléias)
Cód 3052 VILA NOVA - Terreno com 330
m2 - (Próx. Prefeitura). Preço R$ 18.000,00

I
\

Cód. 3016 - CZERNIEWICZ - Terreno
com 450m2 (lsx30). Próximo ao

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

tód 1086 - FIGUEIRA - Casa Alv.

cl 120 m2, 4 quartos e demais
\

dependências.
Preço $ 25.000,00

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

Preço R$ 24.000,00

Cód. 20 I O - BAEPENDI - ED.
GABRIELE e/90m2, I Suíte + 2

quartos ..Preço R$ 45.000,00

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

SALDO COM CONDOMINIO

Cód,3041 - FIG.lJEIRA - Terreno com

�67m2 (14 x 40.5). Próximo ao MTR
TRANSPORifES. Preço R$ 18.000,00'

Cód 2036 - CENTRO - Apto no Ed.

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

Cód 2038 - AMIZADE - APTO no Res.

AMIZADE cl 93 m2, 3 quartos e demais

'dependências. Entrada de R$ 16.500 +

Prestações 'p/CEF

Cód. 300 I • SANTA \LUZIA - Lotes

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestaçã� a partir de R$ 70,00)

Cód 1075 FIGUEIRA - Casa Alv. cl
156 m2 - 3 qtos + edícula com 2 qtos.
Preço R$ 45.000,00 (Próx. de Colégio)

Cód 1030 - VILA NOVA - 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 1073 - CENTRO - Imóvel
Comercial c/346m2 - Rua ProCópio
Gomes de' Oliveira - 1291. preço)R$ 212 000 00 (Est da propostaS

Coo. 3029 .; JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/302 m2 - Rua Matias José Martins

(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

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

Cód 1095 CZERNIEWICZ - Casa mista

cl 120 m2 - 3 quartos + edícula de alvenaria.

Preço R$ 35.000,00 (Próximo ao PAMA)

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira. 654 - Centro - Jaraauá do sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DE VOLTA à telinha
No topo da lista dos mais charmosos galãs
da Globo, José Mayer fala de sua vida e de
seu novo personagem em "Presença de Anita"

I

SÁBADO, 11 de agosto de 2001
:

"CANTO DO CONTO"atrai público infantil
o público infantil foi maioria no primeiro
dia da 6" Feira do Livro de Jaraguá do Sul.
Centenas de crianças de todas as idades
iluminaram o Parque Municipal de Eventos

em busca das novidades e encantados com

as atrações oferecidas. O "Canto do

Conto",atividade paralela à feira e que vai
acontecer durante
todos os dias do

evento, é a

programação mais
concorrida entre a

criançada. Esta
atividade está sendo
coordenada por

professeras da rede

municipal de
Educação e pelo
técnico em Cultura do

Sesc, Sérgio Pedrotti.

Segundo Pedrotti, o
Sesc está participando
da Feira do Livro
mostrando uma parte
das atividades
oferecidas

regularmente e tam

bém aproveita a opor
tunidade para divulgaro
trabalho da escritora mineira Ângela Lago,
ganhadora do Prêmio Jabuti de Melhor Livro
Infantojuvenil.
Durante a feira, Pedrotti recebe a criançada
para uma sessão de histórias. O livro de

Ângela, intitulado "Cena de Rua", foi o
escolhido para ser contado às crianças
durante o dia de ontem. O livro não tem

palavras e é totalmente ilustrado. "Neste
caso a situação exige um contador de his

tórias", afirma Pedrotti, que faz uso de pai
néis pintados nas paredes como referência

para as cnanças.

A auxiliar de Biblioteca da Escola Municipal
Antônio Ayroso, Edilene Malheiros, tam-

.

bém é contadora de histó
rias. Até sábado ela estará

na Feira do Livro contan

do para as crianças diver
sas histórias .tiradas dos
livros de Monteiro

. Lobato, em especial as
peripécias vividas pela
turma do Sítio do Pica
Pau Amarelo.
Edilene afirma que o ato

de contar histórias ainda
é o melhor meio de
chamar a atenção das

crianças. "É uma

possibilidade onde se dá
asas à imaginação",
resume Edilene, que
desenvolve esse projeto
uma vez por mês na

Biblioteca Pública e

sempre que é solicitada

pelas escolas. Para a professora da primeira
série do ensino fundament:al da Escola
Gustavo Tanke, de Schroeder, Adriani da
Rocha, o momento é essencial para mostrar às

crianças a diversidade de livros e histórias. "É
importante, especialmente porque os meus

alunos estão na fase da descoberta da escrita e

da leitura", ressalta.

Venho conhecer o nosso showroom e oprecior belíssimos móveis
de ferro em exposição como: meso de centro, loterol, oporodor, estontes,

colunos, codeiros, mesos de iontor, bonquetos, que poderão
- -_ completor suo decoroção. Consulte-nosl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2E CORREIODOPOVO TRADIÇÃO GAÚCHA

UETE ESTAMPA DE TAURA

SÁBADO, 11 de agosto de 2001
-

'---------------.hEFLEXÁO
VESTIBULAR I \:� coisa mais

importante que um pai
pode fazer pelos seus

_

filhos é amar a mãe
deles."

Existem pessoas, bem

pertinho de nós, que as.

amamos e nunca lhe.
falamos quanto as

amamos, por isso existe

este dia, para PO�:I;." Idizer: "Eu te amo,�
LUTO

É com profundo pesar que' co
municamos a morte de Sofhia

Pinceçher: mãe do senhor Val

dir: ocorrida dia3 de agosto, aos
78anos. O CTGLaçoJaragua-

,

ense conforta a todos os entu

tados, rezando pela senhora
Sofhia. Deixamos a seguinte
mensagem: ')4 tristeza deperdê
Ia não apagará a alegria do

tempo que vivemos juntos"

Ricardo Raulino, com as irmãs Fernanda e

Andreza, foi aprovado no vestibular da Fameg,
para o curso de Informações. Gerenciais, que
veio junto com o aniversário de 18 anos.

Desejamos muitos anos de vida e sucesso em

seu novo desafio, que será de suma importância
para sua vida. Disse-me, certa feita, um

slrnplese sábio senhor: "Moço, o estudo é o

melhor investimento, pois você pode perder o

emprego, o carro e até a namorada, mas

conhecimento' ninguém te rouba."

Valmir Manoel GOnçalves, com o filho

Volnei, Piquete Estampa Gaúcha,
Guaramirim, oferecem lazer e treino
todas às quartas-feiras. O treino tem

início às 19 horas, laça quando quer e
gosta, tem iluminaçã�, narrador, juízes e

uma [anta campe i ra para recarregar as
baterias e conversar com os amigos. A
tradição gaúcha agradece e reconhece
como um importante trabalho oferecer

esta oportunidade aos amantes do Laço.
Informações: 373-8080.

Pai e filho, Evaldo e Juliano Guenther. Disse-me um

observador: "Uma das maiores alegrias de um pai é o filho

gostar do que ele g.osta." Eu tenho andado por aí, eu tenho
'visto bens: e grandes exemplos de pai e filho, mas esta I

dupla me chamou a atenção, pois sempre estão acampando
e laçando juntos, numa' demonstração de amizade e respeito.
Evaldo, gaúcho caprichoso, proprietário de lindos animais,
está numa boa fase de corda, já tem primeiro lugar com quase
dez armadas consecutivas, e te digo, gaúcho amigo, estes títulos
fazem muito bem, trazem motivação e confiança, mas o que eu

tenho de mais importante para o pai, Evaldo, é um grande
abraço do Juliano, Jaqueline, Henrique e Mariana. Saúde e

luz para todos os pais. Feliz Dia des Pais.

LEMBRE-SE
----

GAÚCHOS E GAÚCHAS DE IDADE NOVA

Pierre dos Santos (11), Alessandra
Gonçalves Cunha (12l, Giseli Mesch (14l,
Eugênio Plahinschek Neto (16l, Ricardo
Raulino (12l, Rafael Candido (17l, Cas
sia Giseli de Oliveira (20l, Gionei Junkes
(22l.

'Parabéns, saúde e felicidade
Que tu colhas sempre, todo dia,
paz e alegria na lavoura da
amizade ... ao Waldemiro Kuhn, do
Piquete Cabanha Potro Xucro, que
completou 14 anos dia 8/8, é o que
desejam seus pais, irmãos e amigos

Quinta-feira (16), à noite, tem treino
. de laço, Vaca Gorda, churrasco,
grandes amigos e confraternização
no CTG Laço Jaraguaense. Não

perca, quinta-feira da tradlção
gaúcha no CTG Laço Jaraquaense.

CURIOSIDADE - O primeiro Dia dos Pais foi comemorado em 1909, nos Estados

Unidos, por Sonora Luise, que sentia uma profunda admiração pelo pai (John Bruce
Doddl e quis lhe prestar uma homenaqetn, O "presente" tornou-se popular em toda à

cidade de Spokane e logo depois no Estado de Washington. Daí para tornar a homenagem
ao pai uma comemoração nacional foi um passo. A difusão da data e associação com o

comércio ocorreu em meados da década de 50 e é atribuída ao publicitário Silvio Bhering.
A oficialização da data nos Estados Unidos aconteceu em 1972, quando o presidente
Richard N ixon decretou que o Dia dos Pais aconteceria anualmente nos terceiros domingos
de junho. No Brasil, o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto.

Fonte: Guia dos Curiosos - Marcelo Duarte

Fidél ls e Maura, fazendo os
I bailes do CTG Laço

Jaraguaense serem um sucesso. Fidélis Nicoluzi,
empresário do ramo de distrlbuição de bebidas,

conhece como poucos a história do' CTG laço
Jaraguaense, e disse-me: \\ Forneci a bebida para

os rodeios de 1976 e 1977, d'o então CTG Casco

Quebrado, quando a cancha era na Tifa Rau. Em

1982 comecei com o senhor Augusto, estive com ele

por 10 anos, e hoje, 25 anos se passaram, somente

um ano eu não forneci para o rodeio, fazendo uma

história no CTG Laço Jaraguaense. A receita do
sucesso na parceria é a básica: "Confiança e

honestidade", valores que os dois filhos herdaram
do .pal e mantiveram em alto e bom tom". O eTG

Laço Jaraçuaense agradece pelas palavras de

reconhecimento e parabeniza esta empresa pelo
grande trabalho que realizou. Saúde e sucesso

para nós todos.

FOLCLORE
22 DE AGOSTO - DIA NACIONAL E MUNDIAL DO FOlCLORE

,

As manifestações da cultura de um povo, seja através de

suas lendas, alimentação, artesanato, vestimentas e de

muitos de .seus hábitos originais. O folclore é passado de

pais para filhos, geração após geração. As canções de

ninar, as cantigas de roda, brincadeiras, jogos e també�
os mitos e lendas que aprendemos quando criança sao

parte do folclore que nos ensinam em casa ou na escola,
Fazem parte do folclore os utensílios .que o povo fabriea

para o uso de ornamentaçäo, como as cestas de virpe e os

objetos de cerâmica,madeira e couro. Os tecidos, a.renda,
os adornos de miçangas e penas, também existem ainda
muitas outras atividades que fazem parte do folclore.

CASA CAMPEIRA
TRAJESGAÚCHOS

MONTÁRIAS PARA CAVALOS
EARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

*k\!DEMARCHICARNES
CARNES FONE': (47) 371-4547

FAX: (47) 275-0524
.JARAGUÁ DO SUL - ,SC

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

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

fone/fax:371-0330 - Centro Jara uá do Sul

'GRAlJDE FAlJDAlJGO

Os NlonetrCeiS
Dia 25/08/2001 Local: CTG Laço Ja,raguaense

Informações: (47) 371-4547

Site: www.ctglj.com.br - E-mail: ctglj@ctglj.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DIA DOS PAIS
por ocasião do Dia dos Pais, a CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de Jaraguá do Sul informa que

atenderá hoje, até às 17 horas.
/'

MADNESS
Loucura e sensatez! É isso que você pode esperar!
MADNE5S - A única festa! Sábado (18/8), a partir
das 23 horas, no Porão (Av. Marechal Deodoro, 104,
Calçadão). A poluição sonora será comandada pelos
DJs Cesinha e Stuart. Ingressos; limitados, no Som

Mendonça.

COPA DO MUNDO
A Marisol S:A. é uma das poucas empresas do

Estado a participar da Copa do Mundo do

Trabalhador. A equipe de vôlei de areia da empresa
obteve a vaga após conquistar o 10 lugar no
Campeonato Sul-brasileiro, no ano de 2000. A Copa
do Mundo do Trabalhador será realizada do dia 18

a 27 de agosto de 2001, na cidade de Salvador -

Bahia.

FESTIVAL DE FORMAS ANIMADAS
o primeiro Festival de Formas Animadas marca

presença no shopping, com espetáculo no dia 18
de agosto, às 19 horas. Não perca!

NAVEGAR
Você poderá navegar no site Look Here, no
ShoppingCenterBreithaupt, neste final de semana.

Junto com a "Festa do 'Casarão", hoje à noite, a

galera do Look Here está disponibilizando um
/

micro pra você ver todas as novidades do sitel

RECICLAGEM
É o curso oferecido pela JHB, coordenado �ela
professora Fatima Corrêa.
Usando diversas téccicas e diversos materiais, são

transformadas peçascomo: mesas, cadeiras,máquinas
de COStura e todo o tipo de móvel e material que
você acha que não tem mais utilização.
Visite a exposição na sala 202, 20 piso do shopping,
e confirá as maravilhas que transformam objetos
com muita sutileza e bom gosto.

SÁBADO COM MÚSICA
Sábado é dia de música na praça de alimentação
do shopping. Dia 11: Banda Stigma; no dia 18, em
e,special, não haverá música no coreto da praça,
pois às 19 horas acontece espetáculo do 10 Festival
de Formas Animadas. Masnão fique chateado, a

Banda Stigma fará um som no dia 19 (domingo),
e: dia 25, Çidinho, de Joinville. Venha curtir o

sabado no shopping com os seus amigos.

CENTERSOM

'IICD,.!)Iscos _ FITAS

Av. Mal, Deodoro, 406
370-2647

. L
A,ERO CARGO+

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

Salete e Osmar Derete de Ângelo estão a mil com as obras
de uma nova casa noturna. que, em breve, agitará muito as

no ites j arag uaenses

César Eduardo da Silva e Paulo Davi da Silva na Boate Notre

Em comemoração aos 25 anos de

matrimônio, o casal Isolde e Braz Vieira

viajou para a Europa, onde foram conhecer

Portugal, Itália e Espanha. Na foto, o casal
ladeado pelos filhos, Gladis Regina Vieira e

André Luiz Vieira

Tatiana Zick, Rafaela Cardozo, Fernanda Zonta
e Christofer em recente evento alternativo.

Rafaela comemorou idade nova nesta última

quinta feira (9), e recepcionou os amigos em

sua casa, ontem, para alegre festa. Parabéns!

As funcionárias que irão representar
a empresa e o Município são: Sabrina

Formigari (I), Flávia Formigari (2),
Sheila Formigari (3) e Joana de Jesus

(4), conforme a numeração da foto. °

técnico, professor Reginaldo Campos
Junior, estará acompanhando a

eq u i pe

Dr. Antonio E. Menna
OFTALMoLOGISTA CRM: 3059 - C�F: 'OOO:>700/1'UU
ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLíNICAS ESTADO

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4E CORREIODOPOVO INFANTIL SÁBADO, 11 de agosto de 2001

A fofinha Larissa Cristina Braier

completa hoje 2 aninhos. Os pais, João
e Ruth, e os i rmãos, Dan iel e Mateus,

desejam muitas felicidades

Festejando hoje o seu 5° aniversário
a qraclosa Betina Lessmann, filha de
Mauro e Eliane, Lessmann

A supergatinha Eduarda Sasse

Gieburowsky, filha de Rosane e Lincon,
foi a escolhida para posar na capa do
Catálogo Dalila Malhas

Completou 8

anos ontem o

gatinho Jordy
Felipe

Schweitzer,
filho de Gilmar

e Adriana
Schweitzer.
Parabéns!

29 DE JULHO
Thiago Bueno de Farias
Esteffani Caroline Fischer dos Santos
30 DE JULHO
Caroline Andriele Mi Ibratz
31DEJULHO
Giovana Luiza de Moura Pörsch
Luana Tavares
Wanessa dos Santos Leite,
Lucas Eduardo Sierota
Mariion Pablo Rogalewski
1 DE AGOSTO
Anelise Lisot Trevisol
Yasmin Larissa Lima Kawakame
Max Antonio Espindola Izidoro
Letícia Sant'adrea Weller
2 DE AGOSTO
Carlos Eduardo Enke Molinari
3 DE AGOSTO
Thales Cainã Krüger
Rodrigo Niemann

Trocou de idade
dia 9/8 a bela

Jaine
Aldrovandi.

Muitas
felicidades!! !

A gatinha
Daniele
Goulart

completou
6 anos dia 3 de

agosto. A

mamãe, Lei Ia,
e os irmãos,

Phelipe e

Dudu, mandam
muitos beijos à
aniversariante

"

Clínica Santa Cecília_
CO NIOS:

Unimed, União Saúde,
Weg, Malwee,
Sindicato da

Dr. Herberto Meldau
Pediatra

RuaWalterMarquardt,284. 3710101 .3710611

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

VARIEDADES!TV

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 12 A 18/08

vwA o caipira
(REDE BRASIL, DOM, 12 H)
o programa "Bem Brasil", comandado
porWandiDoratiotto, recebe no palco
do Sesc Interlagos em São Paulo. a

dupla sertaneja.Rio Negro & Solimões.
No show ao vivo, os músicos relembram
clássicos damúsica caipira e alguns
sucessoscomo o "hit" "PeãoApaixonado".

MUSICAISparapapais
(GLOBO, DOM, 12:10 H)
Como não poderia deixar de ser, "A
Turma doDidi" também homenageia
o Dia dos Pais. As bandas Fat Family,
Kid Abelha eDidi Subiu no Cristo
tocam para a platéia infantil. O
trapalhãoDidi comanda esquetes com
o elenco no palco do programa. Em
uma delas com a participação dos

integrantes do grupo Fat Family, que
serão regidos pelo "maestro" Didi.

SUSPENSE à vista
(Globo, dom, 12:45 H)
O clima vai ser de suspense no
episódio "Uma Assombração em

.
Pânico" do programa "Sandy eJunior".
Já no final da aula, uma tempestade
inunda a cidade, deixando os

professores e a turma de Sandy ilhados
no Cerna. Todos se assustam com os

barulhos estranhos e um telefonema

�ônimo que Sandy recebe. A_voz que
Ira atormentá-la do outro lado da linha
também vai assustar Camilo (Geraldo
BlotaFilho) e Rebeca (Adriana
Londono).

PAPAIS enxutos
(GLOBO, DOM, 13:25 H)
No "Gente Inocente!?",Marcia Garcia
comanda uma homenagem aos jovens
atores que já passaram pela experiênciade trocar as fraldas dos filhotes no
programa dedicado ao Dia dos Pais.
DarrtonMello, Vladimir Britcha, André
Gonçalves e AndersonMüller falam de
suasv" . I

IvenCIas paternas no quadro "Ta
noPapo".

DOSE dupla
(GLOBO, DOM 22'50H) .

"AP' .

' .

E
runelra Cassandra a GenteNunca

,,;�uece!" é o episódio do humorístico
V.a� de Baixo" . Desta vez, Suzana

C
lelra aparece se dizendo a verdadeira
��aFldra. Nesta condição, ela vai

eXigir a herança deixada pelo falecido

Brigadeiro. A impostora provoca
grande confusão e Magda (Marisa
Orth), confusa, acredita que suamãe é a

outra. Já Sirene (Cláudia Rodrigues) vai
tratar Cassandra II como se fosse sua

patroa de verdade.

'"

OPÇAOpara criançada
(RECORD, SEG, 20 H)
"Acampamento Legal", de Helder
Peixoto, é a nova investida da Record

para conquistar o público infantil. A
novela retrata a história de uma pobre
família do.interior que decide
transformar parte do sítio em um

acampamento para crianças. No elenco,
um apanhado de criancinhas desconhe
cidas que se revezam a cada semana.
Além da molecada, há duas "bruxas"
que vão infernizar a vida dos baixinhos.

TUDOounada
(GLOBO, QUA, 21:40H)
LuizFelipe Scolari está entre a cruz e

caldeirinha. Tudo porque o jogo entre
Brasil e Paraguai, válido pelas
"Eliminatórias da Copa doMundo", é de
extrema importânciapara o time
brasileiro na lutapor uma vagéVna Copa
doMundo do ano que vem. Felipão
aposta as fichas na Seleção liderada por
Leonardo, Edilson eRivaldo para afastar
o fantasma da desclassificação.

FESTA de peão
(SBT, QUI, 17 H)
Em comemoração aos 20 anos do
SBT, o Homem do Baú consegue pela
primeira vez os direitos de transmissão
do mais tradicional rodeio do país.
Trata-se da tradicional "Festa do Peão
Boiadeiro de Barretos", no interior de
São Paulo.A emissora exibe flashes ao
vivo do evento durante toda

programação. Hebe, Gugu,Babie
Celso Portiollimostram os bastidores
da festa e os shows de Leonardo, Gian
e Giovanni, entre outros.

FESTANÇA naMTV
(MTV, QUI, 22H)
o "VídeoMusic Brasil" que ocorre
anualmente, desta vez terá como mestre
de cerimônias o irreverente "Vj"
Marcos Mion. A festa, realizada no
Parque de Convenções do Anhembi,
em São Paulo, premia os destaques na
música brasileira. Dentre as categorias,
MelhorClip,MelhorMúsica, Cantor

.

Revelação,Melhor álbum, entre outros.

CORREIO DO POVO SE

.EM FOCO: J_o.sLM�AY�E�R _

AÚLT
POR CAROLINA MARQUES
POpTEVÊ

Numa roda de mulheres que
falam sem parar sobre os homens
mais bonitos da televisão brasileira,
ele bate os concorrentes em todos
os quesitos: charme, beleza, caris
ma e sensualidade. Não importa a

idade das "juradas": sejam elas pré
adolescentes, suas mães ou até suas
avós, José Mayer está no topo da
lista. "Uma das maiores virtudes das
mulheres é reconhecer beleza onde

parece não existir nenhuma", escapa
modestamente o ator de 52 anos.

Umsorrisinhomarotono canto dos
lábios, porém, põe por terra a

tentativa de achar uma desculpa
para todo o fascínio. Que deve se

tornar ainda mais forte nas próxi
mas semanas, enquanto estiver na

pele' do sedutor arquiteto e aspi
rante a escritor Fernando Reis da
rninissérie "Presença deAnita", da
Globo. "Gostaria de ser diferente
fisicamente.Mas assim, pelo visto,
está funcionando", admite.

Certamente. Tanto que José
Mayer foi o primeiro a ser escalado

para a minissérie pelo próprio
autor,Manoel Carlos, que não via
o personagem sendo interpretado
por qualquer outro ator de sua

geração. Maneco chegou a dizer

que "Presença deAnita" seria adiada
caso José Mayer estivesse com

outros compromissos. Quase acon
teceu. O ator foi sondado para"O
Clone", próxima novela das oito,
mas optouportrabalharmais uma
vez com Maneco e RicardoWad

dington. Seuúltimopersonagem na

televisão foi gerado pela mesma

dupla: o rude Pedro de "Laços de
Família",. que era "tentado" pelas
sedutoras Íris e Cíntia, vividaspor
Débora Secco e Helena Ranaldi.

"Quando sou escalado pelo próprio
autor, me dá uma enorme auto

confiança", confessa. De qualquer
- forma, JoséMayer diz que escolhe
seus papéis pela intuição. "Este é
meu primeiro critério. Se houver
impacto é porque quero fazer",
justifica ele, que já contabiliza três
décadas de carreira.

A intuição também serviu para
traçar o perfil de Fernando. Nas
entrelinhas do texto, José Mayer
identificou a personalidade deste
homem cheio de conflitos. "Sinto
uma certa compulsão nele. Ele
busca a paixão como se fosse' um

passaporte para uma vidamelhor",
define o ator, que recorreu à pró-

,
Luiza Dantas/CZN

José Mayer, Fernando Reis de "Presença de Anita"

priavivênciaparahumanizar o personagem. Cortou
os cabelos mais curtos, se livrou da barba usada por
Pedro em "Laços de Família", adotou um visual
mais urbano e voltou a fumar, depois de sete anos .

"Não é nenhum sacrifício. Naminha idade é mais
fácilparar e voltar", garante. Além damudança física,
JoséMayer acha que estámais contido. Justamente
para o papel. "Toda ficção é mentirosa. Cabe ao

ator fazê-la parecer verdadeira,", filosofa.
JoséMayer teve na própria história pessoal um

laboratório e tanto. Formado em Letras pela
Universidade Federal deMinasGerais, onde nasceu,
até 1968 deu aulas de Literatura, Português eFrancês.
Paralelamente, fazia teatro amador. ,"O palco e a

sala de aula eram complementares. Mas o dinheiro
que veio da primeira peça que produzi foi bem
melhor que o salário do magistério", diverte-se o

ator, que assim como seu personagein em "Presença
de Anita", escreve algumas folhas. "Mas nem se

compara. O Nando quer ser escritor e eu já tenho
muito espaço como ator", pondera ele, que em éasa
tem alguns rascunhos. "Só organizo as idéias no

papel", sai pela tangente. Mas, se em algumas coisas,
criador e criatura têm semelhanças, o mesmo não
se pode dizer quando o assunto é vida amorosa.

Enquanto Fernando Reis vive uma crise demeia-
.

idade e se deixa seduzirpor urna garota be� mais
nova, JoséMayer é casado há 26 anos com a atriz
Vera Fajardo e pai de Júlia: d� 17 anos. Reservado',
o ator pouco fala de sua vida pessoal. Arrisca-se;
porém, a discorrer sobre, relacionamentos. "Os ho
mens têm profundo pânico demulheres experientes
e suas inevitáveis comparações" , garanteJoséMayer,
que naminissérievive tórridas cenas com a estreante

Mel Lisboa, de 19 anos - 33 anos mais nova que ele.
"ONando gostaria de ser arrastado por uma grande
paixão. Quem não quer? Mas é inútil buscar a

juventude eterna. A sexualidade pode arri.adurecer e
continuar boa", teoriza o ator, que parece ser a com
provação exata de suas palavras.
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"Acabei não resistindo a boa
proposta financeira."
DANIELA FARIA, a Haidê de "Porto

dos/Milagres", sobre o que a levou
a aceitar posar nua para a Revista

"Sexy". A atriz recentemente

implantou um bom volume de
silicone no seios

Oiv.ulgação

"Só ele para fazer um concurso para arrumar namorado pra mim.
Vai que aparece um bom/ bem gostosão. "
H ESE, apresentadora do programa que leva o seu nome no S BT,
contando que reserva tempo para assistir o "Programa do Ratinho"
até mesmo às segundas-feiras, antes de entrar no ar. Mais uma vez

a loura mostra que continua assanhada agora que está viúva.

"Ele me liga e me xinga/ eu xingo ele/ mas tudo de brincadeira/ é
claro."
ADRIANE GALISTEU, apresentadora do "É Show", da Record, sobre
sua relação com o vizinho Jô Soares. O apresentador reclama do
barulho na casa de Adriane, que está em obra.

"

"Para mim/ não tem problema/ contanto que o doador seja loiro/
alto/ lindo/ uma coisa meio gringa/ de olhos azuis. "

LUCIANA GIMENEZ, apresentadora do "Superpop", da Rede TV!,
admitindo que' planeja recorrer-à inseminação artificial para dar
um irmãozinho para o filho, Lucas Jagger, de dois anos, caso não

arranje um namorado disposto.

"Aceito e sei que já aconteceu. "

JOSÉ MAYER, o Nando de "Presença de Anita", admitindo que já foi
traído pela mulher e perdoou. O ator reconhece também que teve
relacionamentos com outras mulheres durante seu casamento com

a atriz Vera Fajardo, que dura 26 anos.

"Agora que a Globo está perdendo/ não se pode falar?"
RAUL GIL, durante o "Note e Anote", da Record, aproveitando a

proibição pelo Ibope da divulgação dos índices de audiência dos
programas no ar para dizer aos quatro ventos que o "Programa
Raul Gil" voltou a liderar a disputa com o "Caldeirão do Huck", da
Globo. O Ibope, na verdade, nunca permitiu que estas informações
fossem divulgadas.

"De repente parei e pensei: 'Tá msluco?"
MAUR!CIO MAnAR, sobre o momento em que percebeu que sentia
falta de atuar. Durante um tempo o ator preferiu se dedicar apenas
à carreira de cantor. Agora vive o dom Fernão em "A Padroeira" e

acaba de lançar seu sexto CD.

"Quando enjoar do trabalho/ não vou mais. Sou movida a prazer.
"

DESORAH SECCO, a Cecília de "A Padroeira". Aos 21 anos, a atriz é
protagonista e tem uma das carreiras mais promissoras da tevê.

"A velhice me apavora tanto quanto a morte. As duas impõem
limitações e eu detesto me sentir limitada."
ARLETE SALLES, a Augusta Eugênia de "Porto dos Milagres".

"O Superposittvo virou o samba do crioulo doido':
OTAVIANO COSTA, sobre o porque de sua insatisfação com o programa.
O apresentador, que já foi contratado pe'la Record, diz que foi
quem mais torceu para que todos que dividiam o programa com

ele dessem certo. Esse todos inclui Sabrina Parlatore, Feiticeira,
Gêmeos e Internética.

VARIEDADES/TV SÁBADO, 11 de agosto de 2001
-

• PERSONAGEM DA SEMANA: HENRI CASTELLI

Luiz. D.nta�CZN

Henri Castelli, o Breno de "Um Anjo Caiu do Céu"

P - Você fez algum tipo de preparação para compor o Breno?
R - Alguns meses antes da novela estrear, comecei amalhar
diariamente e emagreci 4 quilos. Foi a únicamudança no visual .
Mas para aprenderum pouco mais sobre o universo de pilotos

.

caça, visitei a Base Aérea de SantaCruz, no Rio, e conversei com
vários profissionais. OBreno é inspirado no filme "Ases

Indomáveis", no aspecto aventureiro. Por isso, não queria fazer
feio nem deixá-lo caricato.
P - O Breno de "Um Anjo Caiu do Céu" é seu terceiro

personagem em novelas. Você já sente alguma evolução
no modo de atuar?

R - Em todo trabalho há umamelhora sutil, mas não tenho
pressa... Cadatrabalho é um aprendizado diferente. Soumuito
crítico comigo mesmo e até por isso não gosto de assistir a
novela. Sempre encontro algo que poderia sermelhorado.
Gosto de aproveitar as oportunidades a cadamomento, mas
não se pode dar um passomaior que a perna. Estreei com uma

pequena participação em "Pecado Capital", depois veio oDino
de "Esplendor". A cada trabalho, um personagemmaior. Não
tenho do queme queixar.
P - Como surgiu a oportunidade de fazer novelas na Globo?
R - Foi por acaso. Desde pequeno sempre imaginei ser ator.
Nasci em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e lá já
freqüentava aulas de teatro. Até que em 1996 um amigo rne

indicou um curso de interpretação no Rio.Namesma semana

surgiu o teste para "Pecado Capital" e oWolfMaiame

aprovou. Acabei ficando e os trabalhos foram surgindo. Moro
noRio até hoje,mas se pudesse voltaria para São Bernardo.
Adorominha cidade.

.

.

�P - E verdade que, antes de ser ator, você quase se ror

jogador de futebol?
.

•

R - Sim. Eu era pivô do time de futebol de salão da AssOclaçao
em São Bernardo. Joguei dos 10 aos 17 anos. Cheguei a fazer
teste para integrar o time do São Caetano e até treinei com o

Sérgio Chulapa, na época o técnico do time. Ainda bem que
não deu certo. Hoje estou feliz com a profissão de ator.

BELEZA:
resgatada
POR CINTIA LOPES
POpTEVÊ

Quando Henri Castelli recebeu o

corlvite do diretorDênis Carvalho, de
"UmAnjoCaiudoCéu", não imaginava
que o personagem fosse ganhar
destaque.AprincípioBreno seria apenas
umpiloto de caça, que esporadicamente
dava o ar da graça na faculdade ou na

boateLZ. Mas aempatiacom o público, "

principalmente feminino, foi imediata. E
Breno passou a encenartórridas cenas
de amor com Cuca, personagem de
Débora Falabella.A chamada"química"
entre os dois convenceu e o autor An
tonio Calmon desistiu da idéia de
humanizaro anjoRafael,vividoporCaio
Blat, e o tornar o novo par romântico
de Cuca. Nesta semana, Breno, que já
teve um contato com a amada no

melhor estilo "Ghost", deixa de ser

desmemoriado e protagoniza um

encontro "carnal" comaamada. "Avolta
dele é resultado da força do amor que os
une.As cenas serão de arrepiar",promete.

.

Apesar de se considerar um ro

mântico "namedida certa",Henri não
lembra em nada o piloto caretinha da
trama das sete. Pelo contrário, Casarnos
tradicionais moldes, com direito a pa
dre e chuva de arroz, está longe de seus
sonhos.O ator faz questão de dizer que
nem passa pela cabeça repetir os passos
do personagem. "Adoro a vida de
solteiro. Casamento nem pensar", des
carta enfático. A única que possui passe
livre no apartamento do ator naBarra
da Tijuca, Zona Oeste doRio, éDrica.
A "companheira" éninguémmenosque
uma jib6iade estimação. Alémde receber
tratamento de rainha, vive no quarto de
Henri - privilégio que deixa as fãs se

mordendo de inveja: "Sempre gostei de
cobras. Já até fiz um curso para criação
de répteis. No momento a Drica é a

únicanaminha vida", conta o ator de 23
anos, que está sem namorada.

Mesmo com a assumida aversão a

relacionamentos sérios, Henri vive no
imaginário feminino. Tanto queéumdos
campeões de correspondência da
Globo e o recordista de bailes de debu
tantes em finais de semana. Foi em uma

/

dessas festas pelo interior do país, que o
ator pôde constatar a que ponto chega
o fanatismo de algumas fãs. "Amenina
fez um corte naperna com caco de vidro
e escreveumeunome. Fiquei assustado",
lembra.
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/

ESHOW!
Quem ainda não viu, por

falta de tempo ou por
indecisão, não sabe o que

está perdendo. Tim Burton

superou-se. Maquiagens e

cenários perfeitos, bem como o

movimentodos personagens. A
história que mostra um mundo
de cabeça para baixo traz bons

momentos de suspense e

recheados com pitadas de

humor, bem ao estilo de

I Burton (se você assistiu

''A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça" ou .

"Marte Ataca!", conhece muito esse estilo).
A graça de tudo está justamente na piada
de mostrar os humanos como os seres

,
.

.

inferiores e imundos e a organizada
sociedade dos macacos, com os mesmos

problemas enfrentados por nós, como o

estresse da cidade, preconceito e status. As

cenas são repletas de lutas, mas a violência,
pode-se dizer, é mostrada com classe. No

todo, o novo "Planeta dos Macacos" chega
a ser inocente. Fica bem claro que por aí

pode vir uma seqüência.

I EM CABIAZ: 2000.1 UM MALUCO PERDIDO NO ESPAÇO

BESTEIROLestá·de volta
Leslie Nielson, que ganhou o título
de "Rei do Besteirol" com' comédias
absurdas, como a série "Corra que a

Polícia Vem Aí" e ''A Repossuída",
volta agora em "2000.1 Um Maluco
Perdido rio Espaço". No filme,
Nielsen é um policial mandado para
o espaço (literalmente), com a

missão de tentar salvar o presidente
dos Estados Unidos, que foi raptado
e substituído por um clone. Há
sátiras de filmes como ''Armaged
don" eHHomens de Preto". É

'

indicado para quem já assistiu
algums dos filmes da série "Corra
Que a Polícia Vem Aí".

!lJO VíDEO; ENTRE ELAS

PAIXÃO
;

que leva, à loucura
"Entre Elas" (1994) não é lançamento, mas é ótimo,
chocante e perturbador. Baseado numa história real
aco id

.

utecI a na França da década de 30, o filme conta a

hlst' .
.

.

ona de um crime que chocou o país pela natureza do
crune e de como foi cometido. Lea e Christine foram

�bandonadas, ainda criança, por sua mãe e trabalham
Junt .

li
as na casa da severa madame Danzard, que checa a

tupeza dos móveis com sua luva branca, criando um

atu.biente sufocante. A carência e a solidão faz com que
as Irm- bas usquem uma na outra um pouco de
cOtn:pree - .

d ibid P
,

u
. nsao e amor, VIven o um amor prOl I o. orem,

1
tu <copa quebrado ou um pouco de poeira nos móveis

,evam essas mulheres à loucura, cometendo um terrível
aSsassinato.

Foto cedida por Barão Vídeo Locadora

Drama e suspenseem "Entre Elas"

CINEMAS

JARAG UÁ DO SUL - RUA EMíLIO C. JOURDAN

1

R

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO
APLANETA DOS MACACOS

, 14h30 - 16h45 - 19h15 - 21h30
· , .

JURASSIC PARK III
14h15 - 16h45

A2

DR. DOLITTLE 2
18h45 - 20h45

c

POKE MON 3
14h - 15h45

DA3
·

Does 'NOV'EMSRO'
....

17h45 - 19h45
-

21h45

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

F - FlCÇÃO/ R - ROMANCE

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

R$ 3,00 para todas as sessões.

CINE SHOPPING NEUMARKET

.3.

FINAL FANTASY
13h50 - 16h15. - 18h30 - 21h15

4

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO
1 PLANETA DOS MACACOS A

· �4,h. - .lph.39 � 1,9(1 � 41(13.0,

2 J URASSIC PARI( III A

13h45 ' 16h ' 18h ' 20h : 22h .

'A
PLANETA DOS MACACOS

'

· . . , . . , ,�. .' . . . . . '. .

14h30 - 17h - 19h30 - 21h50

<"

•
1 "\.

J
•

.i�'.' •
• .,' ,

(segunda à quintal

o DIÁRIO DE BRIGET JONES
,21h45 (sexta à domingo)

5 ALTA VELOCIDADE
14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h30

6

LEGENDA -,AI- AVENTURA! C - COMÉDIA lD - DRAMA /.DA - DESENHO ANIMADO

F - FlCÇÃO/ R - ROMANCE

JOINVILLE - RUA VISCONDE tE TAUNAY

SALA FlLME/HORARIO GÊNERO
1 PLANETA Dos'MACAC0S A

141i - 16h30 - 19h - 21h30
•••••••• <

2 JURASSIC PARI( III A
13h45 -.'15h45 - 17h45

ÓOCE'N'oVEÍVlBRÓ R
19h45 - 22h

3 FINAL FANTASY F
14h30 - 16h45 - 19h15

LEGENDA -A -AVENTURA! C - COMÉDlA/ D - DRAMA/ DA - DESEi'IHO ANIMADO

F - FlCÇÃ0/ R - ROMANCE
'

O jornal não' se responsabiliza por eventuais mudanças que
ocorrerem nas salas de cinema mencionadas bem como no seu

horárlo de apresentação.
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rapidinhas
"A In�rível Jornada II: Perdidos em

São Francisco", de David Ellis, é o

filme da "Sessão Premiada". Na

história, Bob convive com cães e gatos
em ca:sa. Quando a família sai de férias

despacha a bichar;da, mas no
aeroporto eles se perdem dos donos.

SBT, DOMINGO, 14 H.

/

Monique Evans e Dr. Silvana são os

co�vidados de João Gordo no

programa "Gordo a Go-Go". O

repórter Max Fivelinha mostra o passeio
com Thunderbird, que provou vários

petiscos exóticos em um restaurante de
São Paulo. M1V, SEGUNDA, 23 H.

O amor obsessivo de uma mãe por seu

filho será tema de "Sacrilégio", episódio
de "A Vida Como Ela É". No elenco,
Laura Cardoso, José Mayer, Giulia Garni
e Yoná Magalhães, Na história, Diná con

corda que a sogra vá morar junto com o

casal depois do casamento. A gota d'água,
entretanto, é uma crise de gastrite durante
a lua-de-mel. GLOBO, SEGUNDA, 1:30 H.

"Meu Filho das Selvas", de John
Pasquin, é o cartaz do "Tela Quente".
Com Tim Allen, Martin Short e Sam

Huntington, o filme conta a história de
um executivo que descobre que seu

filho foi criado como índio numa

floresta. A confusão começa quando o

garoto vai para Manhattan passar uma

temporada com o pai. GLOBO,
SEGUNDA, 22 H. , O programa "Piores Clipes do

Mundo", comandado por Marcos

Mion, faz um especial com as Piores

Traduções de todos os tempos dando
continuidade a fama "trash" do
programa. M1V, TERÇA, 22 H.

A atriz e diretora Carla Camuratti e

Rogéria estão no sofá do programa
"Hebe". SBT, SEGUNDA, 22:10 H.

"Estrela dá Sorte" é o novo quadro do

programa "É Show", com Adriane
Galisteu. É a oportunidade para os

interessados mostrarem seu talento
como ator. RECORD, SEGUNDA, 22:30 H.

Marília Gabriela inicia a semana comMila
Moreira. O cantor Chris Duran também
é um dos entrevistados no "Gabi",

"

REDE1V!, SEXTA, 23 H.

Servimos almoço executivo grátis para suíte tenda e cromo

-

MXMAE, eu

quero ser, escritor
Quando tinha 15 anos, disse para minha mãe:
- Descobri minha votação. Quero ser um escritor. '

- Meu filho - respondeu ela, com um ar triste -, seu pai é um engenheiro. É um

homem lógico, razoável, com uma visão precisa do mundo. Você sabe o que e
ser. um escritor?
- Alguém que escreve livros.
- Seu tio Haroldo, que é médico, também escreve livros, e já publicou alguns.
Faça a Faculdade de Engenharia, e terá tempo para escrever em seus momento� livres.
- Não, mamãe. Eu quero 'ser ap�nas escritor. Não um engenheiro que escreve

livros.
- Mas você já conheceu algum escritor? Alguma vez, você viu um escritor?
Nunca. Só em fotografias.
- Então, como você quer ser um escritor, sem saber direito o que é isso?
Para poder responder à minha mãe, resolvi fazer uma pesquisa. Eis o que descobri
o que era ser um escritor, no início da década de 60;

Um escritor sempre usa óculos, e não se-penteia direito. Passa metade de seu tempo•

J I
com raiva de tudo, e a outra metade deprimido. Vive em bares, discutindo com outros

escritores de óculos e despenteados. Fala dificil. Tem sempre idéias fantásticas para o seu

próximo romance, e detesta aquele que acabou de publicar.
Um escritor tem o dever e a obrigação de jamais ser_ compreendido por sua geração

- ou nunca chegará a ser considerado um gênio, pois está convencido que nasceu numa

época onde a mediocrid�de impera. Um escritor sempre faz várias revisões e alterações
em cada frase que escreve. O vocabulário de um homem comum é composto de 3.000

palavras; um verdadeiro escritor jamais as utiliza, já que existem outras 189.000 no dicionário,
e ele não é um homem comum,

Apenas outros escritores compreendem o que um escritor quer dizer. Mesmo assim
ele detesta secretamente os outros escritores - já que estão disputando as mesmas vagas

que a história da literatura deixa ao longo dos séculos. Então, ö escritor e seus pares
disputam o troféu do livro mais complicado: será considerado o melhor aquele que

conseguiu ser o mais difícil.
! .

.

Um escritor entende de temas cujos nomes são assustadores: semiótica, epistemologta,
neoconcretismo. Quando deseja chocar alguém, dizcoisas como "Einstein é burro" ou
"Tolstoi é o palhaço da burguesia". Todos ficam escandalizados, mas passam a repetir
para os outros que a teoria .da relatividade está errada, e Tolstoi defendia os aristocrataS
russos.

Um escritor, para seduzir Uma mulher, diz: "sou escritor", e escreve um poema nUiU

guardanapo: funciona sempre.
Por causa de sua vasta cultura, um escritor sempre consegue emprego como cdtico

literário. É neste momento que ele mostra sua generosidade, escrevendo sobre os livros

de seus amigos. Metade da crítica é composta de citações de autores estrangeiros; a outra

metade são as tais análises de frases, sempre empregando termos como "o corte

epistemológico" ou "a visão integrada num eixo correspondente". Quem lê a crítica,
comenta: "que sujeito culto". E não compra o livro, porque não vai saber como continuar
a leitura, quando o corte epistemológico aparecer. .

Um escritor, quando convidado a dépor sobre o que e�tá lendo naquele momento,

sempre cita umlivro que ninguém ouviu falar. '.
Só existe um livro que desperta a admiração unânime do escritor e seus pares: Uhsses,

de James Joyce. O escritor nunca fala.mal �es:e-livr�, mas, q�a�do alguém lhe pergu:êdo que se trata, ele não consegue explicar direito, deixando dúvidas se realmente o Ie

,

um absurdo.que Ulisses j�mais sej� reeditado� já que t�dos os escritores o cita� COj�
uma obra-prima; talvez seja a estupidez dos editores, deixando passar a oportumdad
ganharmuito dinheiro com um livro que todo mundo leu e gostou.

Munido de todas estas informações, voltei àminha mãe e expliquei exatamente o que

era um escritor. Ela ficou um pouco surpresa.
- É mais fácil ser engenheiro -, disse ela. - Além do mais, você não usa óculoS.

de
Mas eu já estava despenteado, com meu pacote de Gauloises río bolso, um� ?eç�an

teatro debaixo do braço ("Limites da Resistência" que, para minha alegr-ia, o cflt!C�elido
Michalski definiu como "o espetáculo mais maluco que jávi"), estudando Hegel, e deC1

ca
a ler Ulisses de qualquer maneira. Até o dia que Raul Seixas apareceu, me retirou da buS

da imortalidade, e me colocou de novo no caminho das pessoas comuns.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMÓVçIS
.PABX 371-7931 imoveis@netuno.com.br

ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ,DE OBRAS

•

o QUE É HECESSÁRIO PARA,
"-

ISTO SE TORNAR REALIOAOE ?

SONHAPl
VONTADE E DISPOSiÇÃO
CONTRATAR PROFISSIONAIS
COMPETENTES
ÄéOMPANHAR A EVOLUÇÃO)DOS
TRABALHOS

.
- RECEBER AS CHAVES COM SATISFAÇÃO

ONOE HÓS EHTRAMOS
NESTA HISTÓRIA?

FAZEMOS TODO ESTE TRABALHO POR

VOG.Ê, RESTANDO-LHE APENAS SONHAR E
, -

-

RECEBER AS CHAVES COM SATISFAÇAO.
,

�

ADMINISTRAMOS E GERENCIAMOS TODAS AS ETAPAS ENVOLVIDAS NESTE SONHO, MAS
"" " . \, /"

'

COM UM DETALHE MUITO IMPORTANTE, VOCE, PODE ACOMPANHAR TUDO DE PERTINHO,
E ASSIM TER'A-CERTEZA DE QUE O QUE TEMOS A LHE OFERECER, É PURA QUALIDADE.

\

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

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

COD 108 - São luiz - 1 suite com closet, 3

quartos, 2 banheiros, dep. de empregada-
.

Valor R$ 120.000,00

COD 110 - Vila Nova - 137,OOm2 - 3
,

quartos - Próximo a Gatos e Atos -

Valor R$ 80.000,00

COD 023 - Joroquó Esquerdo - 221 m2 - 4

quartos, 2 closet, 2 banheiros, sala em 2

cmbientes, NOVA - Valor R$ 125:000,00

COD 082 - Czerniewicz .
- 180m2 -

RESIDENCIAL OU COMERCIAL - 1 suite, 2
. quartos, dep. de empregada, 2 banheir-os

Valor R$ 72.000,00
'

COD 114 - Vila lenzi - 180m2 - 1 suite, 2

quartos, 2 banheiros (faltando acabamento)
Valor - R$ 106.000,00

COD 112 - Vila Rau - 3 quartos, 2 banheiros,
dep. de empregada - Valor R$ 55.000,00

r:1iIMA"Fii"MÃ"R-"iMOVE"i"s"i
i � Fritz Beirte+, 77 - SI. 03 (Próx. Bretzke) i
!rlc�Ms�� Fone I Fax : 275-0051!
.---------------------------------------------------------------------------------------------------4
· .
• I

: TERRENOS :
• I

: Ref. Bairro Descrição �alor:
! 81 São Luis Lot. Mariano com 325 m2 R$ 9.000,00

I

i 28 Amizade Rua Roberto Ziemann com 15.600 m2 R$ 320.000,00
i 37 Barra 373,00m2, com fundamento pl construção R$ 16.000,00
I 87 Centenário 350,00m2 - próximo da APAE. R$ 21.000,00
! Vieiras 600,00m2 - Excelente para Galpão. R$ 24.000,00
! (Negociável)
·
·
•
•
•

! Ref. Bairro

! 03 Vila Lalau
: 14
,

I 15
•
'1
•

I 19
,

: 45
,

: .53

! 69

: 128 Figueira
i 130, Schoroeder

I São Luis
,
•
•
•
•
•

: Ref. Bairro
; 58 São Luis

! 65
I 88
I 111I
•

I
•

I
•
•

:
•

:
• 1
• •
· ,
t---�--------------------�---------------------------------------------------------------------------1
:IMOVEIS E AUTOMOVEIS • NOVOS OU USADOS - PLANEJE SEU FUTURO AQUI.!
! UISIÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO,AMPLlAÇÃO, CAPITAL DE GIRO PARA EMPRESAS!

!, ConsórcloBottfstella 275-0051 i
: tt!ll"'''""doConglom...ooo.IlOHloIotlfo MARIMAR IMÓVEIS :
!. � • • • ••__ • !3�p..!:���D1.�D_t�_��J_Ç.�t��9.9. J

if 275-3108
LaD".

ve i ES>

Descrição
03 dorm., dep. Empregada
Nova - 03 dorm.
Suíte + 02 dorm.

Valor

R$ 65.000,00
R$ 34.500,00
H$ 24.000,00 +

Jaraguá 84
São Luis Rua Claudio Tomazelli - Recanto

Feliz - 1 suíte + 2 quartos e
demais dependências, cl

churrasqueira

Rua Frederico Todt -

Amizade
3 dorm. e demais

dependências
"

Finananciamento
R$ 60.000,00
R$ 37.000,00
R$ 15.000,00 pare.
R$·35.000,00
R$ 60.000,00
R$ 40.000,00
R$ 37.000,00 pare.

Vila Lalau

Jguá. Esq.
Três R. Norte

02 dorm. + 02 salas
Rua principal 02 dorm.
03 dorm., + dependências - Alv. 106,00m2
03 dorm., + dependências. - Alv. 110,Om2
03 dorm., + dependências ..

- Alv. 162,00m2
03 dorm., + dependências. - Alv 120,00m2
02 dorm., + dependências. - Alv. 100,00m2

São' Luiz

TERRENOS
• Loteamento San Lore (Jguá Esquerdo) - Entrada rnaís financiamento.
• Loteamento Vêneto (Estrada Nova) - Entrada mais financiamento.

� • Loteamento Lucena (Ilha da Figueira). ..

• Terreno com área de 300m2 - próximo à Malwee - R$ 12.000,00

SOBRADO

Descrição
Suíte, 02 dorm., + depeno + sal. Com. -210m2
Suíte, 02 dorm., + depen., lagoa - 300,00m2
Suíte, 02 dorm., + depen., + sal. Com.-286m2
Suíte, 02 dorm., + depenendênclas-asö.ööme

Valor

R$ 70.000,00
R$ 170.000,00
R$ 170.000,00
R$ \ 90.000,00

Figueira
Vila Lalau
Vila Lalau APARTAMENTOS

. ,.., "
/ ,

• EDIF. SAO RAFHAEL - 3 dorms. cj8,Om2 - Nova Brasílla - Rua Jose
EmmendöerfetEntr; R$15.000,00 + R$ 380,00 pj mês
• EDIF. SUELEN - 3 dorms, cj110m2 - Czernlewlcz- R$ 52.000,00

Gostou das nossas opções, faça sua proposta, parcelamos,
financiamos, use o seu FGTS, alem destas dispomos de várias

outras. Consulte-nos, estamos a sua disposição.
Ué) vneLhoY� & CUfIM/, v� co-rw0Y'#
� Ó't� opções � rneUto-vlW
� e- co-wt;�e& pveço1'.

, doSLlAv. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaragua

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ret.: 604 - Casa Rua;Egidio
Vicente de Souza casa com

140,00nr 01 suíte, 02 quartos.
R$ 75.000,00 negociável.

Bet.: 13 Casa de alvenaria
Centro Rua:Clemente Barato. -

Terreno cl465,40nrprox. ao
Posto Mime Reinoldo Rau

R$90.000,00 negociáveL.

Ret.:4201 - Apart. Cond.
Amizade cl02 quartos, sala,
coz., tevenäerie, garagem
R$ 30.000,00

CHäve' CHäve

VOCÊ PODE TER UMA
BELA VISTA

\

- 3 Dormitórios - 1 ou 2 vagas de garagem
,

- Salão de festas - Playground - 7Pavimentos

cl elevador
\

-Financiamento direto com constr.

ou financ. pelo Banco -.

Consto e Incorporadora.

5181 CASA MISTA - SANTO
ANTONIO - R. ANTERO CORREIA,
LOTE 799 - 03 QUARTOS, SA'LA,

.

COPA/COZINHA, GARAGEM. EM

ALVENARIA: BWC, LAVÄNDERIA,
CALÇADA EM VOLTA DA CASA.

Área do terreno 399.00 m2 Área
Benfeitorias 66.50 m2 Preço:

15,000.00

CHäve

��QUlm�
�H� �. P.J:llZtA WOL.J:

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

CHäve CHäve CHä"e CHäve

IMoaiLIARIA

MENEGOTTI

�550_J

/

Imobiliária Menegotti Ltda.
t,ttp:/fwww.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: Immeneqottlõinetuno.corn.br

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓV�IS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5203 CASA· CENTRO - LATERAL
PROCOPIO GOM ES,594 . 03 /

QUARTOS; 02 SALAS; 02 BWC;
CHURRASQUEI.RA; COZINHA;
DESPENSA; LAVANDERIA;
GARAGEM. AMPLO JARDIM.

TERRENO= 49,00M X 21,30M. Área
do terreno 981.50 m2 Área Benfeitorias

180.00 m2 Preço: 140,000.00

5219 CASA - SANTO ANTONIO .

R.JOSE LAZARES, 436 - CASA DE

ALVENARIA, COM 3 QUARTOS,
SALA, COPA/COZiNHA, WC,

LAVANDERIA .. Área do terreno 350.00

m2 Área Benfeitorias 143.00 m2

Preço: 24,000.00

5223 CASA· ILHA DA FIGUEIRA
R.ANTÔNIO I<OCHELLA,70 - CASA

MISTA COM 3 QUARTOS,
SALA(MADEIRA), COZINHA, WC,

LAVANDERIA (ALVENARIA). Área do
terreno 348.00 m2 Área Benfeitorias

70.00 m2 Preço: 26,500.00

5229 CASA - JARAGUA ESQUERDO
. R.FRANCISCO WINTER, 237
CASA ALVENARIA,COM 03

QUARTOS, 03 WC, SALA, COZINHA,
LAVANDERIA, DISPENSA,

GARAGEM, PORTÃO ELETRÔNICO E
ÁREA DE FESTA. Área do terreno

375.00 m2 Área Benfeitorias 200.00
m2 Preço: 75,000.00

51"2 CASA ALVENARIA· VILA
RAU· R.-ANTON FRIERICHS,89-

RES. HELENA II. DEP.: 03

QUARTOS; 01 BWC ; SALA;
COZINHA; LAVANDERIA;

CHURRASQUEIRA; GARAGEM

PARA 03 CARROS. Área do terreno

300.00 m2 Área Benfeitorias
173.00 m2 Preço: 37,500.00

5209 CASA SOBRADO -

AMIl1ADE - R.JOAn
BATISTA RUDOl!", 500 .

SOBRADO-TÉRREO: 01

SALA COMERCIAL, 01
DEPÓSITO,l WC,
GARAGEM P/2 CARROS.
PARTE SUPERIOR: 01

SUÍTE,3 QUARTOS, WC,
SALA ESTAR, COPA/
COZINHA, DEPÓSITO,
lAVANDERIA E
SACADA. Área do terreno

708.00 m2 Área
Benfeitorias 380.00 m2

Preço: 150,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I A imobiliária da Barra

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

I
BARRA DO RIO CERRO:

II. Terreno c/1.214,50m2(20x60,50),
Rua Horácio Rubini,772 R$
I 22.000,00
I. Terreno c/498,00m2 (18,50x26,92),
I Rua José Pop esq .. Marcos Girolla R$
I 30.000,00

I. Terreno c/300,00m2, Rua 972, atrás

I super-mercado Breithaupt - R$

I
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,
I '

garagem, idem, idem parte superior eJARAGUA 99: dependências, terreno cl 389,00 m2, a fundos do terreno outra casa com • Sobrado com 400,00m2, 1 suite,'

I· Terreno cl 80B,20m2 (26,55x30,44), Rua lateral da Frida Piske, Servidão 5-126, 120,00m2 semi-acabada, localizada na 3 qtos, sala c/dois ambientes, 2 BWC, I
• Rua Bertha Weege, 'lado colégio 25 de na Barra - R$ 28.000,00 Rua Elisa V. Mass, lote n

° 143, lot.Ouro copa cozo mobiliada, lavanderia, sala
I julho. Aceita carro até R$ 6.000,00 ou Verde, Barra - R$ 50.000,00 - aceita deestudosmobiliada,sacadacomvista

I R$ 26 000 00 carro, terreno, como parte de pagamento.I casa até o mesmo vo or -

.,. ,

,)<' panorâmica da cidade, garagem p/3
I SA-O LU IS,.

carros, telefone, antena parabólica,
churrasqueira elétrica cl área deI. Terreno c/364,00m2 (13,00x28,00), 70,00m2, BWC, acesso independenteI lote 10 - Q-A, Jardim Hruschka II - São
e fundos do terreno cl mais uma casa

I Luis - R$ 3.000,00 + 30x300,00. cI70,00m2, 1 suite, sala, coz

I' " .

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

• Terreno c/873 64m2 (2641x33) BWÇ"garagem, toda murada, terreno cl galpão em alvenaria com 48,00m2, eletrônico, localizada à Rua EdwardI "
.

,

300,00m2(12x25), localizada' à Rua terreno c/1.320,00m2(33,00x40,00),
I

Rua Carlos Kupas, Vila Novo - R$
h Krisch, 363, bairro Água Verde parteLeopoldo Kreutzfeld .lote n? 30, lot. A...!}thu- toda murada, localizada à Rua Bert a

I
53.000,00

riurn, Rio da Luz I _ R$ 22.000,00. Weege n
° 3561, Barra - �$ 60.000,00 alta. R$ 170.000,00 .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Barra
• Casa alvenaria c/205,00m2, terreno
324,00m2(13,50x24), 3 qtos, uma suite,
copa, duas salas, coz .Iavand., garagem
dois carros, mesanino com sacada, todas
esquadrias em mc deir o de canela,
murada, localizada, na Ruo 892 - Ervin
Doege sino na BARRA - R$ 80.000,00
aceita carro como parte pagamento.

• Casa alvenaria semi-acabada cl
133,84m2, 1 suite, dois qtos, sala, copa
cozinha ,BWC, garagem pl dois carro;
e fundos do terreno mais uma casa com
67,00m2. cl dois quartos, sala, copa,
cozo BWC, ,garagem, Rua Walter Steinke
sino, Barra, terreno cl 324,OOm2
(13,50x24) - R$ 35.000,00

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. C�ECIW572-J

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

I' ,

OPORTUNIDADE UNICA!!!,
COBERTURA - ED. DIANTHUS - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO

CENTRO - ótima cobertura no Ed. Dianthus -

localizada na Rua Marina frutuoso, esquina com a

Rua Ângelo Schiochet - cl área total de 397,80m2
- cl acabamento de lã, granito, rnassa 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 çobertura, 2 bwcs, lavabo, cozinha
cl armários sob medida, dep. empreada, área

serviço, garagem pI 2 carros

ÓTIMOS
INVESTIM'ENTOS NO
CÉNTRO DA CIDADE!!!
Várias salas comerciais
para locação.
FALLSHOPPING
CENTER - R$ 10,00m2•
Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 320 (ao, lado
Lojas Breithaupt)

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

EDIFÍCIO DESCRIÇÃO DO IMÓVEL VALOR

Ed Jaraguá Centro: 2 dorm., si garagem R$ 250,00
Ed. Rebelo Centro: 3 dorm. cl garagem R$ 350,00
Ed. Vaira Centro: 3 dorrn, + 2 bwcs cl garagem R$ 330,00
Sobrado Nova, Brasília: 3 dorrn, cl garagem R$ 380,00
Centenário 01 dorm, cl garagem (fundos Weg II) R$ 180,00
Ed. Dianthus Cobertura cl acabamento de la R$ 2.500,00

CASAS

LOCALIDADE DESCRIÇÃO DO IMÓVEL VALOR

Centro casa boa (alv.) cl 3 darm., c' garagem R$ 440,00
Nova Brasília Sobrado (Piso Térreo) cl 4 darm. R$ 380,00
Nova Brasília casa (semi-nova) cl suíte + 2 darm. R$ 380,00
Vila Lenzi ca_sa boa cl 4 dorrn, + piscina R$ 800,00

SALAS COMERCIAIS

LOCALIDADE ' DESCRIÇÃO DO IMÓVEL VALOR

Centro Sala cl 60m2 - Centro Odontológico R$ 200,00
Centro Sala cl 32m2 1- Prédio do antigo Senac R$ 250,00

TERRENOS

LOCALIDADE DESCRIÇÃO DO IMÓVEL VALOR

Barra do Rio Cerro (próx. Noviciado) Terreno cl 618m2 R$ 14.000,00
Barra do Rio Cerro (Lot. Satler) Terreno cl 329m2, R$ 16.000,00
Centenário (próx. Wrg II) Terreno cl 420m2 R$ 19.500,00
Vila Rau (próx.: Cal. Julio Karsten) Terreno cl 319m2 R$ 19.500,00

CENTRO - Terreno para fim comercial ou residencial, com 516m2

(frente 25,80, fundos 20,OÓ) - Valor R$ 90.000,00 (negociável).
Rua Leopoldo Manhke, lateral da Rua Barão do Rio Branco.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BARBA'DA!
"

Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo, 02 quartos, garagem
oberta, no Jardim des 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 propostàs)

(��) I m�Bt'iill
Empreendimentos Imobiliários

9
�
" Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, .

f nO 119 ' Próximo a Caixa Econômica 'Federal '

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA

372·1499
371·3807

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

DEPENDrnCIAS
APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS
.

PORTÃO ELETRÔNICO '

SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

LOCASLIZADO NA VI'LA LALAU -

PRÓX. v.lEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N_

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

Chiodilii �:�E COMPRA
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS!
AV. MAL. OEODO�ti'E��t.2��ECA, 1438·SALA04 FONE: 275-0172

207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187,OOm2'� 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e

demais dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas
na garagem, Condições de pagamento a combinar. Aceita
automóvel - pode ser financiado.
307 - Terreno' central com ,362,62rn2 - Lateral da Rua MaL'
Deorodo da Fonseca. ,_.

. ;

311 - Terreno com 2 casas em madeira com ár&a de
871,98m2 - Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00

.

317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias -

Jguá Esquerdo - Aceita automóvel. .

318 - Terreno com 675,OOm2 - Rua Fritz Hasse - Centro

404 - Casa alvenarià com
120,00rn2 - Rua Roberto

Ziemann - Três Rios do Norte.
POSsui anexo para comercio.

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

304 - Terreno com

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

R$ 62.000,00

Ul
o

I·
Casa de alvenaria com 160,OOm2, situado no Jguá

Esquerdo, Loteamento Fredolino Martins" Próximo -oo

Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 40,000,00
• Casa de alvenaria.com 135,00m2, situodo no Loteamento
Zanghelini. Valor R$ 30.000,00

'

• Casa de Alvenaria com 90,00m2, Rua Quilombo dos
Palmores, 58 (forro e eternit) Volor R$ 25.000,00
.' Cosa de Mista de 80,OOm2, terreno com 1.1 06,OOm2,

1
situo na Rua 8ahia. Valor R$ 35.000,00

1
• Cosa de alvenoria com 90,00m2, situcdo na rua 258,
lateral da rua Bahia. Volor R$ 45.000,00
• 1/2 água de alvenaria com 60,OOm2, no Loteamento Ana
Poula III. Valor R$ 20.000,00

.

-. Casa de madeira com 7x9 + 4x9 de alvenaria total
89,OOm2 - lote Ano Paula III - Lote 153. Valor R$
23.000,00
• Casa de madeira de 55,00m2 toda murada no loteamento
Ana Paula III. Valor 17.000,00 .

I.
Casa de alvenaria em construção, com 75,00m2

(n,
a laje),

1
lote 148, esquina, no loteomento Ana Paula II. Valor
15.00Q,00

.

• Casa' de alvenaria com 90,OOm2, na rua das Flores
COHAJAS. R$ 27.000,00

.

./

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

-, Camposampiero. Volor R$ 18.000,00. \
.

• Terreno com 600,OOm2,(Asfaltado) situado na Rua Luis

11
Bortolini. ValorrR$ 20.000.00 .

• Terreno com 3\13,OOm2, situado no Ana Paula .111. Valor
R$ 12,000,00.
• Terreno no loteamento São Cristovão (Bairro Amizade).

. Valor R$ 11.500,00, ."

• Terreno corn 420m2 - Loteamento Piermann -

!

R$16,000,00
� Terreno com 420m2 - Loteamento Ana, Poula II, frente

1 �ara o asfalto

-MR$16.000,OO N' 1,-LOTEA ENTOS FINA CIADOS

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

Ul
'"
o

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

CONDOMlíNIO FECHADO1 -FLAMBOYANT
COM VISTA PANORÂMICA:

CRECII541-j

Informativo

Imobiliáriq AIJS
CURSO SEBRAE QUALIDADE
TOTAL PARA IMOBILIÁRIAS

O SEBRAE e a APEVI em parceria com a AUS está
oferecendo para as imobiliárias o Curso de Qualidcíde
Total. O Programa é formatado para pequenas
empresas que procuram expandir-se no mercado,
através da melhoria da qualidade dos seus produtos
e serviços e do aumento da produtividade. De auto
implantação, o Programa é realizado com uma

metodologia .que, ao invés do usuol I'o quefozer"
enfoca.o "como fazer". Portanto bem mais prático .

Desenvolvido em 3 'blocos temáticos distintos, o

Programa é realizado em 7 meses com encontros

9uin'zenais envolvendo treinamento e consultoria "in
loco" nas empresas. O grupo é composto de 8 a 14

pessoas" sendo 2 dirigentes de cada UriTlO. Mais de )

15.000 empresas brasileiras (cerca de 2;000

catarinenses) já passaram por esse Programa.
Bloco 1 - A Conquista da Qualidade
Bloco 2 - D'Olho na Qualidade;
Bloco 3 - Melhoria de Processo
Carga Horária total do Programa: 88 horas
Valor do Programa: R$ 1.400,00 Associados

R$ 1.600,00 Não Associados
Obs.: Neste valor está inc/uídotodo material do curso
como: apostilas, cartazes, fitas de vídeo, certificados,
coffee brack e lOharas de consultoria na empresa, o
valor pode ser parcelado.

I
)

Já temos imobiliárias inscritas e indicamos aos colegas
para fazerem este curso, estamos buscando formar
uma turma só de corretores de imóveis, pois desta
forma teremos um' programa mais voltado a nossa

área.
A previsão para início da turma de imobiliárias é

para este mês.

INFORMAÇÕES E INSCRiÇÕES COM SILMARA
NA APEVI, PELO TELEFONE 371-1 044 OU COM

SR. JOSÉ (RANCHO IMÓVEIS - 373-0283) .

Atenciosamente

ADIRETORIA

VENDE:

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Cód. 0111 - LINDA ÁREA PARA

CHÁCARA, PLANTAÇÃO, PAS�AGEM,
ETC. SEM BENFEITORIA, cl
22.000�OOm2, cl água corrente para

lagoa. LOCALIZADA NO BÀIRRO RIO

HERN EM SCHOEREDER.

VALOR R$ 40.000-,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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fllIIsJ!orttEs,«iGI Faculdade (local),
Temos mais de 80 modelos de chaveiros e pins resinados

e departamento próprio de arte-final,resinagem e montagem
Temos ótimos preços!

(47) 372-1479
9113-1646

Trabalho, Festas

Casamentos, etc.

I Jaraguá do Sul - sc
\\�� .::

www.destaquebrindes.com:br
Rua: João Januário A roso,268, Jara ilá Es uerdo - Jara uá do Sul· SC

65 APARTAMENTO· CENTRO· R.
JORGE LACERDA (LAT. REINOLDO
RAU) RESIDENCIAL TALISMÃ· 01
SUíTE, 01 QUARTO, BWC, SALA,
COZINHA, LAVANDERIA, TERRAÇO
COM CHURRASQUEIRA,
GARAGEM, SALÃO DE FESTAS COM
CHURRASQUEIRA E PISCINA.
PAREDES EM MASSA CORRIDA DE
PÓ.DE!MÃRMORE. PORTEIRO
ELETRÔNICO. Área da terrena 0.00
m2 Área Benfeitorias 69.90 m2

Preço: 67,700.00

16 CASA ALVENARIA·
AMIZADE,· ". EMíLIO

BUTZKE, 07 • 03 QUARTOS,
SALA, COPA, COZINHA,
LAVANDERIA, 02 BWC, E

GARAGEM. TERRENO 19,00
MX 27,00 M Área do

terreno 503.50 m2 Área
Benfeitorias 130.00 m2

Preço: 25,000.00

94 APARTAMENTO· CENTRO· AV. MAL DEODORO DA
FONSECA· COND. ROYAL BARG· 01 SUíTE, 02 QUARTOS,

SALA, COZINHA, LAVANDERIA, BWC, SACADA COM
CHURRASQUEIRA, GARAGEM; SALÃO DE FESTAS E PISCINA.

Áreado terreno 0.00 m2 Preço: 115,000.00

ir (0**47,)
372-2903
9973-3623

�6 CASA ALVENARIA· ILHA DA
FIGUEIRA· R. ANGELO JULIO
BARUFFI • 02 CASAS.EM
ALVENARIA· 124,00 M2 . 03

QUARTOS, 02 BWC, SALA,
COPA, COZINHA,
LAVANDERIA E GARAGEM.
153,00 M2 • EQUIVALENTE A
02 KITINETES COM 02

QUARTOS. TERR�NO 28,00 M X 42,50 M. Área do terreno
1,190.00 m2 Área Benfeitorias 217.00 m2 Preço: 73,000.00

59 CASA ALVEf'lARIA.
CENTRO· R. EMíLIO STEIN,

205·02 SUíTES, MESANINO,
02 LAVANDERIAS 02 BWC,

COPNCOZINHA, GARAGEM
P/ 02 CARROS. Área do
terreno 325.00 m2 Área
Benfeitorias 210.00 m2

120,000.00

6 TERRENO· VIL0 RAU· 1-
RESIDENCIAL JOAO
GUALBERTO ROCHA. ÁREA DE

347,41 M2 (14,18 M X 24,50
M) RESIDENCIAL JOÃO
GUALBERTO ROCHA �'LOTE
104. Área do terreno 347.41
m2 Preço: 8,500.00

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

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

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

RAU· Casa alvenaria com 135m" 1 suíte + 2

qtos . Terreno er 525m2• R$ 55.000,00

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

497,OOm2, Rua Bertha, Weege, 1645.
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.,,134m2 3 dormit., sala,
coz., bwc, garagem· Terreno coín 2.800m2 - R$
45.000,00
107 - ESTRADA NOVA· Alv. 80m2, 3 dormit., sala,
coz., garagem - Terreno com 300m2• R$ 28.000,00
108 • VILA LALAU - Madeira, 78m2, 3 dormit., sala,
coz., bwc_- Terreno com 484m2• R$ 45.000,00
109 • JOAO PESSOA· Alv. 72m2, 3 dormit., sala, coz.,
bwc, copa > Terreno com 686m2 - R$ 20.000,00
110 - RIO CERRO - Alv., 91m2, 3 dorrnlt., sala, coz.,
2 bwc, copa - Terreno com 1065m2 - R$ 65.000,00
111 - NEREU RAMOS - Alv., 3 darm., sala, coz., 2
bwc, garagem, lavanderi'a - Terreno com 675m2.
R$ 45.000,00 (aceita proposta)
113· RIO CERRO - Alv., 73m2, 3 dormit., sala, coz.,
copa, bwc - Terreno com 497r1!2 - R$ 37.000,00
117 - CHICO DE PAULA· Alv. 90m2, 3 dormit., sala,

��z:ó68bÕem, bwc - Terren�� com 510m2 - R$

120 - NOVA BRASÍLIA - Alv. i20m2, 1 suíte, 3
dormit., sala, coz., bwc - Terrerio com. 337m2 - R$
70.000,º0
125 _ JOAO' PESSOA - alv., 2 dormit., sala, coz., bwc,
garagem. Terreno com 5.125m' - R$.25·.000,00
127 - AMIZADE/SÍTIO - Alv. 6'3m2, 2 dormit., sala,
COZ., bwc, bar, salão de festa, churrasqueira, lagoa,
palmito - Terreno com 10.325m' • R$ 100.000,00

136 - JOÃO PESSOA - Alv. com. 60m2, 2 dormit., sala,
coz., varanda, piso cerâmica. R$ 18.000,00 + saldo
R$ 3 •.60q,00 _ R$ 119,34 p/ mês
140 - JOAO PESSOA - Alv., 3 dormit., sala, coz., 2 bwc,
garagem, lavanderia: Terreno com 346m' • R$
25.000,00

.

145 • INDAIAL (SC) _ Alv., 3 dormit., sala, coz.,
tavancerta.ibwc, garagem. Terreno com 941m' - R$
45.000,00
150 _ TIFA MARTINS - Alv., 3 dormit., sala, coz., 'bwc -

Terreno com 350m' - R$ 40.000,00
152 _ FIGUEIRA - Alv., 200m2, 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 • BR 280 POÇO DANTA - CORUPÁ - Chácara
com 24,600m2, casa mista com 120m2• R$ 65.000,00
407 - SANTA LUZIA - Chácara - Alv., 40m2, 2 dormit.,
CO"., bwc . Terreno com .20.000m' _. R$ 90.000,00
501 - CZERNIEWICZ - Apto com 96m2, � suíte, 2
dormit., sala, coz., sacada, garagem. R$ 22.000,00

��i"�d�E�i�'b ��lg�óo� �/of':;to 120m2, 2 salas
comer; 2 galpões - R$ 220.000,00

LOCAÇÃO
VILA LENZI • casa - 2 dormit. demais e demais
dependência - R$ 280,00
VILA NOVA - apto - 2 dormit. demais e demais
dependência - R$ 250,00

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

Fone
(47)

275-0203
Fax . 371-8351

Sua melhor oP9ão de prazer

v4hVl�ít�"jC"'t'ó 24 'e....As

Atendemos Eles, Elas e Casais
Oespedidas de Solteiro,
massagens eróticas

F"O NE: (47J 9991 MBSeS
Jaraguá do Sul e região Jhony

'�alt.�·
VENDE-SE

COMPUTADOR
PENTIUM
133 MHZ

CO:JTI 16MB de

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

de Fax/Modem
33.600K;

Windows 95

(completo);
Monitor 14

polegadas; Teclado
e Mouse.

Inf.: (47) 9902-
8144 ou 370-2309

cl Moacir.

00
M
N
CII

....
U
w
'"
U

Corretor de Imóveis

E-mail:

Tel: 372�3922

* CASA alvenaria, 70m2, 3 quar
tos, solá, coz., bwc, cl laje, toda
murada, faltando algum
ocobomento, ótimo local, lot. Sto.
Antonio cl escrituro. R$ 19.000,00

* TERRENO Lot. Divinópolis
[Fiqueiro], 397m2, plano.
R$ 14.000,00.

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

TEODORO
CORRETORDEIMÓVElS/creci8054 E-mail: teodoroimoveis@terra.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDE - Casa em alvenaria, com área de 105m2• Rua

Jorge Pinter, 83 - Corupá - Centro - R$ 33.500,00

VENDE - Chácara com 252,500m2, casa mista com

97m2, cachoeira, água em abundância - Corupá - R$
39.000,00

ALUGA - Casa em alvenaria - Rua Nereu Ramos, 155
- Centro - Corupá - Ótima localização - R$ 450,00

ALUGA - Sala comercial. Av. Getúlio Varas, 21 - Centro
- Corupá - R$ 270,00

Dr. D..Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

Av. MaL Deodoro do Fonseca, 776
. sala 9 - Jaragúá do Sul - sc

Fone/Fax: 371-4724

•Pátina lixada, italiana
� .. piC:(l�� .

.Mosaico. Colméia

.... ··.�.�.�;;picr�p�··�T�t�ras

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 Jaraquá

do Sul e região.370 ..7184
RuaArn Id

'

IPI6>ci
o o Leonardo Schmidt, 66

d�� a�CUlifulJl.e Schmill) - Barra
io 'J,ol�p,� Jaragu6 da Sul

Tratar: 275-1752
ou 9991-6366.

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

ÇAD Confecção - 60h.
Mecânico de Manutenção de Máquina de-Costura
Industrial- 180h .

MOPE ( Treinamento Específico para Condutores
de Veículos Transportadores de Produtos

(
.

Perigosos) - 40h.
<,

,

.
Soldagem lndustrial � aOh.

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

\ ·

b
.
www.sc.senal. r

"I Lar Imóveis I
Fone: 275-2010 - Creci 852.....

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583 II

VENDE
- Terreno cl 496m2 (16x31) no B, Amizade próx. Salão AmiZade.
R$ 10.000,00 " aceita proposta.
- Terreno cl :>76m2 (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 Lenzi. Rua dos Escoteiros. Terreno
cl 600m2 (15xl0)
- Casa alv. cl 3 qtos. + garagem no B. Santo Antônio. R$
12.000,00 entrada + salário mínimo mensal.
- Galpão lndl, cl 250m2 (fechado) +' 1 galpão (aberto) cl 105m2,
garagem pl 2 carros. Parte superior - 1 apto. ·cl 215m2 - suíte +

3 qtos., Vila Lenzi.
- Apto. 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 + 6x R$ 5.000,00 e assumir 26 parcelas de
1,25CUBs.
- Apto. cl 2 qtos. + depene. no Condi. Amizade. Garagens, área
de lazer e festa. Somente R$ 12.000,00 entrada. Aceita-sei
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. 180m'.
Vila Lalau. R$ 65.000,00. Aceita proposta, financlável.
- Casa campo na Palmeira em alv., na parte superlor 1 bwc, 1
sala, 3 qtos. cl sacada pl lagoa e garagem pl 2 carros fechada.
Parte Inferior ct cozo + fogão a lenha, bwc e sala cl bar +' lareira.
Somente R$ 28.000,00. Aceita-se Carro e proposta.
- Vende-se um telefone ,linha residencial.

PRECISA-SE
de moças maiores de 18 anos

I para trabalHar na

Boate "CASA DO CAMPO".

Interessadas tratar:

9973-3621 com Patrícia

COMPRO
CONSÓRCIO,
não contemplado,

mais de 15 parcelas,
pago à vista, .

em dinheiro.
Tratar:

(47) 522-0256 ou

(47) 9968-0588

\ II

-

senac iii
Jaraguá do Sul

Informática
.Web Designer
.Dreamweavêr Ultradev
.Flash Básica
-Auto Cad

Smür(�.

Lanches U
371-244'1

O melhor atendimento da cidade
Rua Reinoldo Rau, 519 - Centro - Jé!ra�uá dó Sul - SC

Atendemos em dois endereços:
* Rua Betha Weege, 2485 - Fundos Jaraguá99 - Em frente a Verd. Maass.
* Rua Angelo Rubini,504 - 20 piso LUX - Barra 40 Rio Cerro - Jaraguá do Sul

CASA DO CHOCOLATECURSOS:
718 - Curso chocolate chokito,
prestígio e charge
718 Cursos de Docinhos para
Festa-Abacaxi, Amendoim, Batata
Doce e Abóbora com coco.

8/8 - Curso Bombinhas e Bolinhos
recheados

.

8/8 Curso Bolo Floresta Negra e

Torta de casquinha de flocos
recheada.
Locat: Casa do Chocolate Custo:

R$ 5,00 o curso
.

Inscriçóes Antecipadas pelo .

fone: 371-4800

Possui, tod.os es produtos pera você
fazer Ct:1ocolates Caseiro,
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 sacoleiras pará 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.

SE
JARAGUÁ DO SUL

F/ESC

SENA/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PIZZARIA RIO BRAHGO

apre90s i-tnbativeis

Forno à Lenha
'

Confira
nas

es

a partir de-R$ 1.2,90
· tes

a partir,de R$ 15,90

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

de frango, alcatra, e talharim

R$ 17,00
rtir de

R$-10,00
Massas: @

, Rua Procópio Gorn';, de O,lIveira, 1277 • Jaraguá do Sul· se .'fone 215-2825<'

Rua Barão do Rio B'ranco, 163 - Jaraguá do Sul - SC

.

Promoção de I/nÍJ1ersório II/NO
Pizza Gigante com mini bYinde :... R$ 18,90

.-/
•

.

I

Pizza Gyande COM .-nini bYinde - R$'14,90
\ ,

-Pizza Pequena -,R$ 8,90
Bife a par'Mesiana '_ R$, 14,90
Calzone - R'$ J7,90

'

PoY�ão'da casa Caloa'tn, pioanha, oalab�e:sa, poei'to eR� '15003' 00('a9ão de f,.ango e a.p.m f,.,to) .", ,

Prazerem
atender bem.

....+e,

Pre[: "\.\7aldemar Grubba" 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(47) 376-:1.,772

c...... LTID.4t.
Rua:Ângelo Rubini, 780 .. Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC c:.aaa.NHOIlInr..

MODELO ANO COR COMBo Gol BX '84 Branco A

GM Fusca 1,300 81 Bege Met. G

Corsa 1,0 95 Branco G Fusca 1,500 72 Bege G

Kadett 1,8 93 PraIa G FORD

Ipanema 1,8 91 Azul G F 1.000 Relíquia 95 Prata G

Monza EF 500, 4p, cornp. cl couro 90 Verde G Verona LX 92 PraIa A

VW Verona LX 90 Bege G

Gol G III, 2pls 01 Cinza G Del Rey GL cl direção hid, 89 Cinza G

GoI1,Q 94 Branco G FIAT

Go11.8 '94 Branco A Palio Weekend Sport 98 Vermelha G

Logus 1.8 94 Cinza A Palio ED 2pls 97 Azul G

Passat 1.6 86 Verde A Tipo 2 pts camp. 95 Prata G

A to
� ·

Baenendi F· 275 3711 Rua Bernardo Dornbusch, 330-
U moveIs aepen 1 .

-
Entrada do Clube Atlético Baependi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LANCHONETE E RESTAURANTE OO�lmOO��V
Servimos café da manhã, almoço à Ia carte ou bufê em quilo e marmitas em geral
�_�_"9lIll.. ,_\r'1'l[ 4a feira· * Prato especial. Rabada

.'"3/UWN

fARMACIA

Rua Jorge Czemlewla, 1123 - Bairro Czemlewla

(pr6�. a Humana, ao lado da Farm'cla Clstoldl)

CARNESMSADAS NOS
FINAIS DE SEMANA

SEXTAS, SÁBADOS E DOMINCOS.

Farmácia do Belo

1 3714454
Rua Jorge Czernlewicz, 1123 - Czernlewicz

GRUPO DE DANÇAS GAÚCHAS
PAGO DO SUL e o CTG Trote

.

ao Galope, precisa de meninos e

meninas entre 6 a 12 anos, para
participar do grupo de dança, aos

sábados das 14 às 16 horas.
Tratar: 9903-2743 com Carlos ou

370-4827 com Olivia.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Presidente do Associação dos Micro e Pequenos Empresas do Vale
do Itapocu, usando do faculdade que lhe confere o Artigo 19, dos
Estatutos Sociais, convoco os Senhores Membros. do Conselho
Deliberativo poro às zo.oo horas do dia 10 de setembro de 2001,
no Sede -Socicl, à Ruo Jorge Czerniewicz, 160, 3° piso, o fim' de
deliberar sobre os seguintes:

ORDEM DO DIA
01 - Alteração do Estatuto Social do entidade.
02 - Assuntos de interesse geral do Associcçöo.

"

Jaraguá do Sul (sq, janeiro de 2001.
Antônio Cândido Carneiro do Cunho

.

Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Pre�idente do Associação dos Micro e Pequenos Empresas do Vale
do itapocu, usando do faculdade que lhe confere o letra
"o" do Artigo 14, dos Estatutos Sociais, convoco.os Senhores Associados
poro participarem do Assembléia Geral Ordinário o reclizor-se às 14
horas do dia lOde setembro de 2001 no sede social à· Ruo Jorge
Czerniewicz, 160,3° piso, em primeiro convocação o fim de deliberar
sobre os seguintes:

ORDEM DO DIA
01 - Alteração do Estatuto Social do entidade;
02 - Assuntos de interesse geral do Associação.

Jaraguá do Sul (sq, janeiro de 2001.
Antônio Cândido Carneiro do Cunho

Presidente

Vende-se

Computador
Intel Celeron

I

400Mhz, HD 15GB,
Quantum Fireball,

Gaveta HD

removível, Monitor
Sarisung 14",

Memória 64MB, CD
Row 32x Creative,.
Placa de som on

boord, 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.

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 neste Cartório exibindo
seus documentos pela lei, a fim de se ha
bilitarem para casar os seguintes:

Edital n2 23.342 de 01/08/2001
SERGIO PACHER E ALESSANDRA

MAURICIO

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Ana Tedlla
Ferreira, 250, São Luiz, nesta cidade, filho de Pedro
Pacher e Maria Pacher.
Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de

Florianópolis, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Ana Tecilla Ferreira, 250, São Luiz, nesta cidade,
filhq de Braiz Mauricio e Bernardino Schütz Mauricio.

Edital n2 23.345 de 03/08/2001
ODAIR JOSÉ KRAUSE E

EDILEUSA MAURA PICCOLI
Ele, brasileiro, solteiro, químico, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua 25 de Julho,
486, Vila Nova, nesta cidade, filho de Ireneu Krause e

Venilda Heiden Krause.

Ela, brasileira, solteira, economista, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Dom Bosco,
45, Vila Lalau, nesta cidade, filha de Arecelino Piccoli
e Anita Spezie Piccolli.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei
passar o presente Edital; que será publicado pela imprensa
e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA

Pelo presente EDITAL DE INTIMACAO DE FALENCIA, foco saber ao responsavel pelos
Titulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste Oficio de Protestos para serem

PROTESTADOS no prazo da Lei se nao forem pagos.
.

Ao intimado e facultado pagar, ou postular judicialmente a sustacao de protesto ao

apresentar declaracao de resposta por escrito.

VOLPY DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME 03.314.228/0001-44 AM J TEXTIL
D 1175 BC 25/03/2001 1.563,27 O MESMO

VOLPY DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME
O 1175 AC 23/02/2001

VOLPY DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME
D 1175 CC 24/04/2001

Na forma do Art. 883 do Codigo de Processo Civil e Decreto Lei nr. 7.661/45 - Art. 10,
e Provimento 16/93 da CGJSc.

Jaragua do sul, 09 de Agosto de 2001

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

SACADOR

DOCUMENTO
VENCIMENTO VALOR

CREDOR

----------------------------------------------------------�"

03.314.228/0001-44 AM JTEXTIL

1.563,27 O MESMO

03.314.228/0001-44 AM JTEXTIL

'1.563,26 O MESMO

EDITA'L
PATRICIA TAVARES DA CUNHAMELLO, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina
na forma da Lei, etc.

'

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham d

neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

AGENOR BOLLAUF E OU JANETE ROSA BOLLAUF _

R.EXP.S.CARLOS FERREIRA 1042 - NESTA;
ANDREGHETONI & CIA LTDA. - R. JOSE EMMENDmRFER t

-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
CFERREIRA 458 - NESTA;
ANTONIO CARLOS BRESSANI- R. PAULO 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 e

,
ANGELO RUBINI

1365, BARRA RIO - NESTA;
CLAUDIO MARCIO BERNARDINO - R. 25 DE JULHO 220 I

-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 SASSI - R. HERMANN SCHULZ
NESTA;
MANOEL CAETANO - R. ERWINO MENEGOTIl1460-
NESTA;
MARCIA REGINA SILVA LEAL - R. MARECHAL DEODORO I

FONSECA, CENTRO - NESTA;
MARICELlA MACEDO DE CARVALHO BERTHELS - 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 ZOOI 61 -

SCHROEDER;
ODAIR PUBLICIDADE LTDA. -ANTONIO CARLOS FERREIRA
23 - NESTA;
RDS MALHAS LTDA. - R. ERWINOMENEGOTTI 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;

.

TRANIE O PE CALCADOS LTDA. - AV MAR DEODORO
FONSECA 429 - NESTA;
VIA SPEZIA TRANSP RODOV ESPECI�L .; JOAO MANUEL
L.BRAGA 250 - NESTA;

.

d sou.E, como os ditos devedores não foram encontra o
e

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por interill�
dio do presente Edital, para que os mesmos comporeçozo
neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, n? 78, n� pr�or
da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entoo,

'dos
razão por que não o faz, sob a pena de serem os refen

protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 1 de agosto de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dia dos Pais incrementa

vendas nestefmal de semana
• TURISMO: ROTAS DE IMIGRAÇÃO INTEGRAM PROGRAMA TURíSTICO DE JARAGUÁ DO SUL

Caminhos de Jaraguá do Sul faz
primeiro passeio neste domingo

JARAGuA DO SUL � Os
! lojistas de Jaraguá do Sul
, estão contando com o Dia

dosPaispara incrementaremI

as vendas neste final de se

mana.Além da data especial,
a maioria está contando

tamoom com as promoções
eliquidações de artigos de in
verno como estratégia para
aumentar as vendas. Na

avaliação do presidente da

Câmara, deDirigentes Lojis-
,

rasdeJaraguádoSul,Hilário
Corrêa, a categoria não tem
perspectivas concretas sobre
opercentual de vendas para ,

este final de semana, mas
todos esperam aproveitar o
horm.o ampliado de sábado,
quando o comércio fica aber
toaté às 17h30, para vende
enmas,

Apesar de não ser con

siderada a melhor data do
ano para o comércio, o Dia
dosPais temmotivadomui
tosconsumidores e lojistas.A
maioria das lojas do centro
Oacidade está fazendo pro
moções e oferecendo des
contos de até 40%, como é
o caso da BreithauptMaga-

zine, que funciona no shop
'ping. Segundo a gerente da

loja,Marlene Ferreira Klos
ter, a expectativa é aumentar
o volume total de vendas em
até 40%. A boa expectativa
da gerente é resultante das

promoções e dos descontos'
que a loja está oferecendo em
função doDia dos Pais.Mar
lene informa que no domin

go será sorteado uma pasta
executiva entre os clientes

que gastaram na loja acima
deR$ 50,00.

A gerente explica que os

artigos de inverno, tantomas
culinos como femininos,
estão em liquidação e que a

previsão é de vender .bern
neste final de semana. Ter

nos, blusas de lã, camisaspólo
e cintos são os artigos mais
vendidos por ocasião doDia
dos Pais. A dona-de-casa
Mari Ramthun afirma que
todos os anos compra presen
tes para o pai,marido e sogro
no Dia dos Pais. TeresaNu
nes também faz questão de

presentear o pai de seu filho.
Este ano, ele vai ganhar um
cinto de couro.

]ARAGUÁ DO SUL -

Neste domingo, acontece
o primeiro passeio turístico
do Projeto "Caminhos de
jàraguá do Sul". A rota da

Colonização Italiana foi a
escolhida para estrear a

iniciativa, que é coordena
da pela empresaAção Li
vre, com apoio de outras
instituições e supervisiona
da pelo ConselhoMunici-

.

pal de Turismo. O passeio
sai às 9 horas e às 14 horas,
da Praça Ângelo Piazera,
independente do número
de interessados ou das

condições do tempo.
A Rota da Imigração

Italiana começa emNereu
Ramos e Santa Luzia, pas
sando pela Estrada Ribei
rão Grande do Norte e

Schroeder. Durante o pas
seio, o turista terá oportu
nidade de conhecer a Igreja
NossaSenhora do Rosário,
casas típicas, estação eco

lógica do Bracinho e ainda
o museu italiano, localiza
do em Santa Luzia. Guias

Edson Junkes/CP

Turistas terão oportunidade de conhecer todos os pontos de interesse turístico de JS

Piazera. O preço é de R$
15,00 por pessoa durante

, o final de semana e em

outros dias da semana so
mente serão realizados pas-
t • "

seios com um numero rm-

nimo de oito pessoas.
Grupos com mais de 20

pessoas, idosos, portado
res de deficiência física pa
gamR$10,00. A refeição é

opcional e custaR$ 5,00.
'

especialmente treinados

para a função estarão pre
sentes contando histórias
da imigração italiana em

terras jaraguaenses, fatos
pitorescos ocorridos no pas
sado além de informações
sobre a geografia e o meio
ambiente da região.

Alémdo roteiro italia

no, o projeto abrange as

Rotas da Colonização

Húngara e Alemã e tam

bém ö City-Tour, que con-
. ..

siste num passelO mais

curto, que inclui o Parque
Malwee e outros pontos
de interesse turístico lo
calizados na região mais
central da cidade. Todos os

passeios passam a aconte

cer sempre a partir deste
domingo, com saída às 9

horas da Praça ÂngeloSábado
15hOO ., Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz
19hOO - são Cristóvão

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz

19hOO - Matriz
08h30 � Molha

Moradores reclamam do excesso depoeiranoRioCerro I
é tanta que fica impossível
deixar as janelas abertas ou
mesmo sentar em frente à

casaparaconversar. "Acada
carro ou caminhão que pas
sa a gente acaba comendo'

poeiramesmo. Sem contar

as roupas do varal, que fi
cam: sujas e encardidas", co
menta. Ele conta que tem
um filho recém-nascido e é

obrigado a deixar as janelas
sempre fechadas por causa
da poeira, que pode causar

alergias ao bebê.
A higiene da casa tam

bém fica prejudicada com
o excesso de poeira. "Nada
permanece limpo, nem as

calçadas e até as flores e ár
vores têm aparência de su
jas", relata omorador. Zick
alertaque se aPrefeitura não
tomarnenhumaprovidência
os moradores - cerca de

150. pessoas - pretendem
fechar as ruas como forma
de protesto contra a indife

rença do poder público. Se
gundo ele, aproximadamente
50 caminhõespordiapassam
pelas ruasArmando Rengel
eVirgílio Demarchi, num
trecho de aproximadamen
te 1,8milmetros. Os cami
nhões transportam cargas
das empresas Ceval, Oesa,
ADV eAurora.

]ARAGUÁ DO SUL -:- Os viado para a administração
moradores das ruas Arman- 'municipal,naproximasemaiJa.
do Rengel e Virgílio De- , Além do abaixo-assina-
marchi, no Rio Cerro I, do, Zick informa que vári-
estão indignados com o .osmoradores já foram pes-
descaso da Prefeitura, que soalmente até a Prefeitura
n�o tem atendido a solicita- pedir uma solução para o

ção para molhar as ruas e problema. "Queremos as-

minimizar a quantidade de falto, mas de imediato pedi-
poeira. De acordo com o mos apenas quemolhem as

moradorAdair Zick, a co- ruas", enfatiza Zick. Ele
munidade do local já fez afirma que a Prefeitura não
uma abaixo-assinado, há manda um caminhão-pipa
cerca de três anos, que foi há mais de um ano e niri-
encaminhado à Prefeitura, guém entende os motivos
mas sem resultados. Agora, quêTevaram aadministraçâo
segundo Zick, os morado- pública a "esquecer do nos-
res estão fazendo outro so problema".
abaixo-assinado, que será en- Zick salienta� apoeira

NOSSA MENSAGEM

"A quem muito foi dado, muito será cobrado"

Iesus é a suprema doação de Deus para a humanidade. Ele é a

ofertadefinitiva de salvação. Sem Ele ninguém pode fazer coisa
alguma, Em nossos dias somos marcados pela essência do

egoísmo e a escassez do amor

que se reparte. Muitos estão

privados do necessário para
viver, porq�e não acreditámos
ainda o suficiente no amor

ágape, no amor oblação.
Quando' formos
verdadeiramente ofertas de
amor e de oblação, certamente
não teremos medo de nos

apresentar ao Deus da vida,
porque o que nos foi dado
também foi repartido.

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. ,

Assesspria Comercial
AvenidaMarechalDeodoro
da Fonseca, 429 _ Sala 105

F
.

Ed. Florença - 1o a�dar
ODes: (047) 371-1910 e 275-3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INOVIDADE: JORNALISTA JOSÉ CASTELLO FAZ PALESTRA HOJE, NO SESI

Arte da linguagem é tema do

primeiro encontro de escritores
.

,

]ARAGuA DO SUL -

Discutir a problemática do
mercado editorial e as di
ficuldades do setor são al

gumas das metas dos or

ganizadores do 1 o En

contra Catarinense de As

sociações de Escritores, que
começou ontem e se estende
até domingo. O evento é

uma promoção da Apeijas
(Associação dos Poetas e

Escritores Independentes de
Jaraguá do Sul), com apoio
da Fundação Cultural e Pre
feitura. Na avaliação do

presidente da Apeijas, Da
niel Francisco Mendes, a

realização deste evento sim
boliza a maturidade da as

sociação, que este ano com

pleta 10 anos de atividades.

"Sentimos que estamos no

rumo certo", afirma Men

des, que integra a entidade
I

desde a sua fundação.
O jornalista e escritorJ0-

sé Castello participa hoje,
às 8h30, do 10 Encontro
Catarinense de'Associações
de Escritores. Ele vai falar

sobre a Arte da Linguagem
para o seleto público que es

táprestigiando o evento, que
teve abertura solene às 19h30

Edson JunkeslCP

Presidente da Apeijas, Daniel Mendes, integra a associação desde a sua fundação

de ontem, no salão obre do
Sesi. A abertura do 10 En
contro Catarinense de As

sociações de Escritores foi

marcada pela presença do

presidente da Fundação Ca
tarinense de Cultura, Iapo
nan Soares. A noite de on

tem também foi earac
terizada por urna mesa-re

donda sobre a atuação da
mulher nomundo dapoesia

Hoje, além da palestra
. haverámesa-redonda sobre o

ato de escrever e literatura e

associativismo. E amanhã terá

mais uma mesa-redonda I

sobre o mercado editorial,
arte e oficio.

Convidado especial de hoje
José C;�tello é mestre em Comunicação pela Uni

versidade Federal do Rio deJaneiro. É articulista doJornal
"O Estado de São Paulo" e da Revista ''Bravo!'' Publicou

as seguintes obras: Poeta da Paixão, uma biografia de

Vinicius de Moraes, de 1993; Homem sem alma, ensaio
sobre João Cabral, em 1996; Na cobertura de Rubem

Braga, de 1996; Uma Biografia Poética, também sobre

Vinicius de Moraes, de 1996; Inventário das sombras,
coletânea de 1999; e Fantasma, um romance escrito este ano.

Atualmente trabalha em seu segundo romance e or- .

ganiza uma coletânea das crônicas publicadas durante oito
anos no Jornal "O Estado de São Paulo".

Castello foi editor do suplemento Idéias, do 'Jornal
do Brasil", e repórter da Revista Veja. Também foi chefe

da sucursal carioca da "Isto É", e redator do semanário

"Opinião".

, Médico faz palestra sobre saúde p.a terceira idade
]ARAGuA DO SUL -

''Vida e Saúde na Terceira

Idade"é o tema da palestra
a ser proferida pelo fisiote

rapeuta Sérgio Luiz Rodri

gues, a partir das 14h30 do
dia 18 de agosto, no audi
tório do Sindicato dos Tra
balhadores na Indústria do
Vestuário. A promoção é do

Departamento da Mulher
do sindicato, que ainda

programou uma tarde dan

çante com Silver & Ander

son, para marcar o Dia dos
Pais com uma grande con

fraternização familiar. A

estimativa de público é de
130 pessoas, conforme pre
visão da coordenadora do

encontro, Rosane Sasse
Gieburowski. As inscrições
podem ser feitas até o dia
13 de agosto, pelo telefone
371-2614 ou na sede do
sindicato;

Graduado pelaUniversi
dade Federal do Rio de

Janeiro e pós-graduado em

Psicomotricidade, Sérgio
Rodrigues desenvolveu em

sua monografia a relação
entre estados emocionais e

as reações orgânicas. O

Curso de Tratamento Facial
Técnicas de drena.gem linfática e máscara para
clareamento de niancha e rejuvenescimento.:

Dia 14/08 às 19h30
Aula prática - matrículas antecipadas

Investimento: R$ 10,00

Informações e' inscrições
Rua: Henrique Piazera, 37 ; Centro

Fone: 275-1662 - JARAGUA DO SUL
(Próximo Moretti Automóveis)

trabalho, com 50 páginas, é
fruto de pesquisas em di
versos livros que mostram

a interferência do lado emo
cional para desencadear

doenças nas pessoas. "O

importante é termos metas,
a vida inteira, independen
temente de estarmos ou

não aposentados", aconse
lha o médico.

A palestra deve abordar
maneiras corretas de pos
tura, a necessária proteção à

coluna vertebral e aconselhar
a prática de exercícios para!
manter a circulação e a flexi-

bilidade. "Será uma avalia

ção prática, com aulas de

fisioterapia, relaxamento e

conselhos de motivação
para a vida", afirma Sérgio
Rodrigues. Ele lembra que
8% da populaçãobrasileira
com mais de 65 anos de

idade é dependente de ou

tras pessoas para realizar
suas necessidades básicas e

que, por outro lado, 50%
dos idosos brasileiros são

produtivos, .chegando a

garantir mais de 40% do
rendimento mensal fami
liar.

COMÉRCIO
Todo o comércio de Jaraguá do Sul estará aberto neste

sábado, das 8h30 às 17 horas.

RADICAL
Acontece neste domingo, a partir das 19 horas, na

Praça Ângelo Piazera, show com Impact World Tour
(Turnê de Impacto Mundial). O evento é uma pro.
moção da Prefeitura e promete emocionar o público
devido' às perforrnances das equipes. De acordo com

material de divulgação, essa turnê é composta por
equipes internacionais de dançarinos, músicos e atletas
que exaltam a vida e se posicionam ,contra as drogas e

a violência.

O show inclui três apresentações distintas: demons
trações de força e manobras radicais em patins e skates
e dança e música de diversos países. A turnê de impacto
mundial foi criada em 1960 e conta com o apoio de
milhares de voluntários, sendo 15 mil em tempo
integral. Trabalham em 750 bases de operações em

170 países.

FESTA
A Sociedade Desportiva e Recreativa Amizade

promove, nos dias 18 e 19 deste mês, a 6a Freunds

chaftfest (Festa da Amizade). O evento já é uma

tradição no Município e começa às 16 horas do dia

18 com competições de tiro e torneio de bocha. À
noite haverá baile com animação da banda Brilha Som

No domingo os festejos começam às 9 horas com

uma extensa programação, que inclui desfile de

sociedades e almoço típico alemão.

CORAIS
Acontece hoje, a partir das 18 horas, no pavilhão A

do Parque Municipal de Eventos, o 20 Encontro de

Corais de Jaraguá do Sul. Participam dez corais que
terão dez minutos de apresentação cada um. O evento

é aberto a toda comunidade, com entrada franca. Faz

parte da programação paralela da 6a Feira do Livro

de Jaraguá do Sul.

FESTIVAL
Acontece, de 15 a 19. deste mês, o 10 Festival de For

mas Animadas Cidade de Jaraguá do Sul. O evento

vai acontecer na Scar e tem por objetivo mostrar ao

público local e aos artistas essa forma de expressã9
artística, que ainda não é desenvolvida na região,

GESTANTES
O Sesc de Jaraguá do Sul e o Hospital e Maternidade
Jaraguá promovem, até o -dia 6 de novembro, curso

para gestantes. O curso acontece todas às quartas-feira:,
das 19 às 20 horas,e éministrado por profissionalS
da área da saúde.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGuA DO SUL - O

operário Anoar.Primo �a
tisti,28 anos, fOI absolvido

por 5' a 2 votos durante

julgamento ocorrido na

quarta-feira, no Fórum lo

cal. O réu estava sendo

acusado pelo Ministério

Publico de ter matado a

chutes epontapés o tecelão
Valdomiro Koch, na ma
drugada do dia 25 de se

tembro de 1994, durante

briga ocorrida em frente
ao Salão Barg, no Bairro

Rio da Luz.
Além de Batisti, mais

duas pessoas estavam en

volvidas com este crime,
ValdirDuarte e Zeni Go
dinho. Eles foram julgados

por homicídio qualificado
há um mês e absolvidos

por falta de provas. Foi
com base nesta infor

mação que o advogado de
defesa de Batisti, Jeremias
Felsky, conseguiu conven
cer o conselho de sentença
a absolver o réu. "O bá
sico da sustentação foi que

'

três pessoas foram acu

sadas e duas absolvidas.

Quem prova que foram
os chutes de Batisti que le
varam a vítima a óbito? Se
oMinistério Público não
tem provas para condenar
Duarte e Zeni, a mesma

coisa acontece com o meu

cliente. Foi um dos três que
matou Koch e os três es-

POLÍCIA

tão livres por inoperância
do Estado", considera o

advogado. Ele enfatiza que
a acusação deveria ter

montado o processo de
forma mais embasada e

sustentável. "A liberdade
de uma pessoa é uma coisa
muito séria, q1.,le deve der
tratadaminuciosamente",
considera.

O crime aconteceu

�RÓS a salda de um baile,
no Rio da' Luz. Houve
d�sentendimento entre

dois grupos rivais, a briga
começou e terminou .na

morte de Kóch. Os en-.

volvidos foram detidos e

aguardaram pelo julga
mento em liberdade.

CORREIO DO POVO 7

Detento comete .suicídio na

cela da Delegacia de Polícia.
JARAGUÁ DO SUL -

Preso em flagrante na ma
drugada de sexta-feira, o
calceteiro Ivan Toldo, 20
anos, natural de Xaxim

. (Oeste do Estado), suici
dou-se com cinto dentro
da céla da Delegacia de
Polícia doMunicípio. Tol
do foi detido por policiais
militares enquanto tentava
furtar aparelhos de CD,
por volta da 1h30, nas pro
ximidades da casa: noturna

Notre, na lateral do Shop-
pingBreithaupt. Toldo foi
detido e, depois de ser

ouvido, foi encaminhado
para a cela. Quando per
cebeu que ninguém o vi

giava, colocou o braço en

tre o espaço das grades e

puxou um cinto - que
estava numa mesa em

frente à cela-, e o utilizou
como uma corda. Ele foi
encontrado morto pen
durado na janela.

.

Segundo informações
da delegada' de plantão,
FedraKonell, o calceteiro'
já havia sido preso por
furto qualificado no Pre
sídio de Jaraguá do Sul,
onde ficou por quase 30

dias, e já estava em liber
dade condicional há um

mês. "Namanhã dó dia' 9,
ele já havia sido ouvido

porque os vizinhos presta
ram queixa contra ele por
perturbação de sossego
alheio .z: ele estava discu
tindo com a mãe", conta

SÁBADO, 11 de agosto de 2001

Conselhodesentençaconsideraréuinocente IMORTE: CALCETEIRO É PRESO EM FLAGRANTE E SE ENFORCA NA CADEIA

Edson JunkeslCP

Investigador aponta como o calceteiro fez para se suicidar

Fedra. Ela explica que foi
instaurado inquérito poli
ciai e o caso vai ser analisa
do pelo Fórum.

A delegada explica que
ouviu todas as pessoas que
estavam na delegacia e

afirma que não foi negli
gência dos policiais, "Se
for questionada a talha dos
policiais, será necessário
instaurar inquérito admi
nistrativo.Mas não é o caso

CONVITE PARA FEIJOADA
A EEB Profa. Valdete Inês Piazera Zindars

convida para saborear uma deliciosa

feijoada, na Rua Marina Frutuoso, 545.
Dia 11 de 'agosto - Sábado

'--A partir das 11 horas. Adquíra-seu cartão
na secretaria da escola.

Valor R$ 5,00.
,Sua presença e seu apoio são importantes.

porque o detento poderia
ter se enforcado com a

própria camiseta ou com
a calça", explica, enfati
zando que o calceteiro es

tava em estado de embria

guez e não 'tinha sinais de
violência no corpo.

Os policiais não en

contraram o aparelho deCD
furtado, apenas um CD que
estava dentro de um lixo

próximo do local do furto.

VANG FASH ION

Rua Max Wilhelm, 837
Jaraçué do Sul'
Fone: .275-3290

coilto à vista

364 1<t1VELLI
Moda Masculina
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ICOMPETIÇÃO: EVENTO VAI REUNIR 300 PESSOAS DE 26 ESCOLAS DE SANTA CATARINA Campeonato da 1ª Divisão
começa e segue novo códigoCopa Norte de Voleibol

envolver 14 equipes em

•

vat
desportivo, implantado no dia
1 de agosto. O presidenteda
entidade, Rogério Toma.
zelli, explica que com este
novo regulamento as com

petições serão bem mais
organizadas e mais simples.
"Agora, cada evento organi.
zado pela Liga vai seguir o

código e o regulamento es

pecífico para cada campeo
nato", explica.

.

A primeira rodada do
Campeonato da 1-ª Divisão
envolve os seguintes con·

frontos: no Estádio Cláudio
Tomaselli, Tupy x Vitória;
no Estádio dó Internaciona
Aliança x Flamengo; no

Estádio do Garibaldi, Ga
ribaldi x Cruz de Malta e,

no Estádio do Alvorada,
Alvorada x Ponte Preta. Os

jogos estão marcados para
iriiciar às 13h30, o segundo
confronto começaàs 15h30.
Nesta rodada o Guarani v�

folgar.

jARAGUÁ DO SUL -

Amanhã acontece a primeira
rodada do Campeonato da
1ª Divisão de Amadores
"Postos Mime" de 2001.
Promovido pela Liga Jara
guaense de Futebol, com
apoio da Prefeitura, as com
petições vão 'envolver nove
equipes: 1upy,Vitória, Alian
ça, Flamengo,Garibaldi, Cruz
de Malta, Alvorada, Ponte
Preta e Guarani. As disputas
foram divididas em quatro fa

ses, sendo que na primeira jo
gam todos entre si em turno

\ único, classificando-se o cam

peão e vice para a semifinal.
Na segunda fase classifica-se o

primeiro de cada grupo, em

seguida, os quatro melhores
fazem jogos de ida e volta e,

na final, as duas equipes clas
sificadas decidem em dois

jogos qual será campeã.
Este será o primeiro even

to promovido pela Liga que
vai seguir o novo código

JS
sino Fundamental Ronaldo
Pradi.

No masculino, FME/
Marisol, FME/Joinville,
FMD/São Bento do Sul,
FME/Rio Negrinho, FME/
Canoinhas, FMD/Rio do

Sul, Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ro
naldo Pradi e Escola Ama
dor Aguiar, de Joinville.

Hoje acontece jogo no

Ginásio de Esportes do

Colégio Divina Providên

cia, a partir das oito horas,
e, às 13h30, iniciam as dis

putas também no ginásio
da Arsepum. As melhores

equipes voltam a se en

frentar na terceira etapa,
que vai acontecer em no

vembro.

jARAGUÁ DO SUL - A

segunda etapa da Copa
Norte de Voleibol Mirim,
feminino e masculino, pro
movida pela LNCV (Liga
Norte Catarinense de Vo-

leibol), começa hoje e pros
segue até amanhã, em Jara
guá do Sul. Ao todo, seis

equipes femininas e oito
masculinas vão participar
das disputas, envolvendo

-

aproximadamente 300

pessoas, entre atletas e diri

gentes.
No feminino as equipes

que vão participam são:,

FME/Marisol, Bom Je
sus/BCN, FME/Rio Ne

grinho, FME/Araquari,
FMD/São Bento do Sul e

Escola Municipal -de En-
Edson Junkes/CP

Marisol/FME enfrentou ontem o time Ronaldo Pradi

Malwee/FMEJuvenil goleou
a equipe da Arsiper/Tuper

NOTAS-------------------------

JOGOS ESCOLARES
As inscrições para os Jogos Escolares da Semana

da Pátria, Troféu GeraldoWerninghaus, prosseguem
até o dia 17 deste mês, em horário de funcionamento
da Prefeitura, na Fundação Municipal de Esportes,
localizada na RuaWalter Marquardt, 697.

Destinado a estudantes com idade entre 10 e 14

anos matriculados nas redes municipal, estadual e

particular de ensino, o evento envolverá competições
nas modalidades esportivas de atletismo, basquete,
futsal, handebol, tênis de-mesa, vôlei e xadrez, todas
no masculino e feminino.

jARAGUÁ DO SUL - A

equipe juvenil da Malwee/
FME mostrou o potencial
do futsal jaraguaense durante
confronto com o time da

Arsiper/Tuper, realizado na'

quinta-feira à noite, em São

Bento do Sul, quando go
leou o adversário por 10 a

1. O técnico do grupo
afirma que os atletas da
Malwee entraram em qua
dra motivados, fizeram
ataques eficientes e soube
ram aproveitar muito bem
as oportunidades de gol.
"Foi um jogo bem equili
brado, sabíamos

_ que não

seria fácil vencer fora de casa,

ainda mais contra a Tuper,

que estava invicta em São
Bento do Sul", conta. -

Com a vitória, a Mal

wee/FME está classificada
nesta etapa, por antecipação,
pois

-

ainda tem mais um

jogo, que vai acontecer no dia
25 de agosto, em Criciúma:

"Agora, nós estamos no

aguardo para enfrentar o

quarto colocado, que ainda
não está definido". Os jo
gadores q.).le marcaram para
o time jaraguaense foram:
Ricardo, Igor, Diogo (2),
Fernando (3), Serginho,
Júnior e Rafael. O gol da
Tuper foi marcado no se

gundo tempo, pelo jogador
Gustavo.

AQUI É O SEU LUGAR!

,

\CONFRATERNIZAÇÃO
No dia 11 de agosto, o Colégio Marista São Luís vai

promover o segundo Torneio de Pais e Professores, com
intenção de integrar comunidade � escola.

O evento de confraternização vai realizar disputas
nas modalidades de futsal masculino e vôlei feminino.
Pessoas interessadas podem efetuar as inscrições até o

dia 3 de agosto.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1�81 - Fone/Fax: 275-1862
-E-rrail: academiaimpulso@terra.com.br
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