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Cirquinho de Pulgas foi âpresentado
ontem, no pátio da Scar

Formas animadas
encantam crianças

, das escolas locais

Anjo apaixonado
Caio Blat não sai
de novela tão cedo

I Daniel de Oliveira i

I pretende consolidar I
carreira de artist: "" J

Diretor: EUGÊNIO
VICTOR SCHMÖCKEL Ano 82 • N° 4.476 • R$ 1,25

Fotos: Edson Junkes/C>

O atleta da Unisul e da seleção brasileira de voleibol Kid distribuiu muitos autógrafos, ontem

Palhaços divertem a

garotada em festival
o grupo de Florianópolis,

Legião de Palhaços, apresentou
ontem o espetáculo Cirquinho de

Pulgas. Eles também participam
do desfile de encerramento do

Proi d"' lI·b 1 1festival,nodomingo,às15horas. roieto e vo el o en"vo vePÁGINA 5 � .
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1· d id dex-tecmco as se eçoes rasr eira e ita tana tes, contou com a presença o presi ente a

I
de voleibol Paulo Roberto (Bebeto) de Freitas e Federação Catarinense de Voleibol, Dante Kla-

o atleta da UnisuljSC e da seleção do Brasil ser, também representantes políticos e empre-

I Gilmar Teixeira (Kid) prestigiaram a solenidade sariais deJaraguá do Sul. O projeto envolve mais
I de lançamento do ProjetoVoleibol, realizada na de 800 estudantes, que treinam em 14 pólos ins-

"� manhã de ontem, na Sociedade Recreativa da talados em diversos pontos de Jaraguá dOI Sul.
.

Marisol. O evento reuniu mais de 700 estudan- PÁGINA 8

Prefei tura revitaliza
mercado público
o prédio do mercado pú

blico de Jaraguá do Sul será
totalmente reformado. As

obras de restauração devem

começar dentro de um mês.

O local será reativado para
as atividades de comerciali

zação de produtos cultivados
na região.

PÁGINA 6

PSDB mobilizado

para as convençoes
Os tucanos estão mobilizados

em todos os municípios do Vale
do .Itapocu para a realização das

convenções municipais, amanhã,
para renovação de diretórios e

escolha das novas executivas. Em

Jaraguá do Sul, a convenção vai

acontecer na Câmara, pela manhã,
e confirmar Niura na presidência.

PÁGINA 3
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370-4523 Ilha da figueira

Vereadores querem
. fiscalizar melhor

Os vereadores de Guaramirim

querem intensificar a fiscalização
sobre o uso dos recursos públicos,
um dos alvos são as verbas libe
radas pela Prefeitura para o Hos

pitalMunicipal Santo Antônio. A
Câmara também poderá exigir
prestação de contas no repasse de
verbas para entidades comunitárias.

PÁGINA 4

Escolas do Estado
recebem verbas

A secretária-adjunta de Edu

cação do Estado, Simone Schramm
esteve ontem em Jaraguá do Sul e

Corupá para oficializar a entrega
de recursos financeiros para as

escolas Euclides da Cunha, de

Jaraguá do Sul, e Teresa Ramos,
de Corupá.

PÁGINA 5

jaraguá.em Dança
acontece em setembro

Está marcado para o período
de 20 a 23 de setembro a 7ª edi

ção do Jaraguá em Dança. A pro
moção do evento é da Secretaria
de Educação e Fundação Cultural,
e este ano deve reunir aproxima--

o

damente 80 grupos de dança de

Jaraguá do Sul e demais municí

pios da Amvali.
PÁGINA 6
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Repensando o trânsito
WALTER FALCONE - Médico e bacharel em Direito
Pesquisando alguns artigos sobre trânsito que escrevi em 1997, notoque

naquela época o nosso número demortos/ano era de 17mortos em]oinville,
contra 26 mortos em nosso Município. Estes dados foram relatados na

sessão da Câmara de Vereadores, pelo então capitão Rogério Luís Kumlehn:
Não contávamos ainda com o número de vias asfaltadas de hoje. Não
tínhamos os semáforos de tempo pré-determinado, nem os sensores

eletrônicos para fotografar. Hoje, precisamos saber como está esta situação,
uma vez que não só nas horas de pique, mas quase em todos os horários,
nosso trânsito está se tornando impraticável. Qual o número demortos, no
ano passado, em acidente de trânsito no nossoMunicípio? Houvemelhora
com os diversos redutores eletrônicos? Houve aumento do número de
efetivos da Policia Militar (?) - em 1995 eram 183 .e hoje (1997) são 151,
segundo o capitão Kumlehn relatou; havia um decréscimo.

A rodovia do contorno na Ilha da Figueira é a única nova via em

construção. Temos que asfaltar ruas secundárias alternativas, orientando os

motoristas como acessá-las e planejar novas vias. Temos que ter a nossa

OndaVerde, onde pegaríamos os sinaleiros abertos, se fôssemos a 40km/h.
Os sensores de velocidade associados à Onda Verde, seriam benéficos e

melhor visto pela população, que não suportamais tantas multas.
A ciclovia é uma boa alternativa, desde que bem planejada, com hIfra

estrutura adequada. O Projeto de Lei n°23/2001, sobre ciclovias, t�ve bastante
vetos - não divulgados - na sessão de 13/8/01. A ciclovia tem que ser

melhor analisada, já que nossa topografia ajuda, além das vantagens serem

inúmeras: desafogaria o trânsito, reduziria a poluição ambiental, faria o

trabalhador economizar empassagemde ônibus, privilegiaria a saúde, visto ser

um esporte saudável, diminuiria o número de acidentes, por diminuiro número
de automóveis na cidade. Seria o nossoMetrô de Superficie.

A frota nacional de bicicletas é de 45 milhões de unidades, contra 29
milhões de veículos motorizados (dados de 1997). Esistem 300 km de
rodovias implantadas no País. Amaioria das cidades brasileiras temmenos

de 10 km de ciclovias eSomente seis municípios têm mais de 30 km de
estrutura implantada. Munique temmais de 1300 km de ciclovias. Blumenau
sai na frente e tem programa para implantar 100 km de ciclovias. Vamos

repensar o nosso trânsito antes que seja tarde e que não nos esq\leçamos de
nossoMetrô de Superficie.

Massaranduba, agosto2001,
população inconsolável

OTIO SEHULL

A revolta toma conta de boa parte dos membros da cidade.
Com quem contar, a quem solicitar, de quem cobrar...
Pessoas contratadas para serviço público sem ter prestado concurso,

ausência total de transporte coletivo, ausência de asfalto em grande parte
da cidade ... A população diz chega, a gota d'água é nosso hospital, que
completou seus 50 anos, fechar as portas por descaso de autoridades.
Estamos nos organizando como protesto para que todos os moradores
do Município estejam presentes com faixas pedindo o não fechamento
do hospital para benefício de todos ... Pequena estrutura que tanto nos

serviu, pois sua parte gigantesca está na sua natureza...

Galáxia civilizada
FABIANO MATOS DE SOUZA (16 anos) - Filiado à Apeijas

Certo dia, comecei ame lembrar de um cruzeiro

interplanetário que fiz há algumas centenas de anos,
Passei por planetas frios e quentes, coloridos e sem

cor, planetas doces e salgados, vivos emortos,
Mas um dos planetas que mais me lembra, é um planeta
azul em uma galáxia muito, muito
distante, um planeta que fica perto do horizonte, muito
além do infinito. Um lugar bizarro
onde os seres que lá vivem não comem nem bebem, mas
consomem sons e imagens
Os sons são tão raros que um'click ao fechar uma porta
vale uma fortuna, as imagens são todas

I .

escuras, pOlS as pessoas são cegas, e o mundo não é tão

barulhento, pois todas as pessoas são mudas.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone
para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e

A globalização e suas conseqüências

.

.
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Os textos e rolulUlS assituuIos são de responsabtlúlades exclusivos dos autores, niio refletindo, necessariamente, a opiniãO do j()17111

Calcada na busca da re

dução de custos nas grandes
empresas transnacionais, o

fenômeno mundial chamado

globalização tornou-se num

processo de internacionaliza

ção da economia e de amplia
ção de mercados para que as

grandes empresas transnacio
nais obtenham o.máximo de
seu potencial criativo. Os Es
tados nacionais acabam sen

do reféns destes interesses e

se transformam nos espaços
políticos de consolidação
dessa nova forma de expan
são e acumulação do capital.

Os acordos internacionais

de livre comércio, na reali

dade, apresentam uma intrin

cada combinação de liberali

zação e protecionismo em se

tores estratégicos. Esta com�
binação gera grandes mono

pólios, concentração de renda
e uma circulação de capital
especulativo de curto prazo,
restringindo a soberania po
pular dentro dos sistemas

politicos democráticos.

Portanto, a globalização
econômica traz em seu bojo
a idéia de abertura das econo-

•

r Neste contexto, a

América Latina foi
condenada a um papel

de exportador de
produtosprimários
para o mercado
internacional ...J

mias nacionais pormeio da re

dução ou eliminação das tari
fas alfandegárias, a flexibiliza
ção das legislações trabalhis

tas e a implernentação do cha
mado "Estado Minirno" vol

tado para a privatização de

empresas estatais.

É importante salientar,
entretanto, que a referida

eliminação alfandegária só

tem funcionado para os países
do Terceiro Mundo. Estados
Unidos e União Européia con
tinuam praticando fran
camente suas políticas pro
tecionistas. Isto já denota
uma desigualdade na in

serção dos países no pro
cesso de liberalização eco

nômica.

Neste contexto, a América

Latina foi condenada a um

CORREIO DO POVO
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papel de exportador de pro
dutos primários para o merca

do internacional. Isso ocorreu

em detrimento da intervenção
pública e mediante a priva
tização das empresas estatais

que atuavam como se fossem

fontes reguladoras do capital
em sua voracidade de apro-

'. priação de lucros.

A lógica de inserção da

América Latina no processo
de globalização foi a sub

missão das politicas públicas
sociais e do próprio bem-estar

social às�políticas de cres

cimento macroeconômico
destinadas a corrigir tão so

mente os desequilíbrios in

flacionários o· déficit das ba-
. ,

lanças de pagamento e o pa

gamento das dívidas externas

dos países. As conseqüên
cias negativas das políticas
macroeconômicas são eVl

dentes, Existe uma agenda
muito complexa a ser enfre�
tada pelos governos, or�t
zações não_governamentaIs,
sindicatos, movimentoS so

ciais, partidos politicos, em

presários e sociedade de um

modo geral.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga,
poderá comparecer em Jaraguá do Sul, no final de

. setembro, para fazer o lançamento do Faust (Fundo
de Universalização dos Serviços de Telecornu

hicações). O programa,se destina a garantir que todas
as escolas públicas do ensino médio sejam dotadas

de computadores e equipamentos para acesso
\
à

Internet. A vinda do ministro, que está sendo

articulada pelo superintendente da Região
Metropolitana dó Norte/Nordeste, Antonio Luz,
com apoio do .deputado federal Vicente Caropreso
(PSDB), ainda está sem data prevista. O fundo é

formado por 1% da receita bruta das empresas de

telecomunicações.

MOTÓDROMO
o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) e o secretário do
Desenvolvimento Mu

nicipal, Ademir Izidoro,
participaram, quinta
feira, de uma reunião

com vereadores e re

presentantes do Jara
guáMotorClube, quando
foram discutidas as

providências que de
verão ser tomadas para
deixar a pista de auto

mobilismo de Jaraguá
do Sul dentro das con

dições que a Federação
Catarinense de Auto
mobilismo solicita. Fi
cou combinado que a

entidade constituirá uma

comissão, que por sua

vez receberá o apoio da

Prefeitura para a realiza

ção das obras necessárias,

ENTUSIASMO
O piloto Douglas Boga,
bicampeão catarinense

de automobilismo, saiu
animado do encontro

com o prefeito Pasold

e convencido de que
foram estabelecidas as

bases para deixar o.
motódromo com to

das as condições neces
sárias para a realização
de grandes eventos,

marcantes como os

que eram realizados há

anos. O primeiro des
ses eventos irá aconte

cer em novembro pró
ximo, com a realização
da 10' e última etapa
do Campeonato Cata

rinense de Automobi

lismo. J á no ano que
vem acontecerão mais

duas etapas.

TROPEÇOS
Exercendo a presidência da Câmara de Vereadores
pela primeira vez, a presidente Maristela Menel,
que assumiu com o afastamento de Lia Tironi

(PSDB), em licença para tratamento de saúde,
COmeteu alguns tropeços de procedimentos ao

Conduzir a sessão na quinta-feira, aliás, com
preensíveis, por ser nova na tarefa. Em com

pensação, introduziu a leitura de salmos religiosos
emmeio aos trabalhos, antes de iniciar a Ordem
do Dia. Cada um com o seu estilo,

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

[ ADDlMakler D
C

ÉMAISSEGURO
onheça todos os nossos serviços na área de Seguros
S .

e Gerenciamentos de Riscos.
alba que trabalhamos semprepensando na sua

segurança e tranqüilidade.

IEM PAUTA: PRESID�NCIA DÀ CÂMARA SÓ ANALISA NA SEMANA QUE VEM PEDIDO PELA REINSTALAÇÃO DE CI

Autoria é do médico Falcone que
quer também punição a vereador

]ARAGuA DO SUL - Só

na semana que vem a presi
dente da Câmara de Verea

dores,MaristeJaMend (PMDB),
deverá consultar aAssessoria

Jurídica e os líderes de ban

cada para se pronunciar so
bre o pedido de reinstalação
daComissão de Inquérito, que
investigou supostas irregulari
dades que estariam sendo co
metidas no encaminhamento
de aposentadorias no INSS
em Jaraguá do Sul. A solici

tação partiu do médico e vi

ce-presidente do PPS,Walter

Falcone, que alega a incon

sistência dos resultados da CI,
instalada no ano passado e

encerradaemmarço deste ano,
O manifesto contendo a

solicitação foiprotocolado na
Câmara-no dia 10 de agosto
e foi para leitura em plenário
na sessão de anteontem à

noite. Falcone, candidato a

vereador não eleito pelo PPS
na última eleição, alega a que
bra de decoro parlamentar do
vereador Carione Pavanella

Arquivo/CP: Edson Junkes

Carione teria se "beneficiado politicamente"
.

(PFL), com base no Artigo
15, item II da Lei Orgânica
do Município, para pedir o
afastamento do vereador das

funções legislativas, ale

gando ter o mesmo "se locu
pletado eleitoralmente da co
missão que investigou o

INSS, à custa do desconhe
cimento dos idosos".

Falcone já havia criticado
o desfecho da CI e, em par
ticular, o desempenho.de Ca-

rione na presidência da comis
são, encerrada emmarço des
te ano, sob pressão do presi
dente daCâmara de Vereado

res, Lia Tironi (PSDB), no
momento licenciado, em

artigo que publicou na im

prensa, sob o titulá "Cai a

máscara", de ampla repercus
são, onde questiona a inexis

tência de resultados mais

conclusivos e informações
mais consistentes no relatório

final daCI, exceto que faltam
funcionáriosnoSetordeBene
ficios do INSS, o que a chefia

do respectivo setor admite.
XINGAMENTO - "Sequer

a chefe do Setor de Benefi

cio, Elisabeth Barbosa, rece
beu cópia do relatório final",
argumenta Falcone, para
exemplificar a ausência de
resultados concretos no caso.

Omédico estava no plenário
da. Câmara, quinta-feira,
quando foi feita a leitura do
oficio pelo secretário da Me
sa Diretora da Câmara, ve
reador Pedro Garcia (PMDB)..
Em resposta, Carione pediu
depois que Garcia também
lesse o Boletim de Ocorrên

cia, que o médico registrou
na delegacia, após ter sido

xingado pelo vereador, na
manhã domesmo dia em que
o artigo saiu na imprensa.
"Ele atingiu aminhamasculi
nidade", queixa-se Falcone,
que diz preferir a argumenta
ção à agressão e que irá insistir
no caso. (MILTON RAASCH)

da Igreja Nossa Senhora
das Graças, no Bairro

Sehroder I, com início às
9 horas. Em Massaran

duba, a convenção vai
acontecer das 9 às I1h30,
no recinto da Câmara de
Vereadores. Já Corupá
fará a reunião do partido
só no próximo dia 26.

(MR)

optar por uma mulher pa
ra sair candidato, antecipa
o vereadorJean Carla Leut
precht. Segundo ele, exis
tem quatro nomes, todos
de mulheres, para definir a

representante. Na ocasião,
quando será servido um

almoço de confraternização,

Steilein, secretário, e Robin
Pasold, tesoureiro. Como
vogais constarão Orlando

Bernardino, que estádeixan
do apresidência, e Célio Ba
yer. Eugênio Garciaperma-
.necerá como líder da ban

cada na Câmara de Verea

dores,A convenção para elei
ção do novo diretório mu

nicipal do partido vai acon-

Dr. Pedro Chuji Nishimori,

CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

�-------------------------

PTB terámulher candidata para aAssembléia Legislativa

Tucanos têm chapa única para a convenção municipal

]ARAGuA DO SUL - O

PTB estará reunido no

próximo dia 29 de setem

bro para fazer olançamen
to da futura candidata do

partido às eleições para a

Assembléia Legislativa do
Estado. Q partido ainda
não escolheu, mas deverá

]ARAGuA DO SUL - Os
tucanos terão uma única

chapa na definição da nova
executiva do partido, ama
nhã, tendo a ex-vereadora e

atual gerente municipal de
Indústria, Comércio, Turis
mo e Serviços, Niura De
marchi dos Santos, na presi
dência; Ivo Schmitt (Ivinho),
para vice-presidente;Márcio

também serão anunciadas as

novas filiações do Pm.
Em outubro, o partido

realizará a convenção mu

nicipal, quando deverá
acertar definitivamente a

instalação do diretóriomu
nicipal, com a extinção da

atual comissão provisória.

tecer na Câmara de Verea

dores, das 8 às 12 horas, ele

gendo a Executiva, em se

guida.
Em Guaramirim, os

tucanos também terão só

uma chapa e realizarão a

convenção, pela manhã, na
Câmara Municipal. A

convenção do PSDB, em
Schroeder, será nö salão

YANG FASHION

Rua Max Wilhelm, 837.
laraguá do Sul
Fone: 275-3290

Também deverão ser ofi
cializadas as alas do PTB

MulherJovem e PTB Mu-·

lher, informa Leutprecht.
Em novembro, em data

ainda a ser comunicada

aos diretórios municipais
do partido,' será realizada
a convenção estadual. (MR)

370-0816

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IRECEPTIVO: PREFEITO DIZ ESTAR ABERTO PARA O DIÁLOGO COM O PSDB E OUTROS PARTIDOS

Peixer tem restrições 'aVictor
Kleine,

GUARAMIRIM -' o

prefeito Mário Sérgio Pei
xer (PFL) disse, na entrevis
ta coletiva desta quinta
feira, que permanece aber
to ao diálogo, tanto com

o PSDB, que realiza a con

venção municipal neste
domingo, quanto com ou

tros partidos. Com relação
aos tucanos, revelou, a úni
ca restrição que tem e com

relação ao posicionamen
to do ex-prefeito Victor

Kleine (PSDB), que nas

eleições municipais do ano
passado estava todo o

tempo com o bloco do

PPB e PFL, e apoiou o

PMDB na última hora.
- Minha restrição, po

liticamente, é com o ex

prefeito, nada tem a ver

com o partido dos tucanos
-, fez questão de frisar,
acrescentando quemantém
em pé a oferta de conce

der uma secretaria para o

PSDB, desde que o par
tido apresente uma lista

com três nomes, para es

colher o ocupante.
Conforme o prefeito,

em nenhum momento ele

mudou a disposição de
aceitar o apoio político do

,..,

mas nao aos tucanos
avaliada sua densidade pe
rante os eleitores.

Ele reiterou que votará

no irmão Maurício Peixer

(PMD.B), que deverá con
correr por Joinville, mas
ressalvando que o apoio só

irá para candidato do pró
prio partido, e admitiu ter
sido consultado pelo ve

reador Salim José De

quêch, quemostra interesse
em voltar a ocupar a lide

rança do governo na

Câmara de Vereadores.
"Ele falo]l comigo sobre

isso't.disse Peixer, contra
riando declaração anterior
de Dequêch, que disse que
o prefeito é que está in

teressado.

VEREADORES - Per

guntado sobre o relacio-
.

namento com os verea

dores, o prefeito foi eva

sivo: "Está ótimo", garan
tiu, para em seguida ad

mitir que nunca foi convi

dado para assistir à uma

sessão do Legislativo. Sá
bado, Peixer estará partici
pando de uma confrater

nização com os morado

res da localidade de Fi

gueirinha.
(MILTON RAASCH)

Vereadores prometem fiscalização mais intensa

Arquivo/CP: Edson Junkes

Mário Sérgio Peixer votará no irmão, em 2002
,

PSDB, e isso só não acon

teceu porque o partido
não aderiu. "Mas pode ser

resolvido", ressalta, dizen
do que está receptivo tam
bém com o PMDB ou

outros partidos. Peixer
também defendeu que a

região evite lançar candida
tos a deputado em excesso

no ano que vem, e entende

que o ex-vereador porJa
raguá do Sul Alcides Pa

vanello (PFL) pode ser

bom nome para concorrer

pelo PFL e PPB,desde que

GUARAMIRIM - A Câ- defende a proposta, decla- das contas, dizendo que as controle.

mara de Vereadores deve- rou-se favorável, inclusi- informações fornecidas - Os benefícios para
rá intensificar a fiscalização ve, na sessão da última até agora pela instituição,

' entidades e comunidade pre-
sobre o uso dos recursos terça-feira, à instalação de atendendo a pedidos feitos cisam ser concedidos -,

públicos, começando pela tribunais municipais pa- através do Legislativo, "fo- mas deve existir controle

exigência de que as enti- ra melhor acompanha- ram muito confusas". Já o mais sistemático, ponde-
dades contempladas com menta das contas pú- vereadorAltairAguiar (PPB) rou Dequêch, durante a

verbas concedidas a título blicas. lembrou o rigor com que sessão. Freqüentemente,
de auxílio, pelo Poder PÚ- Ele também prometeu o Ministério da Educação tramitam pela Câmara pe-
blico, fiquem condiciona- insistir, ao longo do semes- e a Secretaria de Estado da didos de autorização oriun-
das a fazer prestações de tre, para que o Hospital Educação liberam os re- dos do Executivo, para Ii-
contas. O vereador Salim Municipal Santo Antônio cursos destinados para as beração de verbas e au-

José Dequêch (PFL), que efetue melhor apresentação escolas, mediante rígido xílios. (MR)

CONCURSOS OPORTUNISMO

As normas de funcionamento interno do Hospital
Municipal SantoAntônio, elaboradas pelaMesaDiretora
do estabelecimento, a pedido do prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL), estarão afixadas para cumprimento pelos
médicos e servidores da instituição, a partir de 1 de se

tembro. A informação foi dada pelo prefeito, ao ser

questionado sobre a situação do hospital, com constantes

conflitos do pessoal interno, na entrevista coletiva desta
semana. Peixer disse desconhecer a liminar que aJustiça
concedeu a uma medida cautelar inominada, do

urologista Paulo Odebrecht. Na decisão, a juiza Candida
Inês Zoellner determina providências para o fim das
confusões no hospital municipal.

As prefeituras e Guara
mirim e Schroeder fa

zem preparativos para
realizar concursos públi
cos para provimento de

pessoal e preenchimento
de funções no serviço
público. Ambos ainda

dependem de tramitação
na Câmara de Vereado
res e acontecerão, prova
velmente, em setembro.

Dos mais, de 40 pontos
de táxi concedidos em

Guaramirim, apenas 13

estão regularizados para
funcionar legalmente. A
constatação é do verea

dor Salim José Dequêch
(PFL), que prontificou-se
a colaborar com o colega
vereador Valdemar Vital

(pMDB), para a morali

zação do setor.

RECADASTRAMENTO
A Canadas Assessoria e Serviços Técnicos, empresa que
executa o Recadastramento Imobiliário e Econômico
Fiscal em Guaramirim, está solicitando que a população
preencha um formulário, que está sendo disttibuído a

todos os proprietários de imóveis, fazendo constar a

Inscrição Imobiliária (número do camê do IPTU)e
todos os demais dados solicitados, efetuando em seguida
a entrega do mesmo na agência. dos Correios, que tem

caixa postal específica para essa finalidade. As informações
são imprescindíveis ao levantamento, diz o engenheiro
Luciano Ribeiro.

NA CABEÇA
O ex-prefeito de Schroeder Gregório Tierz diz que foi

de iniciativa dos correligionários tucanos que seu nome

foi colocado na cabeça-de-chapa para a convenção deste

domingo, que vai acontecer no Bairro Schroeder 1. rietz
diz ter sido surpreendido, mas pretende dar conta do

compromisso

ENTRE ASPAS --�

"A Expofeira já acontece há 18 anos e a tendência é

de crescimento, de consolidação como o g�an�e
evento da região." (Presidente da Assoclaçao
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramiri� e

membro da Comissão Organizadora da Expofelr�f
Maurici Zanghelini, referindo-se ao evento que iniCia

na semana que vem, em Guaramiriml
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TRABALHO levado a sério
Aos 21 anos, o ator Caio Blat, que já conta com um'
extenso currículo na televisão e no teatro, fala da satisfação
em ter representado Rafael, o' querubim de um "Anjo
CaiudoCéu".

!

L. I.!
-·-,----1
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TEATRO DE BONECOS
faz sucesso nas escolas deJS

AtorWillian Sieverdt é o responsável pela
criação do texto, direção e manipulação dos bonecos

Aproximadamente 500 crianças assistiram ao

espetáculo "O Velho Lobo do Mar", encenado na

tarde de ontem pela Companhia de Bonecos de Rlo
do Sul. A apresentação aconteceu no ginásio de

esportes da Escola Municipal Renato Pradi e integra
par-te da programação do 10 Festival de Formas

Animadas, que começou na quarta-feira e encerra

amanhã.
Criado especialmente com o intuito de divertir o

público, "O Velho Lobo do Mar" é um espetáculo
de apenas 20 minutos mas que envolve e encanta pela
simplicidade do cenário e pela riqueza técnica dos

bonecos, que foram criados pela equipe. Já a criação
do texto, a direção do

espetáculo e a manipulação
dos bonecos é

responsabilidade do ator

Willian Sieverdt. De acordo
com ele, a interatividade
com o público é um dos
fatores mais gratificantes.
"As crianças participam

com muita alegria",
afirmaWillian,

que
atualmente
tem três

espetáculos
infantilem
cartaz e

está

trabalhando
em um

quarto
projeto,

Charlie é o personagem principal do espetáculo
"O Velho Lobo do Mar"

desta vez destinado aos adultos.

Na avaliação deWillian, o importante é sempre explicar
para a criançada como são feitos e de que forma
funcionam os bonecos, que se transformam em

personagem; de muita personalidade nas habilidosas mãos
do artista. Em "O Velho Lobo do Mar" o personagem

principal é Charlie, um marujo aposentado. Perdido numa
ilha deserta, Charlie mostrá a todos que para tudo na vida

há um'a saída.
Com uma linguagem cênica peculiar, total ausência de
texto, a peça se desenvolve atraindo a atenção e

despertando a curiosidade de crianças, jovens e adultos.
Como a estrutura e os cenários são versáteis e de rápida
montagem, o espetáculo pode ser adaptado em qualquer
ambiente, como salas de shows, ruas, bares, congressos,
escolas e hotéis. Outra característica positiva é ser acessível

para pessoas de todas as idades.

Para a orientadora educacional da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Renato Pradi, Eglair dos Reis, a
apresentação de um espetáculo como esse enriquece e

estimula a criatividade e a imaginação das crianças. "O
mundo da fantasia é excepcional", constata a orientadora.

Segundo ela, Jaraguá do Sul tem promovido vários
eventos importantes para o desenvolvimento cultural da
população, neste caso, incluindo as lanças das escolas da
rede pública. O estudante da 3i! sé � Alexander Barbosa
dos Santos, 10 anos, afirma que nunca havia assistido a

um teatro de bonecos. "Foi muito divertido. Quero ver

mais vezes", reforça.
O Velho Lobo do Mar será apresentado às 15 horas de

hoje, no Cirquinho do pátio da Scar. Ontem, a encenação
foi nas Escolas Helmuth Duwe, no Bairro Rio da Luz, e
na Escola Victor Meirelles, em Três Rios do Norte. O

figurino da peça é de Maria Sieverdt, confecção de

bonecos de Margareth Rahn e Paulo Nazareno.

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

colunos, codeiros, mesos de iontor, bonquetos, que poderão
.

completor suo decoroção. Consulte-nosl
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Alegria e Ordem
Na noite de 4 de agosto,

durante a realização do 10°
Rodeio do Piquete Laço de
Ouro, o patrão Almiro Kru
eger precisou do serviço da
PolíciaMilitar deJaraguá do
Sul para retirar um grupo de
acampados, aproximadamen
te 20 pessoas, por estar per
turbando a ordem e colocan
do em risco a integridade físi
ca de outros acampados, Dez
minutos, não mais que isto,
após a solicitação no 190, 0$
policiais estavam presentes e

retiraram do parque os "mal
vindos", sem bater, machu
car e prender ninguém, de
monstrando preparo pessoal
e material, ação digna para
um povo que preza pela or
dem e os bons costumes.

.

Os acampados cobriram
de aplausos o patrão Almiro
Krueger, que fortaleceu o

Clube dos Cavaleiros, eJara
guá do Sul ficou no mais alto
grau de admiração dos visi
tantes, pois ficou evidente

que residimos em uma cida-

de em que podemos usar e

confiar napolícia, e, tenho cer

teza, este é urn dos motivos

porque falamos: "Nossa linda
e rica Jaraguá do Sul", pois
aqui tem muito mais que di
nheiro, tempessoas competen
tes emotivadas. Parabéns, J?ou
cia Militar, parabéns, jaragua
enses.

Eu tenho andado por aí e
tenho visto coisa feia, pessoas
que, pelomenos aparentemen
te, demonstram cultura e edu
cação em rodas de amigos e

até em microfones, mas não
conhecem e!ou nãopraticam
"Liberdade". "Liberdade-vai
até onde inicia a liberdade do
outro", este é o dito popular.
Tudo o que é bem-feito e no

lugaradequado ébonito, então
não é feio fazer festa com som

alto e gritarias a noite inteira,
desde que o local tenha sido -

designado para isto, pois deve
riam ficar bem longe de urna
bombacha os "homêns" que
não têm este senso de convi
vência em grupo.

AGENDA GAÚCHA

SÁBADO, 18 de agosto de 2001

Jéssica com os pais,
Udo e Elza, e a irmã,
Priscila, esta estudan
te de violão. Família
Udo Vales, parabéns
pelo título, mas, prin
cipalmente, parabéns
pela linda família que

formam, po is atrás
deste título existe- o

apoio, carinho e dedi

cação da famíl ia para

que a menina tenha

condições e motiva

ção. Por este mundo de

meu Deus, grandes ta
lentos foram ceifados

por não receber a aju
da 'da família e ami

gos, e digo mais, di
nheiro é necessário, mas mais que dinheiro é a admiração,
orientação e amor que um jovem talento precisa receber dos
que o cerca. Saúde e luz para esta família tradicionalista gaúcha.

Capitão da Polícia Militar senhor Amarildo Assis Alves recebendo
o troféu do patrão Almiro Krueqer e do presidente do Clube dos
Cavaleiros do Norte-catarinense, Adenor José Franzner. Home

nagem feita em reconhecimento pelo exemplar trabalho realizado
pela Polícia Militar durante a realização do 10° Rodeio do Pique
te Laço de Ouro. O capitão Amarildo agradeceu o reconhecimento,
que é de grande valer para a corporação perante a sociedade, e
orientou para que os promotores informem com antecedência a

realização do evento, possibilitando uma preparação da polícia e,
assim, atender melhor. Adenor sentiu-se orgulhoso como presi
dente do clube e, jaraguaense, comprometendo-se a divulgar e
incentivar este trabalho conjunto entre a polícia e a tradição gaú
cha. Isto é Jaraguá do Sul, isto é tradição gaúcha, isto é capaci
dade para liderar um grupo.

www.ctglj.com.br

CTG LAÇO JARAGUAENSE: este final de semana estaremos em Timbó.
17 a 19 de agosto - Rodeio CTG Galpão Amigo - Timbó.
25 de agosto � Baile Os Monarcas - CTG Laço Jaraguaense.
26 de agosto - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense.
1 e 2 de setembro - Festa Campeira - CTG Laço Massarandubense
Massaranduba.
6 a 9 de setembro - Rodeio CTG Silva Neto - Canelinha.

IlVf�W!g=
CARNES

._

FONE: (47) 371-4547
.

FAX: (47) 275-0524
JARAGUÁ DO SU'L - SC

Campeã brasileira: Jéssica Vales, 12 anos, eTG Do
Trote ao Galope, sagrou-se campeã brasileira na categoriade
Gaita Piano Mirim, pela eBTG (Confederação Brasileirada
Tradição Gaúcha). Foram etapas regional, estadual e a final
e nacional em Brasília. Jéssica estuda música há 4 anos

iniciou com teclado, e, há 2 anos, acordeom. Aluna da Escol�
de Música Tiãozinho do Acordeom, que já formou músicos de
renome que hoje fazem parte de bandas e grupos do Sul
brasileiro. É um grande orgulho para a tradição gaúcha de

.

nossa região ter uma prenda que representou-nos em nível
nacional e detém o título de campeã brasileira. Parabéns,
felicidade e sucesso!

Escolade
Música

Tiãozinho do

Acordeom

Professor, didática e cultura são termos nobres, são algumasdas
belezas que formam uma escola, pois o artista, na composiçãoe
interpretação, mostra, externa e torna público sua alegria, triste
za, sonhos e devaneios. Culturalmente falando, a música contri

bui muito para registrar valores, costumes e a qualidade devida
de uma época, tem, então, valor histórico e cultural. A perpetua
ção da arte e cultura está nas mãos destes "baluartes" culturais,
muitas vezes, vítimas do descaso do sistema político, mas movi

dos por valores muito acima da matéria, onde arrisco-me a citar:

"Se morrer o homem, não morre a memória." A todos os profes
sores, de todas as culturas e etnias, fica aqui registrado meu

respeito e admiração a esta bela e nobre profissão, parabénse
muito obrigado! A Escola de Música Tiãozinho do Acordeom
fica na Rua João Marcatto, número 40, segundo andar, sala4,
tem como objetivo ministrar aulas de gaita e teclado, e desta bela

fonte já formaram-se -qrandes gaiteiros. Professor Tiãozinho,

parabéns pelo título e muito obrigado por contrtbuírcorn a cultu·

ra e folclore brasileiros. Informações: 275-0236.

GAÚCHOS E GAÚCHAS DE IDADE NOVA

Cassia Giseli de Oliveira (20), Gionei Junkes (22), Aclécio
Lodi Rissini (23), Beliza Franzner (23), Onofre Bachann

(23), Rubens Roeder Júnior \�ú" (23), Dário Junkes

(24), Odilei Bressani (26).

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS
E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

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

GRAWDE FAWDAWGO

OS .

Monarcas
,Dia 25/08/2001 Local: CTG Laço Jaraguaense

Informações: (47) 371-4547

Site: www.ctglj.com.br - E-mail: ctglj@ctglj.com.brE-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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Tp.ca CuLru:w..
A Neue Heimat Trachtengruppe convida a

todos para prestigiar a 2' Tarde Cultural,

que acontece amanhã, na Sociedade Viei

rense, às 16 horas, em comemoração ao

130 aniversário do grupo e à Semana do

Folclore. Também terá apresentações de

música, canto, teatro e danças. Após as apre

sentações, haverá tarde dançante até às 20

horas. Participe!

�
A Proma inaugura no dia 22, às 20 horas, na
RuaArthur Gurnz, s/n, Vila Nova (próximo
ao Fórum), o Condomínio Residencial

Prímula Agradecemos o convite!

lb::v6 [EUm
O casalWalter eArmanda Schulz completa
hoje 50 anos de casados. O filho, Renato, e
anora,Kátia, e os netos Viviane, Gefferson
eFernanda desejam muitas felicidades.

OSesc, oNúcleo de Fotografia Profissional
da Acijs, a Prefeitura e Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul e a RBS TV estão

promovendo o concurso de Fotografia
'Totografe os 125 anos de Jaraguá do Sul"
- ja Semana da Fotografia. O concurso

abrange duas categorias: Profissional e

Amador, e duas modalidades: Preto e

Branco e Colorida. O regulamento poderá
ser retirado com os promotores, e no

endereço do Sesc em Santa Catarina através
da Internet: www.sesc-sc.com.br. Infor
maÇões pelo telefone 371-9177

Hoje, festa de aniversário da "Ilha da

Manguaça". Três anos de manguaça.
DJs Marcelo Luis e Daddy no comando
da festa. Ingressos antecipados: Naguchi
(Shopping Breithaupt), Pasta Mime (Rei
noldo Rau) e O Boticário (Calçadão)

Golfistas de todo o Brasil reúnem-se no 7°
Campeonato Sênior e Pré-Sênior
do]

.

viU0111 eCountry Club, que acontece hoje
e amanhã. O torneio é promovido pela
ABGS (Associação·Brasileira de Golf
Sênior) e registra média de 80 participantes
�rano. Desde a primeira edição, o evento
e sediado J' villM"

em orn e.

ats 111formações na secretaria do Joinville
CountryClub, pelo telefone (47) 424-6322.

CENTERSOM

II
CD, S - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

Wandér e Laurita Weege. Eles, mais uma

vez, preocupados com a natureza, estão

apoiando o Centro de Readaptação de

Pássaros, trabalho pioneiro em nosso

Estado. \\A natureza e os pássaros
antecipadamente ag radecem."

Cola grau, hoje, no curso de Pedagogia, pela
Associação Catarinense de Ensino, de

Joinville, Milena Buzzi Gerent Patrício.

Amigos, parentes e a mãe, Maria Marlise
Buzzi Gerent, a parabenizam. Sucesso!

AERO CAR�
Sua carga na hora certa no lugar certo!

371-0363 brasil@ne!uno.com.br Mi

Os pais do noivo, Isaldino e Leonora Forlin, e da noiva, Malú

Rohling, e o irmão Vilson R. Silveira Júnior

Em linda cerimônia realizada na Igreja do Rio Molha, uniram
se no dia 28 de julho os noivos Cleyton Alessandro e Malú

Crisley. A recepção, uma das mais requintadas do ano, foi

realizada no Clube Atlético Baependi. Felicidades ao casal!

Dr. Antonio E. Menna
OFTALMOLOGISTA CRM: 3059-'crF 468859357/00

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLíNICAS ESTADO
DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADE

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

lturo

",,'

�. "Á':�'-'--",,,�.:;:;tffi'#": i,
• Ed, M'ãlÔ.XllUnn Center;
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Completou 1 aninho dia
11 de agosto a

princesinha Andrielle

Joyce Jacobi. Os pais,
Arnildo e Rosane, e o

irmão, Andrey
Guilherme, desejam
parabéns!

4/8 - Taynara Aparecida Ferreira

4 DE AGOSTO
Matheus Rennan Strelow
Lucas Kluqe Jansen
Thailin Amanda Maia

6 DE AGOSTO
Gabriel Xaviél da Silva
Karotine Trindade I<ades
Gustavo Tri ndade Kades
Luan de Souza

Hanistom Paulino Santana
7 DE AGOSTO
Rafael Rodrigues Coelho
Karla Fernanda Wischral
Lucas Alexandre Zick
8 DE AGOSTO
Ramon Müller Rodrigues
Pedro Amorim Tabert/
Ruan Huendel Schulle Campos
Anna Karolina Kenauth Balsanelli
9 DE AGOSTO
Eduardo Felipe Guimarães
Thaís Hoffmann
Samantha lluci Ferreira
10 DE AGOSTO
Samuel Ranguetti
Anderson Luís Guetz
11 DE AGOSTO
Cecilia Cristina Toni

QUE FOFURA! Este é
Marco Otávio, filho de

Iria e Sônia Winter

Volkmann, que
completou o seu primeiro
aninho dia 14 de agosto.

Felicidades!

Hoje é dia do
aniversário de 1

aninho do
Jonathan

Henkemaier

l.ennert, filho
de Claudio J.

Lennert e

Elaine M. '

Henkemaler

O gatinho Gabriel Henrique Dalpiaz de

Souza, filho de Eron e Rosicler,
completa hoje 5 anos e, junto com os

familiares e amigos, comemora com

uma superfestinha em 'sua residência
J

Fazendo pose
para esta

coluna a

superfofinha
Barbara.

Dal' Pissol

Dia 16 de agosto foi a

vez da gatinha Alyne
Michelle Fachini

Moreira comemorar

seus 11 anos,
recebendo um

superbeijo dos pais,
Clóvis e Claodete

Moreira

Clínica Santa CecíliL
CONVÊNIOS:

Uniméd, União Saúde,
Weg, Malwee, Sindicato

da Alimentação

João Carlos da Silva

completa amanhã 6

anos. Os pais,
Manoel e Vanderléia,
desejam fel icidades

Dr. Herberto Meldau
Pediatra

Rua Walter Marquardt. 284. 371 O I O I

*

..

. .,

de estar na ",041
.,

*

*

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul-SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
' www.nicolodeIiLcom.br
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Cerro, terreno c/ * Vende-se um terreno,

ld�;j :1 [:! Cd i a í I}1
24.600m2, casa mista c/ Rose Meire ou Alexandre.

MÓVEIS 305.50m2, lateral da rua bairro Amizade, com 120m2, próximo a Igreja
BerthaWeege, 800m. da 73,5x27. R$ 8.500,00. Santo Antônio, a 5 km de

;', Vende-se casa no praia
Cllll/lporlGmtntw 1 c&6<,"1I1 If_ Malwee. R$ 13.000,00. Tratar: 377 -2829, com

Vende-se apartamento, Corupá. R$ 65.000,00.
do Erwino, sobrado

Tratar: 371-4446 Reginaldo. medindo 190m2, com 2

1 i 3 � � J 3 � �. I3 Rua Barão do Rio Branco, Tratar: 371-2357
quartos na parte de baixo

Edifício Klein, 5º andar, deVende-se na Vila Lenzi, * Vende-se terreno com e 3 na parte de cima,
Vende-se terreno Nova terreno c/664m2, rua 670m2, na Rua Pedro frente. Apartamento novo, MASSARANDUBA -

com entrada individual.

Brasília, cl 2.295m2, ou 100 Guilherme Schmitd, Schmitt, próx. Salão
com 738m2• Tratar: 275- BARBADA

R$ 40.000,00, aceita-se
3627, com Kátia. Terreno com 25.300m2,

separadamente ( 3 de lateral da Erwino Vitória, na Ilha da Figueira. sendo 1 0.000m2 e proposta. Tratar: 371-
762m2). Valor total: Menegotti. R$ 25.000,00. Valor R$ 9.000,00,

Vende-se ou troca-se por arrozeiras, produzindo 6640.
R$ 150.000,00. Tratar: Tratar: 371-4446 negociáveis. Tratar: 200 sacas de arroz,
371-2357 9712-477 7. apartamento ou Procuro casa para alugar

caminhonete à diesel. restante totalmente
Vende-se no Bairro aproveitável. Água na Vila Rau, preferência

Vende-se terreno no Vieiras, terreno c/ * Vende-se terreno com Casa no Jaraguá
corrente, excelente perto de Colégio. Tratar:

Jaraguá Esquerdo -

'

19.200m2, na BR. 397m2, plano, lot. Esquerdo, próximo Campo 370-4843.
Azaléias, c/ 1.444m2, ou R$ 160.000,00. Tratar: Divinópolis (Figueira). João Marcatto, com localização e acesso.

separadamente ( 2 de 371-2357 R$ 75.000,00 a vista ou 200m2, todo murada. Somente R$ 25.000,00.
Vendo casa com 138m2,

720m2). Valor total: R$ 9.000,00 entrada + Garagem com portão Tratar: 9979-3000 ou

construção nova, na Vila
R$ 74.000,00. Tratar: Vende-se na Amizade, saldo em 72x. Tratar: eletrônico, lavanderia, 379-1119, em horário

Lalau, Rua Alberto Santos
dispensa, 3 quartos, 3 comercial.

371-4446 terreno c/392m2, rua 372-3922. Dumont, com suíte, 2

Henrique Behling - Lot. bwc, sala c/ parabólica, quartos e demais
cozinha com móveis,Vende-se terreno c/ Behling. R$ 18.500,00. Vende-se terreno - Centro dependências. Terreno

3.000m2, rua Antônio Tratar: 371-4446 de Guaramirim. R$ churrasqueira com mesa
com 440m2, todo

Ribeiro (lateral), na 9.500,00 (aceita-se carro).
de sinuca com móveis. Vende-se casa no Centro, gramado, com garagem

Figueira. R$ 48.000,00. Vende-se terreno c/ Tratar: 373-7766, com
Valor à combinar. Tratar: c/112m2, terreno c/ para 2 carros. Preço: R$

Tratar: 371-4446 450m2, rua Antônio Marlene. 377-6506 (com.) ou 370- 240m2, rua Cabo Harry 79.000,00. Tratar: 371-
Ribeiro, 156. Vende-se terreno, 357m2, 7336 (res.). Hadlich, 644. R$ 8116 ou 9975-4135,

Vende-se terreno Bairro R$ 28.000,00. Vila Nova, local nobre. 70.000,00. Tratar: 371- com Marlene.
Vieiras, próx. a Kienen, Tratar: 371-2357 Valor R$ 22.000,00. Tratar: Vende-se apto, Vila Nova.

2357
semi-plano, com água 370-7962 ou 9975-7602. Tratar 370-1967 ou Compra-se mini-sítio ou
nascente, c/ Vende-se terreno em

9975-7602. Vende-se casa de chácara. Paga-se até R$
20.591.00m2. Garibaldi, c12.250m2, Vende-se terreno, madeira, c/78m2, Vila 15.000,00. Tratar: 371-
R$ 160.000,00. Estrada Garibaldi, 9 km localizado na Rua Vende-se apto com Lalau, com 03 quartos, 3752.
Tratar: 371-4446 após Ma/wee. R$ HenriqueMarquardt, próx. 103m2, Baependi, na rua

sola, 'cozinha, bwc.
7.000,00, aceita-se carro. a Gruta Perpétuo Socorro,

Fritz Bartei, c/ O 1 suíte, Terreno c/484m2, rua Vende-se casa c/ 2 qtos,
Vende-se na Amizade, Trotar: 377-2357 Tifo dos Pereira, com 7 02 quartos, sala, bwc Major Júlio Ferreira. R$ coz., área de serviço, lav.,
terreno c/ 7.170m2, casa de oiv; 60m2. social. R$ 39.000,00. 45.000,00. Tratar: 371- garagem. Rua Rodolfo
rua 13 de Maio, ao lado * Vende-se um terreno, R$ 78.000,00.

Tratar: 371-4446 23'57 Tepasse. Valor R$
da Lot. Behling. com 350m2, Jardim Tratar: 377 -0860 ou 170.000,00. Imigrantes-
R$ 38.000,00. São Francisco, na 377-7347. I� i t!I!�j \Í!íJ Vende-se casa em João Guaramirim. Tratar 373-
Tratar: 371-4446 Rua principal do Pessoa, c/78m2, 1249, após 18:20.

loteamento. Tratar: Vende-se terreno no alvenaria, 03 dormitórios,
377-8776. Ribeirão Grande, 7 350m x Vende-se Chácara em Três e demais dependências, 13�,i U;] la-I77Dm (frente), com casa Rios do Norte c/ terreno c/ 345.50m2, rua

equipada, 7 rancho + 26.000m2, rua José Francisco Panstein, 28, R$
área plantada com Martins (frente n? 73). 25.000,00. Tratar: 371- * Precisa-se de sacoleiras,
arroizeira. R$ 70.000100. R$ 60.000,00. Tratar: 2357 para vender confecções,
Tratar: 377-7347. 371-2357 saias oxford, todos os

,

Vende-se 1 casa em 'tamanhos, longas e
Vende-se terreno, Vende-se Chácara em alvenaria. Bairro Vila secretária. Preço R$
500m da lagoa + Santa Luzia, c/20.000m2, Nova. Área construída de 11,00. Blusa de seda

I(
casa 5 peças. G/ casa 40m2, cercada, 200m2• R$ 80.000,00, manga curta e longa R$
R$ 77.000,00. Tratar: com tela, possui 05 aceita-se ropostas, apto., 12,00. Motivo:
377-7347. lagoas, já produzindo casa como parte do fechamento da loja.

peixes p/ comerciolizuçõo. pagamento. Tratar: 370- Tratar: 371-8116, com

,� Vendo terreno com R$ 90.000,00. 0464. Marlene.
670m2, na rua Pedro Tratar: 371-2357

�!I�:l .�'> Schmidt, próx. Salão Vendo sobrado, com

Qríml11ã" Vitória, na Ilha da Vende-se chácara c/ 178m2, contruído, pronto PRECISA- SE DE
Figueira. Valor R$ 142.000m2, em Nereu para rnoror; Contendo 1 ...

�
A IMOBILIÁRIA SÉCULUS, 9.000,00, negociáveis. Ramos, possui 18.000 pés suíte, 2 qtos, 1 escritório, FARMACEUTICO

parabeniza a Tratar: 97 72-477 7. de banana, água nascente. copa, cozinha com Interessados trotar:PROMA e os propritários do R$ 35.000,00. dispensa, sala, bwc social,
Edifício Prímula, por mais uma Compra-se terreno de Tratar: 371-4446 churrasqueira, lavanderia, 275-3257,obra .concluldc, particular, nas garagem p/ 2carros e

com inauguração 22/08/01!!! imediações do centro. Vende-se Chácara na demais dependências. com SérgioTratar: 370-2995. BR280, Poço Danta, c/ Tratar: 376.1266, com

PARA
ANUNCIAR:

l11·1919
correiodopovoS©netuno.com.br IMÓVEIS: compra, venda e i,m�biliárias DIVERSOS: õf�rtas e oportunidades EMPR

FECHAMENTO
DOS ClASSIFICADOS

I NEGÓCIOS & OFERTAS:
! Segunda-feira, às 12h
!-- CLASSIAUTO-:--

Terça-feira" às 12h _

CLASSIMOVEIS:
Quinta-feira, às 12h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Tel. Plantão
9101-4656
9101-8855
9101-3265
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Rn,!d,letec'"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 Reinaldo

Pomeringer - área
,

2.000m2• Contém casa

com 3 'quartos, bwc,
sala, cozinha,

lavanderia, churras
queira, piscina semi

acabada. R$ 29.000,00

GUARAMIRIM -

Sobrado no Centro de
Guaramirim.

Área terreno: 750m2
Área construída: 700m2

CENTRO -

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

empregada
completa,

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

,EngeteeConstrutora e Imobiliária
�. ,

,

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

CENTRO
área total
de 1.000m2•

Valor de
R$

198.000;00,
condições à
combinar.

VENDAS R$10,600,OO
* ILHA DA FIGUEIRA - Terreno
com área de 534m2 próx Cal,

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 alvenria área
do terreno c] 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 princi
pal. R$ 37,000,00
* APARTAMENTO na frente do
Smurfs Lanches, na Reinaldo
Rau - Centro: Contém uma suíte
mais 2 quartos, 2' salas,
dependência completa de
empregada, cozinha com móveis
e BWC.

.

* TRÊS RIOS DO NORTE -

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

. lavanderia e demais

dependências. R$ 13.000,00
* CENTRO - Casa de alvenaria
com terreno de 2000 m2 no valor
de R$ 120.000,00
* ÁGUAS CLARAS - Terreno
com 967,50 m2 valor de R$
10.000,00
* VILA NOVA - Edf. Marangoni
com 2 quartos, sala, cozinha,
BWC, lavan-deria R$52,000,OO
* CENTRO - Edf. Argos com 1
suíte + 2 quartos, sala, cozinha

R$ 65.000,00
* CENTRO Casa Rua

Florianópolis com piscina próx ao

posto Marechal R$ 13Q,000,OO
* 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
Bruqnaqo nO 611 valor de R$
500,00

* VILA LENZ:f'- Terreno na rua

Marcelo Barbi R$ 15,000,00
* VILA LENZI - Terreno com

450 m2 R$ 17.000,00
* CENTRO- Terreno n

ä

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

. de Alvenaria R$ 60.000,00
* VILA LALAU- Casa de alve
naria, rua Roberto José Milker
(Póx. DG da WEG) R$ 109.000,00
* JARAGUÁ ESQUERDO - Rua
João Franzner 'casa de alvenaria
404m2 R$ 210.000,00
� AMIZADE - Terrenos no

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

Exp. José Ribeiro. Casa com 3

quartos, 1 BWC, sala, 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

Atrás UNERl em frente
Julius Karsten - R$
100.000,00 - Terreno
com aprox, 700m2 -

com 2 casas em alv, e

ponto comercial e

residencial

VILA RAU

R$ 45.000,00
Casa em alv.
próx. a UNERJ

BARRA RIO CERRO II
- em frente ao HARAS -

R$ 45.000',QO - 2
casas em alv. - terreno,
com aprox, 700m2

de 2 andares, com
suíte + 2 quartos,
churrasqueira,
garagem p/ dois

carros R$ 130.000;00

VILANOVA
Residencial ou comercial
com 3 quartos localizado

na rua Domingos
Brugnago na 611 valer
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 - Apartame�;
to com 1 suíte mais dOI

quartos,l sala, lavan

deria, 2 bwc, no valor
de R$ 65.000,00
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APARTAMENTQ ... RuaCe�
Procópio
Gomes de
Oliveira,

,

1320 - Ed. :'iIsabeiz, apto1
�

804. I'

:;ç" 122 DOm 2
- 1

........_ ,

suíte,2
dorm., sala,
cOZ., 2 bwc,
, "

area serviço,
sacàda,

garagem pl 2 qlrros� Todo

\�obiliado, pronto pára morar

TERRENO .�. A;�! �al.. ?eodoro da
I

t "Fonseca _ Cen��f, _ 1.500,OOm 2
•

Valor a combinar

CASA ALVENARIA - Rua José

Marcelino M�lIer, 59,. Área
588 ,DOm 2

I
+ OÔ .. ,.. 156 ,DOm 2

- 3

dorm., bwc, sala de estar e TV,

cOZ., escritório, área de serviço,

churrasqueira, garagem.
R$ 'Ä8�'�tPOO ,00

Salas

,

Fonsecc -

� Ed.

tMaximun
! Center·
I
D.I.: 1
suíte +'2
dorm +

!

dep.
�

empregada, �
cl

" garagem
\pl 2, carros. Valor a combinar

-�

�

CASA ALVENARIA - Rua Ar
gentina, 33 - 420,OOm 2, consto

I 200,OOm 2
- 1 suíte + 2 dorm + 2

I d�:Sde2s�;fç� :O%�;r���: : .

, , garagem 'pl 3 carros. J\_�alo� �$ 90.000.:�O.i:»

Comerciais.
(701 e

702).
Rua
Guilherme
Weege -

Centro
Médi'Co

\Odontológico. yalor a combinar

SALA COMERCIAL - Ruo Pr�f.
'Wald�mqt: �rubbo. t pu, -

350,OOrn 2. Valor Cl comóinaJ!;'

ALUGA-SE
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www.imobiliarialeier.hpg.com.br
imobiliorioleier@terFo.com.br ou ileier@teiro.(om.br
Rua Reinoldo Rau, 144 .. Jaraguá do Sul - sc

Ref. 37 - CENTRO
- Apto. com
222,00m2, com suíte
+ 2 quartos, de
pendo empregada,
salas grandes - Rua

Domingos da Nova -

R$ 115.000,00 a

ESQUERDO - casa cl 120,OOm2, terreno
cl 5l<:4,05m2. Rua Olivio Chiodini Pradi,
suíte + 2 quartos - R$ '50.000,00" a

combinar

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

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

casa de menor valor.

Ref. 514 - BARRA RIO CERRO - cl
572,OOm2 - 13x44m, Rua 982, lateral da
rua Oscar Schneider, Loteamento Raios de
Sol- R$ 2.500,00 entrada e saldo até 48x.

�",,@"",C'@ ,., '''''='�''''�I

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

loteamento Satler - R$ 16.000,00

371-9165

485,OOm2, casa cl 105,OOm2• Rua Inácio
Zoveko, lateral da ruaWalterMarquardt.

R$ 40.000,00, a combinar

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

14x27,65m, estuda propostas

Ref. 569 - SCHROEDER - Centro -

cl 460,OOm2 - 20x23m, Rua Tiradentes
- R$ 14.000,00 à combinar

Ref. 40 - VILA RAU - cl 581,OOm2,
14,81 I 16,50x39,50/43,50m. Rua

755, Residencial Renascença -

R$ 18.000,00 à combinar

Ref. 578 -

CZERNIEWICZ -

apto cl suíte + 1 qto,
Rua Emma Ziemann,
cl 78,63m2, ótimo
estado, aceito financ.
bancário, casa de
valor até
R$ 55.000,00

Ref. 444 - RIO CERRO - terreno

com 1.740,OOm2, frente de

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

Ref. 19' - AMIZADE - novos, cl suíte +

2 qtos, cl sacada, garagem. Rua Jorge
Czerniewicz - R$ 55.000,00 a

combinar, aceita financ. bancário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COMPRA ,. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: 8h30 às 12h * 13h30 às 18h30

� Aos sábados: 8h às 12h

. R. Guilherme Hass -

Terreno 375m2 -

R$ 16.000,00

Elpídio
Martins, 69 - Casa 115m2, 1 suíte,
2 dorrn., sala, coz., lavanderia,
bwc social, escritório e demais

dep. - R$ 70.000,00
João Czerniewicz - Terreno

4.650,00m2 R$ 115.doo,00

Julho - Terreno 54x30 = 1.620m2
- R$ 123.000,00 á vista ou

entrada R$ 30.000,00 + 1 Dl<
R$ 10.000,00

2008 - JGUÁ
ESQUERDO - Casa em

alv. cl 160m2•
R$ 32.00Q,ÔO à vista,
ou parcelado, aceita cerro.

2139 - VILA LENZI - R. Joõo
Planinschek - sobrado alv 600m2 -

inferior: Hall entrada, 1 suíie cl hidra,
1 darm., sala estar, bwc, escritório,

Cozinha cl móveis, área serviço, dep.
e�preg. e bwc. Superior: sara íntima,
sude cl closet e hidra 3 darm bwc
sacada ao redor da c�sa, gar��em 5
carros + área festa. Terreno 1.500m2

• R$ 250.000,00

- R. Wolfgang Weege - coa

alv., 3 dorrn., solo, copa/
cozinha embutida, bwc, área

festa, garagem 3 carros.
Terreno 710m2.
R$ 86.000,00

2097 - CENTRO - R.
Argentina, 33 - casa alv., 1
suíte, 2 dorrn., sala, copa,
cozinha, lav., churrasqueira,
dep. empregada, garagem -

R$ 90.000,00

211 ° - JGUÁ ESQU ERDO
R. São Bento do Sul, 60 - casa

alv. 200m2, 3 dorrn., bwc, solo
estar/jantar, copa, cozinha, área
serviço, área festa, garagem 2

carros. Terreno 400m2
R$ 68.000,00, aceita casa

menor valor

Miranda - casa alv. 92m2, 3
dorrn., sala estar/jantar, copa/
cozinha, bwc, área serviço,
garagem. R$ 32.000,00 a

vista, ou parcelado
com Caixa ou Imobiliária

- casa, alv. 130m2, 5 dorrn.,
sala, copa, cozinha, bwc,
lavanderia e· demais

dependência. Terreno 400m2 -

R$ 45.000,00

2100 V
L

- ILA LENZI - R. Irmão
eandro - Sobrado alv em

constru -

.

bid
çoo 425m2, 4 suítes, 1 cl

I. romassagem escritório
cozlnh I' ,

área ba
a, so � estar cl lareira,
r, sala tontor, área serviço.Terreno 5.000m2.
R$ 190.000,00

R. João Carlos Stein, 28 - casa alv.
150m2, 5 dorm., escritório, 2 bwc,
saia/estar/jantar, copa, cozinhe,
lavand.,churrasq., garagem 2

carros. Terreno 350m2 -

R$ 60.000,00

Klitzke - casa nova alv. 127m2, 1

suíte, 2 dorrn., bwc, sala estar,
jantar, coz., lavand., garagem.
Terreno 330m2. R$ 60.000,00

i20 - ·Sobrado alv. superior: sufte cl closet,
hidra, sacada, 2 darm. cl socada, sala
intima cl socodo, bwc inferior: solo estarl
ilJntar/TY, .cozinha cl máveis, churrasq.,
lavabo, bwc, dep. empreg., garagem 2

carro�. R$ 195.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1037 - Centro - próx,
Studio FM - terreno cl

309m2, edificado cl casa

antiga, R$ 148.000,00,

ÓVE I S

1010 - Centro - próx.
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 pl 2 carros, R$
42;000,00 - Aceita carro

e parcelamentó

1325 - Vila Lenzi - R.
Onélia Horst - Terreno

cl 570m2, cl casa alv, cl
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,

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 pl
2 carros. R$ 85.000,00.

3034 - Ed. Barão - em

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

- 1297 - Vila Lalau -

próx. Posto Mi2ne - alv, cl
156m2, cl 4 qtos, 2 bwc's,
Terreno cl 450,00m2,

R$ 55.000,00.

Menegotti
- 3 salas
comerciais
conjugadas,
Área total
de

136,24m2,
R$
70.000,00

a
LT DA.

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 1.426,50in2,
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
2296 - Vila Lalau - próx. Demicar - 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 - (15x34) - 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, si comercial cl bwc -

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

3356 -

Ed.
Morada
do Sol -

suíte + 1

qto, 1

vaga de
garagem,
R$
48.000,00

3049 - Rua Piçarras -

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

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

3 qtos, bwc social, sala
visita, jantar, TV, copa,
cozinha bwc serviço,
lavanderia, garagem e

churrasqueira, R$ 50.000,00

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

Suíte cl
hidra, 2

qtos.
2 vagas de
garagem.
R$
92.000,00.

1036 - Centro - defronte
Cartório Dna, Áurea -

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

R$ 160.000,00,

1052 - Agua Verde -

Próx. Igreja São Judas -

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

R$ 59.000,00,

1225 - 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 hidra,
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, bwc 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
a

qtos" sacad
cl .

achurrasquelr ,

cl piscina,
R$
100.000,00.

I j I
-_

"�

1989 - Schroeder - cl
286,25m�, cl 5 qtos, 2

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

1355 - Vila 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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Ref 4225-Edif. Águas Claras-Três Rios
do sei-c/ 48m2- 2 dorm- R$1l.500,00

\
+ Financ.

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

cl 219,44m2 - suíte cl eloset -

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

R$77.000,00
Ref 1841- Amizade- Sobrado cl 255m2 - 1

.

suíte cl closet+ 3 dorm - R$99.000,00
Ref 1842-Amizade-Casa Alv. cl 70m2 - 1

dorm - 1 bwe - R$22.000,00
Ref 1855-Amizade-Tifa Schubert-Sobrado

cl 200m2 - 6 darm - 2 bwe -R$ 48.000,00
Ref 1860-Amizade-Casa Alv. cl 203m2 -

suitec/hidro+ 1 dorrn -1 bwe -R$120.000,00
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 darm - Terreno c] 544m2 -

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

suíte+ 1 dorm + edícula cl 1 darm -

R$35.000,00+financ.
Ref 1938-Amizade-Res.Verssales -Casa

Alv.Nova e/136m2-suíte+2 darm -

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

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

suíte+ 2 darm - 1 bwe - 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

darm - 1 bwe - Terreno e/850m2 -

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

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

R$230.000,00
Ref 1820-Czerniewicz-Sobrado cl
269,30m2 - suíte master- Terr.c/ 625,89m -

R$190.000.00
Ref 1868-Czerniewicz-Sobrado Res.e
Comi. cl 234 m2 - 4 darm - R$95.000,00
Ref 1827-Estrada Nova- Casa Mista cl
120m2 - 3 darm - R$19.500,00
Ref 1854-Estrada Nova- Casa Alv. cl
78m2 - 3 dorrn - 1 bwe - terreno cl 344m2
- R$32.000,00
Ref 1763-Guaramirin-Sobrado cl 360m2-
suíte c/cro set - Terreno cl 720m2-

R$140.000,00
Ref 1778-I1ha da Figueira- Casa Alv. cl
140m2 - 3 darm - 2 bwe - R$ 65.000,00
Ref 1904-Ilha da Figueira- Casa alv. cl
140m2 - 1 suíte+3 darm - 2 bwe -

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

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

cl 198m2 - 1 suíte+3 darm - R$90.000,00
(parcela)
Ret 1911-Jguá Esquerdo- Sobrado cl
211,30m2 - suíte+ 2 darm -Piscina -Terreno

cl 560m2-R$140.000,00
Ref 1931-Jguá Esquerdo- Casa Alv. cl
110m2-3 darm -1 bwe - Terreno cl
364,70m2 - R$53.000,00
Ref 1831-João Pessoa- Casa Alv. cl
lanchonete cl 250m2 - 3 darm - 1 bwe -

R$45.000,00
Ref 1918-Nova 'Brasília- Sobrado cl
350m2 - suítre+ 3 dorrn -piscina-Terreno
cl 1.605m2 -R$300.000,00
Ref 1919-Nova Brasília-Casa Alv. cl
164,86m2 - suíte+ 2 darm - 3 bwe -piseina
R$85.000,00
Ref 1633-Schroeder- Casa Alv. cl 286m2
- 4 d orrn - terreno cl 1.540m2 -

R$85.000,00
Ref 1658-Schroeder-Casa alv. cl 240m2
- 1 suíte+3 dorrn -2bwe - R$60.000,00
Ref 1922-Schroeder-Casa Alv. cl 186m2
- suíte+ 3 d orrn - 2bwe - Terreno cl
661,98m2 - R$45.000,00
Ref 1850-Três Rios do Sul- Casa Mista

cl 80m2 - 3 dorrn - 1 bwe - R$16.000,00
Ref 1708-Vila Baependi-Sobrado ct
580m2 - 2 suítes+ 2 darm -3 bwe - Piseina
Consulte-nos
Ref 1800-Vila Baependi- Sobrado cl
250m2 - 1 suite cl hidro+ 2 dorrn - 1 bwe

R$140.000,00
Ref 1851-Vila Lalau- Casa Alv. cl 153m2
- 1 suíte+ 3 dorrn - 2 bwe - R$63.000,00
Ref 1880-Vila Lalau-Casa Alv. nova cl
138m2 - (suite+ 2 darm -R$75.000,00
Ref 1903-Vila Lalau-Casa Alv. cl 172m2
- 3 darm - 2 bwe - Terreno cl 392m2 -

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

3 dorrn - 2 bwe - Terreno cl 392m2 -

R$78.000,00
Ref 177i-Vila Lenzi- Casa alv.c/ 180m2
- 3 dorrn - 2 bwe - R$78.00.0,00
Ref 1777-Vila Lenzi- Casa alv. cl 128m2
- Terreno cl 882m2 - R$ 60.000,00
Ref1784-Vila Lertzl-Sobrado cl 192m2 -

4 dorrn - 3 bwe - R$103.000,00
Ref 1815-Vila Lenzi-Casa Alv e/160m2-1
suíte-2 darm - 1 bwe - R$25.000,00 +

Finan
Ref 1923-Vila Lenzi-Casa alv. -suíte+ 2
darm - 1 bwe - Terreno cl 458m2 -

R$58.000,00
Ref 1936-Vila Lenzi- Casa alv. c]
186,25m2 - 3 dorrn - 2 bwe - R$75.000,00
Ref 1859-Vila Rau-Casa Alv. cl 70m2 -3

dorrn -1 bwe +1 gaipãoe/bwe e/100m2-
R$45.000,00

Chacáras:
Ref 3040- Ilha da Figueira-el 21.146m2
- 1 cachoeira - lagoa -(negociável)
Ref 3038-Jguá 84-Mini Chaeára ct
5.960m2 - cl 2 casas bo as alv.- R$
58.000,00
Ref 3041-Massaranduba- Mini Chaeára
cl 2.520m2-1 casa de 80m2 -3 darm -2
bwe -R$ 30.000,00
Ref 3032-Ribeirão G. do Norte-el
125.000,00m2 -R$ 50.000,00

Terrenos:
Ref 2360-Amizade -R:Jaeob Gesser cl
600m2 R$33.000,00
Ret 2360 - Amizade-R: Roberto Ziemann,
ell500m2 - R$70.000,00
Ret 2364- Amizade- R:Jaeob Gesser cl
551m2 - ·R$38.000,00
Ref 2362- BR 280 - cl 400.000m2 - R$
480.000,00
Ref 2373-Centenário- R: Lot. Jardim
Francisco cl 350m2 - R$ 21.500,00
Ref 2330-Czerniewicz- R: Ilda Formigari
cl 300m2 - R$ 14.000,00
Ref 2340-Czerniewicz- R: Paraná cl
22.123,89m2 ct lagoa de peixe - R$
68.000,00
Ref 2349-Czerniewicz- R: Antônio Gesser

cl 18.844,86m2 - R$ 200.000,00
Ref 2385- Czerniewicz- Terreno plano cl
7.000 m 2 - R$ 350.000,00
Ref 2386-Guaramirim-Próximo Pedreira cl
80.000 m2 - R$200.000,00
Ref 2387- Guaramirim- R:BR 470 cl
648m2 + 1 casa madeira cl 3 dorrn - R$
28.000,00
Ref 2313-Ilha da Figueira- R:José
Panstein cl 603,75m2 - R$17.500,00
Ref 2379- Ilha da Figueira- R: José
Teodoro Ribeiro cl 540m2 - R$42.000,00
Ref 2367-Jguá Esquerdo- Lot. Osmar
Gerent cl 427,50m2 - R$13.500,00
Ref 2377-Jguá Esquerdo- Cond. Azaléia
- cl 688,27m2 - R� 30.000,00
Ref 2304-Nereu Ramos- R:João Ropellato
cl 10.123,75m2 - R$55:000,00
Ref 2305- Nereu Ramos- R: Luís sarf 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 2'388-5chroeder- R: Verônica Kniss

cl 450m2 - R$4.000,00
Ret 2382- Vila Baependi- R: Bernardo
Dornsbusch cl 556,47m2 - R$58.000,00
Ref 2365- Vila Lenzi- R: Lot. Piermann

cl 510m2 - R$21.500,00
Ref 2368 -Vila Lenzi- Lot. Piermann. CI
560m2 - R$ 25.000,00
Ret 2381-Vila Lenzi- R: Onélia Horst cl
670m2 - R$35.000,00
Ret 2327-Vila Nova - R: Walter

Marquardt cl 11.291m2 - R$ 600.000,00
Ref.2359- Vila Nóva- R: Brusque cl
800m2 - R$32.000,00
Ref 2370- Vila Nova- R: Walter

Marquardt cl 183.627m2 - R$ 70.000,00

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

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

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

R$80.000,00
Ref 4217-Edif.Isabella - Centro - cl
122,70m2 - suite+ 2 darm - 1 bwe -

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

constr.c/ 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)
Ret 4228-Edif.Catarina Ersching
Centro-2 darm - entrada R$76.000,00
Ref 4229-Edif.Clarice Koch-Centro-el
116m2- 2 darm - 1 bwe - garagem -

R$60.000,00
.

Ref 4230-Edif.Pérola Negra·' Centro- cl
127m2- suíte+ 1 do,m - 1 bwe -garagem -

R$68.000,00
Ref 4188-Edif.Adrielli-Czerniewiez-el
96m2- suíte+ 2 darm - R$22.000,00+
financ.
Ref 4211-Edif.Sílvio Pradi- Jguá
Esquerdo- 1 suíte+ 2 darm

R$1l5.000,00(Troca pI casa}
Ref 4162-Edif.São Miguel-Nova Brasília
aptos e/3 dorm-.R$46.000,00cj 2 dorm
R$43.500,00
Ref 4232-Edif.Hortência-Nova Brasília-
3 darm - 2 bwe -garagem - R$68.000,00

;;'4
0< ,<:'1;:l,"/< '"
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1917 - ILHA FIGUEIRA - R$

75.000,00 casa alv. cl 83n12 +

edícula cl 114m2, suíte + 3 dorm.,
2 bwc, salão de festas cl churrasq.

Terreno cl 350m2

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

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

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

R$65.000,00

1920 - CENTRO - cl 170m2.- 3
dorm., 2 bwc, salão festas -

terreno cl 392m2 - R$ 88.000,00
próximo Angeloni

\

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO PROMA

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42"1 - SALA "103 - FONE: 37"1-88"14-
IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_BR

Residencial Santos Dumont
Construção e Incorporação

PROMA
\---

Apto com suíte + 1 quarto,
cozinha/estar/jantar, sacada
com churrasqueira, garagem.

Tempo de obra: 18 meses

Preço fechodc/totol:
R$ 42.500,00

Parcelamento direto com a

PROMA
Uso do FGTS

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José

Emmendoerfer

(Próx. Marechal)
Edificio Marina em construção

na Rua Marina Frutuoso

_ Aptos c/ suíte + 2 quartos, cl
área de 140m2, sacada cl
churrasqueira. Entrada

R$ 23.837,00 + 21 pare. de
R$ 2.167,23, corrigidas pelo CUB

Entrega de chaves em
1 ano e 9 meses.

Valor total: R$ 70.000,00

- Aptos. nO 101 e 106, c/
123m2 - suíte + 1 qto. e

demais dep. Entrada de
R$ 21.120,00 e assumir

'parcelas de
R$ 823,88 corrigidas

pelo Cubo

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto,
esquina com Clemente Baratto
- Apto. n° 902: suíte + 2 quartos e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 145.000,00, acabado.

- Apto. n° 802: suíte + 2 quartos e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 105.000,00 s/ acabamento.

- Apto. n? 805/1003 c/ suíte + 1 quarto e demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 65.000,00, s/ acabamento.
- Salas comercial executivas,
c/138m2 - R$ 68.491,00
c/ 101 ,40m2 - R$ 50.326,00
c/ 1 05,26m2 - R$ 52.242,00
c/ 102,8m2 - R$ 51.021,00
(90% do CUB o m2, entrega em outubro de 2001)
Parcelamento direto com a PROMA

APARTAMENTOS PRONTOS

ED. AMARANTHUS - Rua Adolfo Socani, 36
Apto. com 306m2, com suíte + 2 quartos, dependência de

empregada, 2 garagens e demais dependências.
Edifício com grande Salão de Festa, churrasqueira, sauna, sala'
de ginástica, sala de jogos, piscinas, quadra esportiva, quiosque
e play-ground.
Preços de: R$ 145.000,00 à R$ 162.000,00 (parc.
direto com o proprietário)

ED. PRíMULA
Apto. NOVO, c/
suíte + 1 qto e

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

ED, ASTER
Rua Marina

Frutuoso, peto
Anqeloni. Apto.
c/ 2 qtos, 2 bwc,
demais dep.
R$ 55.000,00

rCASAS/APTOSESALASA-
-

;-T;;:-r;;;-o ide;;! par;-u�-,
VENDA industrial cl 20.000m2, na I
• Casa em alvenaria com Rua Francisco' de Paula -

I207m2, terreno com 590m2 R$ 130.000,00.
- R$ 130.000,00 1'10 • Terreno em Guaramirim, I
renascença R. 755 nO 100. local nobre para residência. I
• Casa cl 180m2, cl suíte + R$ 22.000,00
2 quartos e demais dep. - • Com 493m2, na Rua I
Rua Frederico Curt Vasel, Amábile T. Pradi, próx. ao I
455 - R$ 100.000,00. Cond. Azaléias - R$ I• Casa em alvenaria cl 17.500,00.
140m2, 3 quartos, sala, • Terreno com 400,00 m2 I
cozinha, bwc, ter�eno, -: - Rua Espírito Santo -

I600m2 - Rua LUIz Pícolll Centro - R$ 25.000,00
R$ 50.000,00 - Acei-ta • Terreno cl área total de I
sítio Jaraguá do Sul ou 400,OOm2 - Nereu Ramos I
região. - Valor total R$ 12.000,00.
• Casa em alvenaria c/ 2 • 2 terrenos cl área total

quartos e demais dep. de 6.707,OOm2 - Rodovia

(Terreno cl área total de BR 280, próx. ao Trevo de
342 rn-) Estrada Nova, Rua Guamiranga - R$
Urubici, 118 - R$ 60.000,00 (cada).
39.000,00 • Terreno com área de
• Casa em alvenaria cl 2 . 102.752,00m2 � Rua

quartos e demais dep. Walter Marquardt, próx. ao

(Terreno cl área total de Posto Cidade II - R$
342 m-) Estrada Nova, Rua 250.000,00.
Urubici, 100 - R$ 26.000,00 • Terreno cl 62.500,00m2
• 1 Casa em madeira + 1 - Rua Luís Sarti, Nereu
anexa de 65m alvenaria, na Ramos - R$ 50.000,00
Rua Américo Costa, 41, • Sítio com galpão de
entrada do Rodeio. R$ 600m2 e depósito de 50m2

45.000,00. +- casa em alvenaria de
• Casa em madeira cl 100m2 - Próximo à Serra

aprox. 90m2, 3 quartos e de Pomerode - R$
demais dep. Terreno cl 130.000,00
480m2 - Rua Atanasio

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS
• Ed. Antúrio - apto de 2

qtos e demais

dependências. R$ 350,00
• Ed. Petúnia - apto de 2

qtos e demais

dependências - R$ 350,00
• Ed. Prímula - apto cl
suíte + 1 qto e demals
dependência - R$ 350,00
• Ed .. Prímula - apto cl 1

qto e demais dependência -

R$ 275,00
•. Cond. Residencial

Amaryllis - apto cl suíte + 2

qtos, demais dependências
- R$ 400,00
• Casa - NOVA BRASÍLIA -

c/ 2 qtos e demais

dependências - R$ 300,00
• Salas comerciais em

lugarés diversos, preços a

partir de R$ 200,00

Rosa, 376 - Centro -

Guaramirim.R$ 35.000,00.
• Casa em alvenaria cl
suíte ct closed + 2 quartos,
sala, cozinha

semimobiliada, toda mura

da, com portão eletrônico -

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

quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço e garagem
- Rua Carlos Meyer, 164 -

R$ 45.000,00
• Casa na Rua Guilherme
Hasse - Loteamento

Juventus, com 230m2 - R$
120.000,00
• Residencial Amaryllis,
Aptos 304 A, semi

mobiliado, suíte + 2

quartos. R$ 78.000,00
• Sala nO 208 ou 408, área
de 38,45m2, com bwc e 1

vaga de garagem - Rua
Reinoldo Rau, Ed. Market
Place - R$ 35.000,00

I
GALPÕES I
• R. Guilherme Danker, 33 I
(perto do Angeloni), ITERRENOS/SÍTIO 400m2. R$ 700,00 .JL --

ED. AMARYLLIS
Vila Nova - Rua

Angelo Torinelle,
78. Apto c/ suíte
+ 1 qto e demais dep
- R$ 55.000,00
C/ suíte + 2 qtos e

demais dep. -

R$ 68.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária

VENDE - Madeira, contendo 3

quartos, em terreno cl 660 m2.
Rua Onelia Horst, 380
Preço: R$ 30.000,00

VENDE - Casa em alvenaria com

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

Preço: R$ 45.000,00

ALUGA - Casa madeira, contendo
2 dormitórios. Rua 938 - Lote 190

- Lot. Ouro Verde - R$150,00

VENDE - Casa em alvenaria (antiga)
cl 200 m2, em terreno cl2.997 m2.
RuaAdolfPuttjer, 112 (Próx.
Prefeitura). Preço: 130.000,00 I

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

, \

ALUGA - Apto. contendo 03 '

dormitórios (sem garagem). Rua
Marcos E. Verbinenn - Resid.

Garcia - R$ 250,00

VENDE-TelTenocomáreade1.538,45
m2. Rua 25 de Julho esquina clRua
Guilherme Wackerhagen (VooNova)

Preço: R$125.000,00

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

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 - Casa em alvenaria, com
área 220 m2, em terreno de 450 m2.
Rua: Luiz Bortolini - Iaraguâ
Esquerdo - Preço: R$ 69.000,00

VENDE - Excelente chácara, contendo casa

ein alvenaria de 184,00 m2, áreaplfestas,
lagoas de peixe e várias cachoeiras. Terreno

com área de 375.000,00 m2.
Nereu Ramos - Preço: R$ 100.000,00

CONDOMÍNIO LEUTPRECHT

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

Entrega em dezembro/2001
Últimas unidades

Preço: R$ 45.000,00

Rua João Picolli, 104 - CE·P 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.brCRECI0914-J-ln\.-37·

·

...1-2
.. 1··. ·1, 7.·.. .

www.imoveis-sc.com.br. _
.. �/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMÓVEIS
371-7931irPABX

E-mail -imoveis@netuno.com.br

• COMPRA
• I VENDE
• ArLUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

Cód 1094 BAEPENDI.- Sobrado c/
214 m2 - 3 quartos e demais.

dependências. Preço R$ I I 0.000,00

Cód. 2010 • BAEPENDI - W.
GABRIELE c/90m2, I Suíte + 2

quartos. Preço R$ 45.000,00

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

Cód 1084 - Jaraguá Esquerdo - Casa AIv. c/
174 m2 - I suíte + 2 quartos + edícula.

Preço R$"60.000,00 (Próx. Cond. Azaléias)

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

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

Cód 3041 - FIGUEIRA - Terreno com

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

Cód 1075 FIGUEIRA - Casa Alv. cl
156 m2 - 3 qtos + ed'ícula 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$ 115.000,00

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

Cód 1086 - FIGUEIRA - Casa Alv.

cl 120 m2, 4 quartos e demais

dependências.
Preço $ ;25.000,00

Cód 2036 - CENTRO - Apto no Ed.

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

Cód. 300 I • SANTA LUZIA - Lotes
com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód. 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/302 m2 - Rua Matias José Martins

(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

Cód 1051 - SOBRADO EM ALY.
COM 320 m2 - RUAJOÃO
PLANINCHECK-no 755,2 suítes + 2

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

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

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

- Preço R$ 85.000,00

Cód 3.027 - CZERNIEWICZ - Terreno
com 340m2 (14 x 24).
Próximo ao PAMA.

Preço R$ 24.000,00

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

SALDO COM CONDOMINIO

C6d 2038 - AMIZADE - APTO no Res.
AMIZADE cl 93 m2, 3 quartos e demais

dependências. Entrada de R$ 16.500_+

Prestações p/CEF

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 - '-'araQuá do sul

Cód 1073 - CENTRO - Imóvel
Comercial c/346m2 - Rua PrOCópio
Gomes de Oliveira - 1291. preço)R$ 212 000 00 (Estuda propostaS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMÓVEIS

.PABX 371-7931 imoveis@netuno.com.br

ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS

•

- O QUE É NECESSÁRIO PARA Ir

ISTO SE TORNAR REALIOAOE ?

SONHAR
VONTADE E DISPOSiÇÃO
CONTRATAR PROFISSIONAIS

( COMPETENTES
. ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DOS

..

TRABALHOS
RECEBER AS CHAVES COM SATISFAÇÃO '

ONOE NÓS ENTRAMOS
NESTA HISTÓRIA?

FAZEMOS TODO ESTE TRABALHO POR
,

VOCÊ, RESTANDO-LHE APENAS SONHAR E )

RECEBER AS CHAVES COM-SATISFAÇÃO.

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

E ASSIM TER A CERTEZA DE QUE O Q_UE TEMOS A LHE OFERECER, É PURA QUALIDADE.

- r

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

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

Edifício Morada do
501- Vila Nova-

/ 78,OOm2 de área
interna do apartamento
- 1 suite, 1 quartos,
sala, cozinha,
lavanderia, banheiro,
garagem - Piso
laminado de madeira,
churrasqueira na

sacada, portão eletrô
nico, vídeo porteiro
Apto com 3 meses de
uso - Valor R$
60.000,00

CD 1 23 - Corupá - CENTRO - Residencial e
comercial - Casa mista com 3 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia;. bonheiros + Loja

na frente - Valor R� 42.000,00

CD 025 - Corupá - CENTRO - Área comercial de esquina
com 1.111,00 m2. Excelente para qualquer tipo de comercio

Em frente a Prefeitura - Av. Getúlio Vargas

CD 024 - Corupá - 3 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, garagem,
dispensa, terreno todo murado, jardirfl -

Valor R$ 37.000,00

CD 1 20 - Jaraguá Esquerdo - Próximo ao

Centro - 1 suite, 3 quartos, sala, copa/cozinha,
dispensa, lavanderia, churrasqueira, garagem, -

Valor 65.000,00

CD 121 - Vila Rau - Casa em alvenaria com

laje, 1 suite, quarto, sala, cozinha, lavanderia,
2 banheiros

r:.MA·RiiVjAR·...Mov..��·i·sl
! � w >. Fritz Bartei', 77 - SI. 03 (Próx_ Bretzke) j
l�lfLttME�� Fone I Fax: 275-0051!
�---------------------------------------.-----------------------------------------·-------------------i
I I •

I

i TERRENOS I
: Ref. Bairro Descrição Valor!
! 81 São Luis Lot. Mariano com 325 m2 R$ 9.000,00 !
l- 28 Amizade Rua Roberto Ziemann com 15.600 m2 R$ 320.000,00 :

! 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) :
I

•

•
I

I CASAS
:

: :

i Ref. Bairro Descrição Valor!
I 03 Vila Lalau 03 dorm., dep. Empregada R$ 65.000,00 :

i 14 Jaraguá 84 Nova - 03 dorm. R$ 34.500,00 !
! 15 São Luis Suíte + 02 dorm. R$ 24.000,00 + !
I Finananciamento :

I 19 Vila Lalau 02 dorm. + 02 salas R$ 60.000,00 !
I 45 Jguá. Esq. Rua principal 02 dorm. R$ 37.000,00 :

i 53 Três R. Norte 03 dorm., + dependências - Alv. 106,00m2 R$ 15.000,00 pare. i
: 69 São Luiz 03 dorm., + dependências. - Alv. 110,Om2 R$ 35.000,00 :
I 128 Figueira 03 dorm., + dependências. - Alv. 162,00m2 R$ 60.000,00 ·i
i 130 Schoroeder 03 dorm., + dependências. - Alv. 120,00m2 R$ 40.000,00 :
•

i São Luis 02 dorm., + dependências. - Alv. 100,00m2 R$ 37.000,00 pare.
I
I
I
•
I

: Ref. Bairro

! 58 São Luis

! 65
I 88
! 111
I
·
•
I
s ,

I.
I
·
•
•
•
•
•

:
i---�--------------------�---------------------------------------------------------------------------
;IMOVEIS E AUTOMOVEIS - NOVOS OU USADOS - PLANEJE SEU FUTURO AQUI:

i�ISIÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO,AMPLlAÇÃO, CAPITAL DE GIRO PARA EMPRESAS!
i "'V Consórcio Baftfstella 275 -OO51 !
: t;mper<ldoConl)l'om<>tadöSOblol..1Ia MARIMAR IMÓVEIS :
!.---------..; .. '3�J?.:..�;;:�n.J;�D_t�_�.!:!J_'?.'=t=.�9!2 J

L.ani
ve i s

Rua Claudio Tomazelli - Recanto
Feliz - a suíte + 2 quartos e

demais dependências, cl
churrasqueira

Rua Frederico Todt -

Amizade
3 dorm. e demais

dependências

TERRENOS
• Loteamento San Lore (Jguá Esquerdo) - Entrada mais 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., + oepenencênclas-sso.oorrs

Valor

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

Figueira
Vila Lalau
Vila Lalau A'PARTAMENTOS.

• EDIF. SÃO RAFHAEL - 3 dorms. cl 80m2 - Nova Brasília - Rua José
Emmendöerfer. Entr. R$ 15.000,00 + R$ 380,00 pI mês
• EDIF. SUELEN - 3 dorms. cl 110m2 - Czerniewicz - 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.
((<9 vneIho-v� lb aquc, V� C01'W0V#

co-nosco, ót"� opções- VUil& vneIho-vtW
� e- co-wt;�fW pveÇoi'.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHäve ·CHäve

Ret.: 13 Casa de alvenaria
Centro Rua:ClementeBarato. -

Terreno cl465,40rrYprox. ao
PostoMime Reinaldo Rau

R$90.000,00 negociável..

CHäve CHäve

Ret.: 604 - Casa Rua;Egidio
Vicente de Souza casa com
140,00rrY 01 suíte, 02 quartos.
R$ 75.000,00 negociável.

Ret.:4201 - Apart. Cond.
Amizade c/02 quartos, sala,
coz., lavanderia, 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.

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

IM081LIARIA

MENEGOTTI

�550J
?ti:
Associaçãodastmobiliárias

deJaragüiÍdoSul

CHäve CHäve CHäve

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

CHave

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

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

5235 CASA - JARAGUA 99 - R.938 N°
173 -LOTEAMENTO OURO VERDE -

CASA MISTA, COM 03 QUARTOS,
SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA
E GARAG EM - Área do terreno 390.00

m2 Área Benfeitorias 63.00 m2

Preço: 21,000.00

5163 CASA ALVENARIA - AMIZADE
- R.ROLF A�BERTO BALLOCI<,84-
VERSALHES. DEP: 01 SUÍTE, 02

QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA,
02 BWC, LAVANDERIA, GARAGEM.
Área do terreno 450.00 m2 Área
Benfeitorias 180.00 m2 Preço:

80,000.00

5231 SOBRADO - SAO LUIS -

•

R.EDSON CARLOS GERENT, 39-
SOBRADO COM 1 SUÍTE, 2 QUAR-

TOS, SALA, COPA, COZINHA,
DISPENSA, WC, LAVANDERIA,

'

GARAGEM PARA 02 CARROS,
CHURRASQUEIRA, ALARME,

AQUECIMENTO DE ÁGUA ELÉTRICO.
Área do terreno 392.00m2 Área

Benfeitorias 178.40 m2

Preço: 85,000.00

5224 SOBRADO - CORUPA
R.RICARDO JARI<, 77/79 - SOBRADO

C/310,00M2-1 SUÍTE MASTER,l
SUÍTE,l QUARTO,WC,LAVABO,SALA
JANTAR,2 SALAS DE VISITA,SALA
TV, COPA,COZlNHA,GARAGEM P/2
CARROS. EDÍCULA C/94,OOM2-1

QUARTO,SALA,COZINHA,WC,LAVANDERIA
Área do terreno 875.00 m2 Área

Benfeitorias 404.00 m2

Preço: 289,000.00

5225 SOBRADO - VILA RAU -

R.ANTON FRIERICHS LOTE N° 37-

PARTE SUPERIOR: 03 QUARTOS,
SALA, COPA/COZINHA, WC,

LAVANDERIA, VARANDA. TÉRREO:
03 QUARTOS,SALA,COPA/

COZINHA,WC,LAVANDERIA,GARAGEM
P/3 CARROS. Área do terreno

300.00m2 Área Benfeitorias
306.00m2 Preço: 70,000.00

5178 SOBRADO - CENTRO -

R. GUILHERME WEEGE,
496 - PAV.SUP.:02 SUITES,
03,QUARTOS, 02 SALAS,
DESPENSA, 01 BWC,
SACADA. PAV.lNF.éOl

SUÍTE, 03 SALAS, 01 SALA
DE JANTAR, 02 LAVABO,
CH U RRASQ·U EIRA,COZ.,
LAVANDERIA,02
GARAGENS. -

AQUECIMENTO DE ÁGUA
SOLAR E ELÉTRICO -'

. ALARME - PORTÃO
.
ELETRONICO. TERRENO DE ESQUINA. Área do terreno 300.00 m2 Área
Benfeitorias 314.00 m2 Preço: 180,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�o� o-o����I�p���?o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o"C Iassi
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I
I
I
I
I
I
I
I A imobiliária da Barra

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

I · Terreno c/498,OOm2 (18,50x26,92), Rua José

I Papp esq .. Marcos Girolla R$ 30.000,00

I
· Terreno cl 808,20m2 (26,55x30,44), Rua Ber-'

I
lha Weege, lado colégio.25 de julho. Aceita
carro até R$ 6.000,00 ou casa até o mesmo

I valor - R$ 26.000,00.

I
· Terreno c/364,00m2(13,OOx28,OO),lote 10 -

Q-A, Jardim Hruschka II - São Luis - R$ 3.000,00
I + 30x300,00.

I
· Terreno c/873,64m2 (26,41 x33), Rua Carlos

I Kupas, Vila Nova - R$ 53.000,00
• Casa de alvenaria c/ apreximadamente • Sobrcdo cem 160,OOm2, sendo. térreo.

I LOCAÇÃO : 60,00 m2, cem laje, 02 quertos e demais opte. c/dois qucrtos, sala, coz .BWC,
I

* Sala comercial cl aprox. 70,00m2, Rua Padre garagem, idem, idem parte superior e

IA. R. Jacobs, 625, Vila Lenzi - R$ 300,00 ( dependências, terreno c/ 389,00 m2, a fundos do terreno outra casa cem Sobrcdo com 400,OOm2, 1 suite,
Primeiro mês de aluguel grátis) Rua lateràl da Frida Piske, Servidão S-126, 120,OOm2 semi-acabada, localizada na 3 qtos, sala c/dois ambientes, 2 BWC,
I . Sala comercial cl 66,00m2, R�a 25 de Julho, na Barra - R$ 28.000,00 Rua Elisa V. Mass, lote n

o 143, lot.Ouro .

cepa cozo mobiliada, lavanderia, sala
I

454
-I
R$ 250,00

. Verde, Barra - R$ 50.000,00 - aceita de estudes mobiliada, sacada comvisla• So a comercial cl aprox. 30,00m2, Rua carro, terreno, como parte de pagamento..
I Angelo Rubini, 418 - R$ 180,00 panerâmica da cidade, garagem p/3
I

· Sala comercial cl aprox. 20,00m2, Rua corres, telefone, antena parabólica,
I Angelo Rubini, 1005 - R$ 180,00 churrasqueira elétrica c/ área de

• Sala comercial cl 37,00m2, Rua Angelo 70,OOm2, BWC, acesso independenteI Rubini, 980, na Borra - R$ 250,00
e fundos do terreno c/ mais uma cosa

I
* Sala comercial cl_ 36,00m2, Rua Angelo
Rubini, 972, na Borra" R$ 250,00 c/70,OOm2, 1 suite , sala, coz

I . Sala comercial cl 77,00m2, Rua Pastor A.
d despensa, BWC, terreno 391,50m2

I
• Casa ma eira 3qtos, sala, cepa, coz. C

.

/128 00 2
.

Schneider, 1187, na Borra - R$ 220,00 é'
asa mista c ,m e mors um (14,50x27), todo murado c/ porteiro

I
· Sala para lanchonete c/l00,00m2, Rua Pas- BW ',garagem, todo murada, terreno. c/ galpão em alvenaria cem 48,OOm2, deletrônico, localizada à Rua Edwor

I
tor A. Scnheider, 4800 - R$ 280,00 300,OOm2(12x25), lecalizada à Rua terreno c/1.320,OOm2(33,OOx40,OO), Krisch, 363, bairro. Água Verde parte• Sala comercial pl mercado e lanchonete, Rua Leopoldo Kreutzfeld ,lote nO 30, lot. Anthu- toda murada, lecalizada à Rua Bertha

I PastorA.Schneider,3660,RiodaLuz-R$250,00 rium, Rio da Luz I _ R$ 22.000,00. Weege n
° 3561, Barra - R$ 60.000,00 alta. R$ 170.000,00 .

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

Barra
Casa alvenaria c1205,OOm2, terreno

324,OOm2(13,50x24), 3 qtos, uma suite,
cepa, duas salas, coz .Iavand., garagem
dois corres, mesanino. com sacada, todas
esquadrias em madeira de canela,
murada, localizada, na Rua 892 - Ervin
Deege s/n? 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 p/ deis corro;
e fundos do terreno mais uma casa com
67,OOm2. c/ dois quertos. sala, copa,
cozo BWC, garagem, Rua Walter Steinke
s/n", Barra, terreno c/ 324,OOm21
(13,50x24) - R$ 35.000,00

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

,

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

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 1a, granito, massa

corrida e com uma ótima visão -

condomínio oferece uma excelente área
de lazer com: piscina, salão de festa,

sala de ginástica, etc ... Apartamento cl
2 suítes + 2 qtos de solteiro, sala tv,
estar, salão de festa na cobertura, 2

bwcs, lavabo, cozinha cl armários sob

medida, dep. empreada, área serviço,
garagem pl 2 carros

,

OTIMOS INVESTIMENTOS
NO CENTRO DA CIDADE!!!

, Várias salas comerciais para locação FALL
SHOPPING CENTER - R$ 10,OOm2

Av: Mal. Deodoro da Fonseca, nO 320
(ao lado Lojas Breithaupt)

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

RELAÇÃO DE IMÓVEIS 'DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
EDIFÍCIO
Ed Jaraguá
Ed. Vaira
Sobrado
Ed. Dianthus
Ed. Karine
Ed. San Miguel

LOCALIDADE

Centro

Nova Brasília
Vila Lenzi

Centro

Vila Lalau

LOCALIDADE

Centro
Centro
Centro

APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Centro: 2 dorrn., + dep. cl garagem
Centro: 3 dorrn, + 2 bwcs cl garagem
Nova Brasília: 4 dorrn. cl garagem
Cobertura cl acabamento de 1 a

Centro: 2 darm. cl garagem
Centro: 3 dorrn. cl garagem

CASAS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Casa boa (alv.) cl 3 dorrn., ç' garagem
Sobrado (Pisa Térreo) cl 4 dorrn.
Casa boa cl 4 dorrn. + piscina
Casa mista cl 3 dorrn, cl garagem
casa alv. cl 2 dorrn, cl garagem

SALAS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Sala cl 60m2 - Centro Odontológico
Sala cl 32m2 - Prédio do antigo Senac
Sala cl 62m2 - Ed. Schiodine

TERRENOS
LOCALIDADE DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Barra do Rio Cerro (próx. Noviciado) terreno cl 618m2
Barra do Rio Cerro (Lot. Satler) terreno cl 329m2
Centenário (próx. Weg II) terreno cl 420m2
Vila Rau (próx. Cal. Julio Karsten) terreno cl 392m2

VALOR

R$ 300,00
R$ 330,00
R$ 380,00
R$ 2.500,00
R$ 300,00
R$ 300,00

VALOR

R$ 440,00
R$ 380,00
R$ 800,00
R$ 330,00
R$ 200,00

VALOR

R$ 200,00
R$ 250,00
R$ 230,00

VALOR

R$ 14.000,00
.

R$ 16.000,00
R$ 19.500,00
R$ 19.500,00

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

(frente 25,80, fundos 20,00) - 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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BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m 2

, térreo, 02 quartos, garagem
oberta, no Jardim das Mercede,s, V;ila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40

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

À vista RS 35.000,00 (aceito propostas)

Fone (47) 9113-1646 ou 9973-8580

'I
I ��l11 m rtrêt1iJ I

Empreendimentos Imobiliários
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA � Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,

• nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

DEPENDÊNCIAS
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 VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, SIN

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

���
�
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o
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Ul
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Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBIL.JÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1436· SALA 04

CRECI1439-J

ALUGA

VENDE COMPRA

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 362,62m2 - Lateral da Rua Mal.
Deorodo da Fonseca.
311 - Terreno com 2 casas em madeira com área de
871 ,98m2 - Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00
317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias -

Jguá Esquerdo - Aceita automóvel.
.

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

404 - Casa alvenaria com
120,OOm2 - Rua Roberto

2iémann - Três Rios do Norte.
Possui anexo para comércio.

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

304 - Terreno com

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

,

R$ 62.000,00

1

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

1Esquerdo, Loteamento Fredolino Martins, Próximo ao

Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 40.000,00
• Coso de alvenaria com 135,00m2, situado no Loteamento
Zanghelini. Valor R$ 30.000,00 .

• Coso de Alvenaria com 90,00m2, Ruo Quilombo dos
Palmares, 58 (forro e eternit) Volar R$ 25.000,00
• Casa de Mista de 80,00m2, terreno com 1.1 06,00m2,

1
situa na Rua Bahia. Valor R$ 35.000,00

1
• Casa de alvenaria com 90,00m2, situada na rua 258,
lateral da rua Bahia. Valor R$ 45.000,00
• 1/2 água de alvenaria com 60,00m2, no loteamento Ana
Paula III. Valor R$ 20.000,00
• Casa de madeira com 7x9 + 4x9 de alvenaria total
89,00m2 - lote Ana Paula III - Lote 153. Valor R$
23.000,00
• Casa de madeiro de 55,00m2 toda murado no loteamento
Ano Paula III. Valor 17.000,00

I.
Cosa de alvenaria em construção, com 75,00m2 (no loje),

1
lote 148, esquina, no loteamento Ana Paula II. Volar
15.000,00
• Casa de alvenaria com 90,00m2, na rua dos Flores
COHAJAS. R$ 27.000,00

" TERRENOS
• Terreno com 43S,00m2, situado no Loteamento
Ccmposornpiero. Valor R$ 18.000,00.
• Terreno com 600,00m2,(Asfaltado) situado no Ruo Luis

11
Bortolini. Valor R$ 20.000.00 .

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

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

1
para o asfalto - R$16.000,00

1LOTEAMENTOS FINANCIADOS

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

Ul
ro
o

CRECII541·j VENDE:

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

e:ONDOMlíNIO FECHADO1 -FLAMBOYANT
COM VISTA PANORÂMICA.

Informativo
lrnobiliário 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 Qualidade
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 usual "o que fazer"
enfoco o "como fazer". Portanto bem mais prático.
Desenvolvido em 3 blocos temáticos distintos, o

Programa é realizado em 7 meses com encontros

quinzenais envolvendo treinamento e consultoria "in
loco" nas empresas. O grupo é composto de 8 a 14

pessoas, sendo 2 dirigentes de cada uma. 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 horos
Valor do Programa: R$ 1.400,00 Associados

R$ 1.600,00 Não Associados
Obs.: Neste valor está incluído todo material do curso
como: apostilas, cartazes, fitas de vídeo, certificados,
coffee brack e 10 horas de consultoria na empresa, o

valor pode ser parcelado.

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 poro início da turma de imobiliárias é

para este mês.

INFORMAÇÕES E INSCRiÇÕES COM SILMARA
NA APEVI, PELO TELEFONE 371-1044 OU COM

SR. JOSÉ (RANCHO IMÓVEIS - 373-0283)

Atenciosamente

ADIRETORIA

Cód. 0211 - CASA DE MADEIRA cl 48,00m2, CONTENDO
3 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, GARAGEM. LOTE CI
ÁREA DE 31S,OOm2 (lSx21). Próximo a mercado, escola,
creche, ponto de ônibus. Situad� a Rua 902, Loteamento

Primavera, (OSkm do Centro) Bairro Estrada Nova.

VALOR: UMA VERDADEIRA PECHINCHA - R$ 12.000,00

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul - SC

DESTA

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

\\�\, .::
www.destaquebrindes.com.br

Rua: João Januário A roso,2GB, Jara uá Es uerdo· Jaraguá do Sul· SC

Transporte
para:

Faculdade (local),

(47) 372-1479 Trabalho, Festas

9113-1646
.

Casamentos, etc.

IN·c»L.E ir (0**47)
372-2903
9973-3623

89 CASA - AMIZADE - R.
ROLF ALBERTO BALLOCK, 87
- 01 SUíTE, 02 QUARTOS,
SALA, LAVÂBO, ESCRITÓRIO,

. BWC, DISPENSA, ÁREA DE

SERViÇO, DEPÓSITO.
TERRENO 15,ÖO M X so.oo M ..
Área do terreno 450.00 m2
Área Benfeitorias lBO.OO m2

75,000.00

51 CASA NA PRAIA - BALNEÁRIO
( PRAINHA) - R. RECIFE, 900 04
SALA, .COZINHA, BWC, GARAO

MURADA E RUA CALÇADA. TERREN
X 21,00 M. Área do tetßw?,l1if.g0JT'��",J�Bk
8enfeitorias 95.00 m2 Preço: 35,000.00

36 CASA ALVENARIA
- ILHÀ DA FIGUEIRA - R.
ANGELO"JULIO BARUFFI'

02 CASAS EM ALVENARIA
! 124,00 M2 - 03

QUARTOS, 02 ewc, SALA,
COPA, COZINHA,

LAVANDERIA E GARAGEM.
153,00 M2-

EQUIVALENTE A 02
KITINETES COM 02 .

QUARTOS. TERRENO 28,00
MX 42,50 M. Área do

terreno 1,190.00 m2 Área
Benfeitorias 277.00 m2

Preço: 73,000.00

20 CASA ALVENARIA - AMIZADE. DERICO
TODT - 03,QUARTOS, SAlA, COPA/C9ZINHA,
BWC, LAVANDERIA, GARAGEM. TERRENO 420,00
M2. Área do terreno 4,20.00 m2 Área Benfeitorias
120.00 m2 Preço: 47,000.00

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

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

VIL,SON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

141 - TRES RIOS DO NORTE - Casa e

alvenaria com 160m2• Terreno com 375m2,
loteamento Santo Antônio- R$ 28.000,00

153 - CENTRO - Casa de alvenaria com

112m2• Terreno com 239,57m2• Rua Cabo
Harry Hadlich, 64-4- - R$ 70.000,00

CASAS
104· VILA RAU - Alv. 135m2, 1 suíte, 2 dormit., sala,
cozinha, bwc - Terreno com S25m2 - R$ 55.000,00
106 - TIFA MARTINS - Alv., 134m2 3 dormit., sala,
coz., bwc, garag·em - Terreno Com 2.800m' - R$
45.000,00
107 - ESTRADA NOVA - Alv. 80m2, 3 dormit., sala,
coz., bwc, garagem - Terreno com 300m' - R$
28.000,00
108 • VILA LALAU - Madeira, 78m2, 3 dorrnlt., sala,
coz., bwc_- Terreno com 484m' - R$ 45.000,00
109 - lOAO PESSOA - Alv. 72m2, 3 dormit., sala, coz.,
bwc, copa - Terreno com 686m' - R$ 20.000,00
110 - RIO CERRO - Alv., 91m2, 3 dorrnit., sala, coz.,
2 bwc, copa - Terreno com 1065m2 • R$ 65.000,00
111 - NEREU RAMOS - Alv., 3 dorrn., sala, coz., 2
bwc, garagem, lavanderia - Terreno com 675m' -

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

._

120 - NOVA BRASILIA - Alv. 120m2, 1 suíte, 3
dormit., sala, coz., bwc - Terreno com 337m2• R$
70.000,go
125 - lOAO PESSOA - alv., 2 dormit., sala, coz., bwc,
garagem. Terreno,com 5.125m' • R$ 25.000,00
127 - AMIZADE/SITIO - casa, 63m2, 2 dormit., sala,
coz., bwc, bar, cl cancha de bocha, salão de festa,

churrasqueira, lagoa - Terreno com 10.325m2 • R$
100.000,00
136 - lOAO PESSOA - Alv. com 60m2, 2 dorrnit., sala,
coz., varanda, piso cerâmica. R$ 15.000,00 + saldo
R$ 3.60Q,00 - R$ 119,34 p/ mês
140 - lOAO PESSOA - Alv., 3 dormit., sala, coz., 2 bwc,
garagem, lavanderia. Terreno com 346m' • R$
25.000,00
150 - TIFA MARTINS - Alv., 3 dormit., sala, coz., bwc -

Terreno com 350m' • R$ 40.000,00
.

152 - FIGUEIRA - Alv., 200m2, 3 dorrnit., sala, coz.,
bwc, churrasqueira - Terreno com 380m2 - R$ 55.000,00

TERRENOS
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.,
coz., bwc, cl 5 lagoas - Terreno com 20.000m' - R$
90.000,00 .

501 - CZERNIEWICZ - Apto com 96m2; 1 suíte, 2
dormit., sala, coz., sacada, garagem. R$ 22.000,00
entrada �aldo R$ 305,00 p/ mês
601 - PREDIO CENTRAL - com 02 apto, 2 salas comer,
2 galpões - Terreno'com 952m' • R$ 220.000,00

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

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

Sua melhor op�ão de prazer

v4tc�2>'t�;lt1t", 24 7",rA$
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massagens eróticas

FONE: C47} 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony
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VENDE-SE
COMPUTADOR

PENTIUM
133 MHZ

Com 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.

Corretor de Imóveis

E-mail:

Tel: 372-3922

CASA
* CASA de madeira, cl 3 quartos,
sala, coz., bwc, garagem. Lot. Sto
Antôn io - Três Rios do Norte.
R$ 14.000,00, aceita-se carro até

R$ 6:000,00

T E R R E N O �_ _ � I
* TERRENO Lot. Divinópolis
(Figueira), 397m2, plano.
R$ 14.000,00 'à vista ou R$
9.000,00 de entro e saldo em 12x.

TEODORO
CORRETORDEJMÓVEJS/cred8054 E-mail: teodoroimoveis@terra.com.br
Rua Gov. Jorge Lacerda, 166 - Fone: (47) 371-3724

516 BOA VISTA - casa nova em fase acabo cl
120m2 - 3 quartos (BOOm Posto Behling)

RS 23.000,00

503· Ca,sa mad.• cl 100rJÍ2· 3 qUartos. Terreno cl 396m2.
Cenlra· róx, Unimed, R$ 37,000,00

523 • Casa alvenaria, fase acabamento cl
quartps. TetreDo ri 387m2. Lot. DiVin. R$

OUTROS IMÓVEIS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'VENDE .'_; Casa ern
alvel')arié;l, com área
de 318rn2• Rua 15
de Novembro, 225-
Corupá - Centro -

R$ 65.000,00
_""'_T �

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

",,�,' �Jj"

Medelin
Urolögia e Medicina do Trabalho

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 776
sala 9 - Jaraguá do Sul - SC

Fone/Fax: 371-4724

.Pátina lixada. italiana
.....� .. p.icc:>!!l:�a. .

.Mosaico. Colméia

-����pé���p��T��t��as

DINffEIRO RÁPIDO
(Om hipoteco de imÓ'vil
�e RS 5.000,00 à
100.000,00.
Tratar:

3035-2885
3035-4236
9905-2764

com descente em folho
até 36x.
Tratar:

3035-2885
3035-4236
9905-2764

EMPRÉSTIMO PARA
FUN. PÚBLICOS

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

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583
VENDE

- Terreno cl 496m2 (16x31) no B. Amizade próx. Salão Amizade.

R$ 10.000,00 - aceita proposta.
- Terreno cl 576m2 (16x36) no B. Vila Nova - R. Bernardo
Karsten. Somente R$ 25.000,00. Aceita-se proposta.
- Lote B. Santo Antonio - R$ 1.200,00 entro e assumir 01 salário
mínimo mensal.
- Casa mista cl 4 qtos., Vila Lenzi. Rua dos Escoteiros. Terreno
ct 600m2 (15x10)
- Casa alv. cl 3 qtos. + garagem no B. Santo Antônio. R$
12.000,00 entrada + salário mínimo mensal.
- Galpão Indl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cl 105m2,
garagem pl 2 carros. Parte superior - 1 apto. cl 215m2 - suíte +

3 qtos., Vila 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. + dependo no Cond. Amizade. Garagens, área
de lazer e festa. Somente R$ 12.000,00 entrada. Aceita-se
carro até R$ 15.000,00 na troca.
- Apto cl 2 qtos. e demais depend., garagem cl portão eletrônico
no bairro Vila Lalau. Somente R$ 5.650,00 entro Aceita proposta.
- Casa alv. 3 qtos, e demais dep. c/cnurrasq. + garagem. 180m2•
Vila Lalau. R$ 65.000,00. Aceita proposta, financiável.
- Casa campo na Palmeira em alv., na parte superior 1 bwc, 1

sala, 3 qtos. cl sacada pI lagoa e' garagem pl 2 carros fechada.
Parte inferior cl cozo + fogão a lenha, bwc e sala cl bar + lareira.
Somente R$ 28.000,00. Aceita-se carro e proposta.
- Vende-se um telefone linha residencial.

�onia V�sconc�los I
� ,

•

Avon - Bio-M�diCil1 - Natura 'J
• B::U=O::�u ::1:��:04 1

... _, �, _ �ão ateri'do. ao: �ábados""," __j

REVENVEVORA vos PROVUTÓS

DISk:�mUt�,�
Lanches

371-2447
O h1elhor atendih1ento da cidade

Rua Reinaldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

ATENDIMENTO
Segunda á Sábado em

vários horários.
Treinamento de crianças

a partir de 5 anos.

COMPRO
CONSÓRCIO,
não contemplado,

mais de '15 parcelas,
pago ii visto,
em dinheiro.
Tratar:

(47) 522-0256 ou

(47) 9968-0588

..... '

ISO 9001
��O�OI
�TfeNICIt!�

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

CASA DO CHOCOLATE
Possui todos os produtos para você fazer
Chocolates 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 para vender

confecções, saias oxford, todos os

tamanhos, longas e secretária .

Preço: R$ 11,00. Blusa de seda manga
curta e longa R$ 12,00. Motivo:

fechamento da loja. Fone:
371-8116 com Marlene.

FIESC

SENAI

JARAGUÁ DO SUL

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

IDIOMAS
.Inglês
.Espanhol �

••
Jaraguádo�

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

INFORMAÇÕES
Fone/Fax: (47) 370-0251
Rua Adélia Fischer, 303

--_._ �

�----W��--
.__�������.

SErSJ.AI,;" CET Jaradjl.:i�·.aO Sul
Rualsidoro Pedri, 263..-·'ßioMolha· CEP 89259-590 - F6MZFãX: 4'1-370-7722

E-mail: jaragua@senai;.scdnd.br

CAD Confecção - 60h.
Desenho de Moda - 100h.
Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura
Industrial - 180h .

MOPE ( Treinamento Específico para Condutores de
Veículos Transportadores de Produtos Perigosos)
40h .

Soldagem Industrial - 80h.
Confiabilidade Metrológica - 16h .

-

senac iii
Jaraguá do Sul

Informática
•Web Designer
.Dreamweaver Ultradev
.Flash Básico
-Auto Cad
-Cabeamento

Estruturado
•Digitação e

Processador de
Textos
-Power Point
•Prolissional em

Manutenção de
M icrocom putadores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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horário comercial, com Marli. a vista. Tratar: 376-,1557.

I!VERSOS I
brasileiro. Os dois têm um ano arredondado, para
de idade. Tratar: 276-0021, 3 pessoas, com varanda

MOVEIS
Vende-se casa na Vila Rau, Vendo casa em alvenaria, com Eliane. (nova). R$ 180,00. Tratar:
com 90m2, com 1 suíte, mais 2 seminova com acabamento 370-8350, com Sandra.
quartos e demais interno em gesso e massa Vendo carretinha para

_I lpMIImeniuJ I rnáamllormlos dependências, nova. Valor R$ corrida, com 02 quertos. jardinagem, semi-nova. R$ Vende-se bicicleta
45.000,00. Tratar: 9975-2164, banheiro, sala, cozinha, Vendo mesa oval, com 6 650,00. Tratar: 371-5887, falar ergométrica, biocycle plus,

Troca-se casa de alvenaria, com Junior. despensa, área de serviço e cadeiras, almofadas, estilo com Silvqna. com pouco uso. R$ 160,00.
85m2, com laje, piso e 1 ano garagem. Grades em todas as colonial, de madeira imbuia. Tratar: 375-2596.
de uso, praia de Imbituba, por Vende-se casa em alvenaria, janelas, toda calçada por fora Tratar: 370-4980. Vendo máquina de estampa,
1 casa em Jaraguá. Tratar: Vila Nova. R$ 80.000,00, e canil. l.occl: Estrada Nova, marca metalnox, com transfer Vende-se teclado Cássio,
372-2698. aceita-se proposta. Tratar: práximo ao Mercado Brasão. Aluga-se quarto para moça. de brinde. R$ 1.300,00. Tratar: com pouco uso, em ótimo

370-0464. Aceita-se carro como parte do Tratar372-17210u9113-3171. 372-3732. estado, painel em inglês,
Vende-se casa 60m2, bairro pagamento. Valor: 35.000,00. espanhol e português.
Santo Antonio. R$ 14.000,00, a Compra-se casa nas Tratar com Ivone ou Silvio no Vendo 2 cachorros, uma Vende-se barraca para campo R$ 130,00.
combinar. Irotcr: 371-6565, imediações da Barra. Paga-se telefone: 372-3124 cocker fêrnea, e um fila ou rodeio, modelo Tratar: 375-2596.

Pe�a sua �zza pelo Ois� Pizza e

Ganhe S% �e �esconfo no RODIZIO.

Reuno OS Amigos e Venho poro o Melhor Ro�izio�o (i�o�e.

: pequenã
-

Gr;n�e-
-

Gi�;nie
-

Ca�o�e�
-

M�;S-,
: R� 6,9� R� ll,�� � 16,90 R, 11,�� R� 1�,0�:
� J

Rua Barão do Rio Branco, 163 Fundos (ao lado da Policlinica) ,

Prazerem
tender bem.

Pizza Gigante COM Mini bl'inde - R$ J8,90
Pizza Gl'ande COM Mini bl'i"de - R$ 14,90
Pizza Pequena - R$ 8,90
'Bife a pal'Megiana - R$ 14,90
Calzone - R$ 17,90
Po("�io da Casa (Aloatf'a, pioanha, oalabresa, peito e Rtl!! 1500� oot'aç:ão de ft'ango e alpina ft-ito) iiijI,,,

,?�a-�
P'ref: 'Waldernar Gr,ubba:J 21 76 - Vila Lalau - Jaraguá do sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vendo Vectra GLS, + 24,vezes fixas, 371-5343 1.8, prata, completo, Vende-se Escort

UTOS
98, cornpl., prata aceito troca. Tratar: oros de liga, aceito Hobby, 95, aros
metálico, ar digital, cl 371-5343. Vende-se Kadett Lite, troca. Tratar: de liga,cI

comprQ / venda I troca I ga/agens 56.000KM, aceito 94, 1.8, preto, limp., 371-5343 opcronots,
troca. Tratar: 371-5343. Vende-se Uno 1.5R, desemb., ar quente, aceito troca.

vermelho, vidros aceito troca. Tratar: Vende-se Gol MI, 1.0, R$ 4.500,00 + 22x
Vende-se Corsa, 1.0, elétr., limp. e 9905-2848 98, branco, gasolina, 156,00. Tratar:

Vende-se Mercedes 98, vermelho desembaçador, ar cl 41 .000 KM, aceito 9903-2936

modelo 220S/65, metálico, gasolina, quente, aceito troca. Vende-se CBX 200 troca. Tratar:

vermelha, 4 portas, aceito troca. Tratar: Tratar: 9903-2936 Strada, roxa, ano 9905-2848 Vende-se Uno

motor de Opala, 9905-2848. 2001, cl 3.800 KM, ELX, 95, 4 portas,
mecânica original. Vende-se Tempra IE, aceito troca. Tratar: Vende-se Uno Mille, vermelho metal,
R$ 3.500,00. Tratar: Vende-se Honda Titan 95,4 portas, 9903-2936 92, verde metálico, c/ . completo, aceito

(47) 9994- 1230 ou KS, 2001 (zero). R$ completo, 8 válvulas, opcionais, aceito troca. troca. Tratar:

472-1172 c/Márcio 3.700,00ou entrada aceito troce, Tratar: Vende-se Logus GU, Tratar: 371-5343 9903-2936

96
• 94195/95

A to
" ·

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

-
Entrada doClubeAtlético Baependi

A

para voce pagar

Grupo espadol de automóveis mm 04 (guolro) contanP!JiÔ8S lodo mâs

. ,. BEMOIllErO PARCW
C· 67,40. BUGGY 1
(·l00BlZES RS 74,45 006GY2
es 12511TAH KS RS SO,78 BUGGY SUPER
csmAN ES

. RS ft,91 BUGGY SUPER + .8%
Xli! 125 RS rilIJ BUGGY SUPER + ft
XlR 11$ ES RS 113,59 UIIOMIUE SMART 2P
CBX200SlRADA RS 117,18 A UIlOMILlESMART�

W��f.��:��1_;)$N;;;.\WP .. , b
"

�

I
f
I
.II

Horór,iodeNe
. às l?:OOoh�iS o

"O

harpara almóço.
Rua Adélio�Fischer�\ 23"9 - Fone 371·2999
e WalterMorquardti727 - Fone 370-8800.
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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 neste Tabelionato para protesto de
Titulos contra:

�.� •.�������!l elassimóveis ��.��??! .:� .�; .���;:o. �� 100}
"'111

GRUPO! DE DANÇAS GAÚCHAS
I

PAGO DO SU L 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.

ATENÇAO
Precisa de dinheiro?não venda seu carro, ele

é dinheiro, ligue! Ligue com cheque pré
até 12 vezes
Tratar:

3035·2885
3035·4236
9905·2764

Tratar:
3035·2885
3035·4236
9905·2764

Vende-se Computador
Intel Celeron 400Mhz, HD 15GB, Quantum Fireball,
Gaveta HO removível, Monitor Sansung 14", Memória
64MB, CD Row 32x Creative, Placa de som on board,
Placa de rede on board, Placa de védeo, on board,
Placa de fax/modem 56k on board, teclado, mouse.
Valor R$ 1.000,00. Tratar 371-5270, com Patrick.

CONDOMíNIO RESIDENCIAL AMARYLLIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO <'

Reunião extraordinória 'para eleição de novo síndico.
Data: 22/08/01
Local: Salão de Festas do Bloco D

Endereço: Rua Ângelo Torinelli, 78 - Vila Nova
Hor6rio: 19h30min

Kothio Regina Stringari
Síndica

'" ESQUADRIAS
JARAGUA'<

ALUMíNIO SOB MEDIDA
BOX PARA BANHEIROS .: CERCAS _ JANElAS

PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMEN"'f.O

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 10 Distrito de Jaragu6 do Sul, Estado de
Santa Catarina, faz saber que compareceram neste

Cartório exibinde seus documentos pela lei, a fim
de se habilitarem para casar os seguintes:

Edital n� 23.345 de 03/08/2001
ODAIR JOSÉ KRAUSE E EDILEUSA MAURA PICCOLI

Ele, brasileiro, solteiro, químico, natural de Jaragu6 do Sul, '

domiciliado e residente na Rua 25 de Julho, 486, Vila Nova,
nesta cidade, filhó de Ireneu Krause e Venilda Heiden Krause.

Ela, brasileira, solteira, economista, natural de Jarogu6 do Sul,
domiciliada e residente na Rua Dom Bosco, 45, Vila Lalau, nesta
cidade, filha de Arcelino Piccoli e Anita Spezia Piccolli.

Edital n� 23.362 de 09/08/2001
JOÃo LUIZ MARIA E ADENAIR DE CARVALHO CORRÊA

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico de manutenção, natural de
Tubarão, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Emma

Ziemann, 141, nesta cidade, filho de Luiz Rodrigues Maria e

Inês Bitencourt Maria.

Ela, brasileira, solteira, analista de qualidade, natural de

Joinville, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Irmãos

Maristas, 603, nesta cidade, filha de Adenor Camilo Corrêa e

Hilda de Carvalho Corrêa.

Edital n� 23.363 de 09/08/2001
FERNANDO ZANGHELINI E PATRICIA ROSA

Ele, brasileiro, solteiro, encarregado, natural de Jaragu6 do

Sul, domiciliado e residente na Rua Antonio Carlos Ferreira,
1.220, nesta cidade, filho de Vito Zanghelini e Maria Jandira

Zanghelini. ,

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Florianópolis, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua Adolfo Fiedler, 100, nesta
cidade, filha de Murilo Cesar Rosa e Joaquina Matias Rosa,

Edital n� 23.364 de 10/08/2001
ANDRÉ PETRY E SILEIA MAISTER

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua 426, Ilha da Figueira,
nesta cidade, filho de Blasius Petry e Elza Rosa de Borba.

Ela, brasileira, operadora de móquina de bordar, natural de
Jaragu6 do Sul, domiciliada e residente na Rua 426, Ilha da

Figueird, nesta cidade, filha de IIdemar Maister e Cecilia Gueths
Maister.

E, para que chegue aei conhecimento de todos, mandei pas�ar 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 Titulas 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.

NUMERO
DOCUMENTO

-

VENCIMENTO SACADOR
DEVEDOR

ESPECIE
CREDOR

VALOR

E RARTEMARSOL INDUSTRIA DE PIAS LTDA 95.819.637/0001-10 BRASQUISA INDUSTRIAL LTDA
CH 000130-9 A VISTA 3.216,00 O MESMO

E R ARTEMARSOL INDUSTRIA DE PIAS LTDA M 95.819.637/0001-1 O EGCINDl.JSJR1.\CQ\oIERClOEREPRESENlÄCOES�T[ltl.
CH 000170-8 A VISTA 2.931,80 OMESMO

E RARTEMARSOL INDUSTRIA DE PIAS LTDAM 95.819.637/0001-10 EGCINDUSTRlACOMERCIOEREPRESENTACOESLTDA
CH 000171--6 A VISTA 425,00 O MESMO

E.R ARTEMARDOL IND. LTDA 95.819.637/0001-10 EGCINDUSTRlACOMERCIOEREPRESENTACOESLTDA

/
D 1802� lA 01/06/2001 2.728,80· O MESMO

E.R. ARTEMARDOL IND. LTDA ' . 95.819.637/0001-10 EGCINDUSTRlACOMERCIOEREPRESENTACOESLTDA
D 1776-1A 24/05/200] 1.679,51 O MESMO

E.R. ARTEMARDOlIND. LTDA 95.819.637/0001-10 EGCINDUSTRlACOMERCIOEREPRESENTACOESLTDA
D 1863- 1 A 17/06/2001 1.681,20 O MESMO

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei nr. 7.661/45 - Art. 10, e Provimento 16/93 da CGJSc.

Jaraguá do Sul, 15 de Agosto de 2001.
\

EDITAL

ARLINDO ZAPELLA- RUA CAROEIRAS/N
CORUPÁ;
GONDUTRON IND.LTDA - R MARIA
UMBELINA DA SILVA 232 - NESTA;
DENISE ROSA OE FARIAS - RUA ERNESTO
�RUNS 24 - NESTA;
DESSEL DISTRIBUIDORA LTDA - R JOAO
RUDOLFO lOSS PT 01 - NESTA;
FORD lEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL - RUA LAURO MUllER 116 41�
ANDAR SALA 4103 A - RIO DE JANEIRO; ,

LUIZA RAQUEL DOS PASSOS ME - R SILVINO

STHINGNER, 157 - NESTA;
MARCELA CRISTINA GENEROSO ALVE - R

JULIUSWERCH 320 CASA - NESTA;
MERCADO ATUAL LTDA - RUA ALBERTO
UTPADEl, S/No - NESTA;
MOVEIS E ESQUADRIAS FRAMPIER LTDA
FREDERICO SHAUARTE 70 - NESTA;
OVIDIO KUSZKOMSKI- RUA SAO JOAO DO

ITAPERIU, S/N - NESTA;
PIAZERA' SOM.E IMAGEM COM IMP LTDA
RUA FELIPE SCHMIDT 249 - NESTA;
RECANTO DQ SABOR IND. COM. SORV.LTD
RUA EMILIO FLORIANO 44, CENTRO - NESTA;
SALEZIO THOLL - RUA D P08 LOT STO
ANTONIO lOTE 518 - NESTA;
SELMA IZILDINHA APARECIDA SIQU - RUA
MARCELO BARBI 654 - NESTA;
SEVEMA FER. COM. E REP. LTDA - R.JOAO
JANUARIO AYROSO 234 - NESTA;
SMURFS LANCHES - RUA REINOlDO RAU
CENTRO - NESTA;
TETO MADEIRAS LTDA - RUA ADOLFO

f TRIBESS, 55 - NESTA; .

VILSON RENGEL - RUA B 903, LOTE 62 LT

PRIMAVERA EST NOVA- NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encon

trados ou se recusaram a aceitar a devida
intimação, faz por intermédio do presente
Edital, para que osmesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua Arthur Muller, n? 78, nO

prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, OU

então, dar razão por que não o faz, sob a pe�ode serem os referidos protestados na forma a

Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 15 de agosto de 2001

Ilton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SÁBADO, 18 de agosto de 2001
-

VARIEDADES/TV

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 18 A 25/08

VISITA INCOMUM

(GLOBO, DOM, 12:10 H)
liA Turma do Didi" visita outro

planeta no episódio "Uma Turma Fora

de Órbita". Na história, uma nave

espacial passa na casa da turma durante

um churrasco, para levá-los para o

planeta Zambora. Lá eles reencontram

um velho amigo: o E.T. Etelvina, que
manda buscá-los para comemorar seu

aniversário. Os atores Jaca D'Ávila,
Márcia Nunes, George Salma e

Simone Bruno participam do

programa.

PRESENÇA INDIGESTA

(GLOBO, DOM, 12:45 H)
No episódio "Arapucas e Armadilhas",
do programa "Sandy e Junior", a

turma do Cerna é vítima de mais uma

armação de Alvinho (Fausto Maule).
Ágata Mel (Raquel Rippani), uma
cantora decadente e amiga de Alvinho,
se aproveita da criatividade de Sandy,
grava um clipe e dá calote. Além disso,
Ágata se insinua para Junior e prejudica
o relacionamento dele com Carol

(paula Picarelli).

REGGAE BRASIL
(REDE BRASIL, DOM, 19 H)
Os integrantes da banda Cidade

Negra, que este ano completa 15 anos,
são os convidados de José Maurício
Machiline no programa "Por Acaso".
O vocalista Tony Garrido também
lembra sua participação no filme
"01:rleü", de Cacá Diegues, uma
experiência inédita na carreira.

ROUBADA
(GLOBO, DOM, 22:50H) .

"De Caco 'Com a Máfia" é o episódio
do humorístico "Sai de Baixo".
Desta vez, Caco (Miguel Falabella) está
numa fria. Depois de várias derrotas
no '

poquer, o louro aposta o

�partamento do Arouche e perde o

unóvel para a máfia japonesa. Mas

6ara. surpresa geral, Magda (Marisa
rth) se mostra uma excelente

jogadora. Com a boa fase no jogo, ela
tenta reaver a casa da família e acaba
apOstando o próprio marido.

DANÇANTE
(BAND, SEG A SÁB, 20:30 H)
Otaviano Costa e Sabrina Parlatore
receb
C

em a cantora pop Wanessa

,,�I11�rgo, que interpreta o "hit"
panconada por Você" na segunda-

feira. Ainda no "Superpositivo", os
baianos do Araketu -colocam a platéia
para dançar na terça-feira. A sambista

Lecy Brandão � a convidada na quinta.
O grupo Trupe Dance se apresenta na

sexta-feira.

ANÁLISE POLíTICA

(RECORD, DOM, 23 H)
O senador gaúcho Pedro Simon é um

dos entrevistades de Boris Casoy no
"Passando a Limpo". Um dos

assuntos em questão é a possível
renúncia do presidente do Senado, Jader
Barbalho, e o posicionamento do

partido, o PMDB, nas próximas
eleições. O segundo convidado é o

escritor Austregésilo Carrano Bueno,
autor do livro "Canto dos Malditos",

. que originou o filme "Bicho de Sete

Cabeças", protagonizado por Rodrigo
Santoro.

BRINCADEIRAS
(RECORD, SEG, 9:30 H)
A atriz Sherazade conta estórias no Sítio

do Carroção para as crianças da platéia do

"Eliana & Alegria". Ainda na segunda
feira, Chiquinho leva a macaca Kate para
fazer compras em um shopping center e o

biólogo Sérgio Rangel traz tartarugas e

jabotis muito diferentes. Nos musicais,
Eliana recebe o trio SNZ.

PAPO MUSICAL

(REDETV!, SEG A SEX, 23 H)
O cantor Erasmo Carlos é o primeiro
convidado· da semana do programa
"Gabi". Na terça-feira, Marília Gabriela

fica de frente com o músico Sérgio
Dias, ex-Mutante, que relembra as

histórias da banda. O Ministro da

Educação,_Paulo Renato de Souza,
conta alguns de seus projetos na quarta
feira. Encerrando a semana, a cantora

Wanessa Camargo é entrevistada na

sexta-feira.

CAÇADA
(REDE BRASIL, SEX, 15:30 H)
Em "À Procura de Allan", episódio de
"A Turma do Pererê ", a Mata do

Fundão é invadida por cientistas
.

estrangeiros, que estão atrás do macaco

Allan. O objetivo é mandar o animal

num foguete para o planeta Marte. Mas,
Saci Pererê salva a pele do macaco

levando-o para um esconderijo nas

montanhas. Com Antônio Pitanga,
Samuel Costa, Letícia Sabatella, Dedé
Santana e Heloísa Mafalda.

CORREIO DO POVO SE
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Luiza Dantas/CZN

Caio Blat, o Rafael de "Um Anjo Caiu do Céu"

POR CAROLINA MARQUES
POpTEVÊ

Quando foi convidado
para viver o travesso anjo
Rafael, de "UmAnjo Caiu
do Céu", Caio Blat devo
rou livros e filmes sobre o
assunto. Depois de assistir
aolonga "Asasdo Desejo",
do cineasta alemão Win

Wenders, que descreve de

maneira poética a paixão
de um anjo por uma tra

pezista de circo, teve a cer

teza de que ningUém rnais

no mundo deveria falar

sobre o assunto. Seis meses

depois,mudou de opinião. Caio não
se cansa de elogiar a história de

Antônio Calmon e a forma como

o autor abordou o tema. "Conse

guimos falar de Deus sem fazer

apelação. Eu rezo em cena", filo
sofa Caio. O corpo franzino, a fala
mansa e o olhar questionador fa
zem com que seja praticamente
impossível não associar a imagem
do atar à de um doce querubim.
Caio ficou impregnado por uma

certa, digamos, "a�osfera angeli
cal". "Foi um trabalho muito

gostoso.Me emocionei com todas

as descobertas do Rafael", garante.
Se o Céu permitir, Caio não vai

precisar se despedirdo personagem
tão cedo. Está em fase de aprova
ção a sinopse deum seriado - escrita

pelo próprio Calmon -, com as

aventuras do anjo Rafael do fo

tógrafoJoãoMedeiros, vivido por
TarcísioMeira, e de Angelina, per
sonagem da apresentadora An

gélica. "Seria maravilhoso. A hora

que quiserem, eu faço", empolga
se o ator, que fora da tevê também

_ abraça projetos tão mirabolantes

quanto as tarefas de seu anjo.
No primeiro semestre, Caio

excursionou pelo país com a peça
"Macário", deÁlvares deAzevedo,
na qual era ator, produtor e diretor.
Depois, se lançou numa emprei
tada ousada: decidiu levar para as

comunidades carentes e para os

presídios a dramática "Êxtase",
sobre o submundo das drogas, peça
escrita porWalcyr Carrasco: "Sem
pre quis unir a arte ao social", jus
tifica. Auxiliado pelogrupoNós do
Morro, formado por atores da

favela do Vidigal, Zona Sul do Rio, Caio fez a mon

tagem. "Temos de usar nosso poder de interferência
para coisas úteis", sintetiza. Para tocar o projeto, que
agora inclui a realização de um documentário, Caio
mudou-se para omorro a fim de ficarmais próximo da

realidade retratada nos palcos. "Foi uma aula de cida

dania", diz ele, que já está de volta à Barra da Tijuca,
onde mora desde que semudou para o Rio.

Nesse meio tempo, o ator também dirigiu
clipes e foi sondado para viver Cazuza no cinema.

"Admiro muito seu jeito anticonvencional", conta
Caio, que também desafiou as conveniências ao se

casar com a cantora lírica Ana Ariel, de 19 anos,
com menos de um mês de namoro. "Quem me

conhece sabe que estoumuito feliz", encerra o as

sunto, E deve estar mesmo. Não é raro ver o ator

no Projac de mãos dadas, cheio de segredinhos e

sorrisos cúmplices com a esposa, que o acompanha
em todas as horas.

Intenso, aos 21 anos, o ator poderia sermais um
entre tantos de sua geração que se contentam com

a fama repentina. Caio quer mais. Nas gravações,
quando não está em cena, se dedica à leitura. E

nunca são textos de fácil digestão. Caio adora, por
exemplo, o filósofo e poeta alemão Friedrich·

Nietzsche, que teceu vários estudos sobre a tragédia
grega, que marca o nascimento do teatro e, conse

quentemente, do ofício de atar. Alheio ao bur

burinho do sucesso, Caio jura que nunca se deslum-
.

brou com amídia. E muito menos com o título de

protagonista. "Queriam alguém que não tivesse

perfil de galã, quefosse engraçado e tivesse um olhar
inocente. Acharam que eu tinha esse perfil, mas os
cachinhos também ajudaram", ri, modestamente.

Essa espécie de timidez é posta de lado quando
o assunto éRafael. Caio conta que passou a observar
mais as crianças e está de alma levé com seu anjo.
"Não foi exaustivo. Muito pelo contrário. Saio do

estúdio completamente descansado", jura. "Foi uma
novela leve, sem vulgaridade, sem ninguém tirar a

roupa. Fizemos piada com situações que nascem da
inocência e dapureza", admira-se Caio, com omesmo

olhar sapeca de seu personagem.
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UM CO

resgata
POR MARIANA MEIRELES
POpTEVÊ

Em quase 40 anos de carreira
na televisão, Ary Fontoura vai viver
uma experiência inédita: um antigo
personagem seu será ressuscitado. O
desonesto politico Pitágoras, criado
para "A Indomada", de 1997, vai
reaparecer em "Porto dos Milagres".
E não se trata de uma participação
apenas. Pitágoras fica até o final 'da
trama de Aguinaldo Silva e Ricardo

Linhares. Não é a primeira vez que os

autores recorrem a antigos perso
nagens. Em "A �ndomada", por
exemplo, ressurgiram o Coronel

Murilo Pontes, interpretado por Lima
Duarte, em "Pedra Sobre Pedra", de
1992. ParaAry, a iniciativa dos autores
é homenagear ator e personagem. Por
isso aceitou na hora o convite.
Também contou o fato de Pitágoras
ter sido um papel que lhe trouxe

grande satisfação. Ary ganhou os

prêmios APCA e Troféu Imprensa de
melhor ator em 1997. "Foi um tra

balho árduo, mas muito compensa
dor. Aguinaldo e Ricardo entendem
o meu tipo de humor e capricharam
no personagem", valoriza.'

O corrupto Pitágoras chega a

Porto dos Milagres para a reinau

guração da fábrica de charutos de

Oswaldo, papel de Fúlvio Stefanini.
O deputado de "A Indomada" agora
é relações públicas da empresa. O

personagem também tem como

função se apaixonar pela tresloucada

Augusta Eugênia, vivida por Arlete
Salles. A socialite falida vai corres-pon
der e deixar o caminho livre para
Oswaldo e Leontina, personagem de
Louise Cardoso. "É uma nova trama

dentro das já existentes. A novela é

muito interessante e acredito que vai

ficar mais ainda agora", gaba-se Ary,
que diz acompanhar "Por to dos

Milagres" desde o inicio.

Ary costuma assistir às cenas que
faz. Tem todas em fitas de vídeo ar

quivadas em casa. Mas não achou ne

cessário rever as de "A Indomada"

para "Porto dos Milagres". "Vivi o
Pitágoras durante um ano e ainda é

recente. Também acredito que as

principais características dele, como a

falta de caráter, serãomantidas", conta.

Pedro Paulo Figueiredo/CZN

Ary Fontoura, o Pitágoras de "Porto dos Milagres"

P - O Pitágoras está entre os personagens mais mar

cantes da sua carreira?

R - Com certeza. Ele e o Nonô Correia, de "Amor com
Amor se Paga". Na época não tinha muito tempo para testar.

Ficava a maior parte do tempo em casa decorando os textos,
mas as poucas vezes que saía era um inferno. Inferno par
ticular e gostoso. Apesar de mau, o personagem conquistou
o público pela graça. Acredito que ele vai ter o mesmo

apelo junto ao público agora.
P - Você estava longe das novelas desde "Vila

Madalena", em 1999. Sentiu falta de atuar em uma?
R - Adoro fazer novela, mas na verdade estava contando

que continuaria no "Sai de Baixo" este. ano. Isso trouxe um

certo transtorno para mim, porque tive de modificar meus

planos. Gosto muito de fazer teatro e tevê ao mesmo tempo
e tinha me programado para uma turnê com a peça "A

Diabólica Moll Flanders". As gravações do humoristico eram

mais tranqüilas e deixavam o fim de semana livre. Agora
vou viajar com a peça só em novembro.
P - Ficou chateado por ter saído do ·"Sai de Baixo"?
R - Adorava fazer o programa. Tem uma linguagem
inconseqüente e também é uma forma muito agradável de
fazer humor. O elenco e a produção são maravilhosos. A
convivência era de harmonia plena. Talvez tenha sido uma

dos trabalhos que eu mais senti ter deixado de fazer.
P - Alguma vez você não gostou de ter atuado em

alguma produção?
R - Fiz 36 novelas na Globo, algumas boas e outras regulares,
mas de um modo geral gostei de tudo que fiz. Numas se

tem grandes personagens e noutras não se pode voar tanto,
como em "Vila Madalena". Foi um personagem que não se

resolveu e o autor sabe disso. Tanto eu quanto o Walter

Negrão perdemos um bom personagem. Foi difícil porque
tive de refazê-lo várias vezes e nunca encontramos um tom

ideal. Mas já passou.

SÁBADO, 18 de agosto de 2001
-

"O Brasil inteiro vai morrer
de inveja de mim. //

CLÁUDIA JIMENEZ, após dar

um beijo no galã Reynaldo
G ianecchini em uma

gravação de "Filhas da

Mãe", nova novela das sete

da Globo.

Luiza Dantas/CZN

''Experimentei maconha/ ácido/ mas nunca caí de boca. No dia
sequinte. eu tinha que buscar as minhas filhas na escola. "

I\t1ARIETA SEVERO, a Nenê de "A Grande Família", fora do ar no

momento devido à minissérie "Presença de Anita".

"Acho que os americanos fazem bem melhor."
ZECA CAMARGO, repórter do "Fantástico" e apresentador do "No

Limite", sobre o humor na tevê brasileira. Zeca diz que, com

exceção do "Casseta & Planeta, Urgente!", não curte programas
de humor. Tanto que ainda não assistiu ao seriado "Os Normais"
mesmo sabendo do sucesso.

"Todo mundo tem um pé na pedofilia o", pelo menos/ uma

atração porjovens.
"

MANOEL CARLOS, autor de "Presença de Anita", impressionado com

a repercussão da personagem que dá título à minissérie.

"Eles podem enganar a produção/ mas se eu perceber; não
coloco no ar. Isso já aconteceu uma vez.

"

JOÃO I<LEBER, apresentador do "Te Vi na TV", da Rede TV!, se

eximindo da culpa de situações possivelmente forjadas do

quadro "Teste de Fidelidade".

"Pelo amor de Deus. tira esse boneco do ar. Minha filha faz um

desenho melhor que esse.
"

De FAUSTÃO para o diretor do seu programa na Globo, Maurício
Sherrnann, esculachando o desenho do apresentador que
aparece em vinhetas que antecedem quadros do "Domingão do

Faustão".

''Separar não é tão simples quanto estalar os dedos.
"

ADRIANE GALISTEU, apresentadora do "É Show", da Record,
confessando que não está sendo fáci I superar o término do

namoro de um ano e meio com o diretor artístico da Band,
Rogério Gallo. No entanto, passou o primeiro fim de semana pós
término se divertindo com amigos em Ilha Grande, na Baía de

Angra dos Reis, no �io de Janeiro.

"Tenho de dizer que o compromisso de. em certos momentos. ter

de vestir assim ou assado me enche o saco."
CÁSSIO GABUS M ENDES, o falso estilista Selmo de Windsor de "um

Anjo Caiu do Céu", admitindo que não é muito vaidoso.

"O Brasil é patético. Dizem que não existe racismo/ mas aparece
como namorado de uma garota branca para ver!"
TAIGUARA NAZARETH, o André de "Presença de Anita". O ator diz

que já sofreu muito na vida por ser negro.

"Quando ele me falou a idade/ pensei: 'É tão novinho... : Mas
isso não quer dizer nada. Já falamos em casamento e pretendo
engravidar no ano que vem':
MÔNICA CARVALHO, a Soco rrinho de "Porto dos Mi làg res", sobre o

e
namorado, Armindo Júnior, de 23 anos, sete anos mais nova QU

ela.
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CINEMAS

JARAGUÃ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

1
PLANETA DOS MACACOS·
14h30 - 16h45 - 19h15 - 21h30

ULA FILME/HORÁRIO GÊNERO

2 BICHO DE SETE CABEÇAS
15h30 - 17h30 - 19h15 - 21h

DOCE NOVEMBRO
14h15 - 19h

, , . , . . . .. . .

A SENHA: WORDFISH
17h-21h15

3

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

F - ACÇÃO/ R - ROMANCE! P - POLICIAL

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

R$ 3,00 para todas as sessões.

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

�ALA FILME/HORÁRIO GÊNERO
1 PLANETA DOS MACACOS

14h - 16h30 - 19h - 21h30

(sexta, sábado e domingo)

A

A SENHA: WORDFISH

13h50 - 15h15 - 17h50 - 22h
2 A

JURASSIC PARI< [II

19h30-21h50
A

. . . , ...

PLANETA DOS MACACOS
A

19h30 - 21h50 (sexta, sábado e domingo)
. . . . . . . . ...

4 FINAL FANTASY
14h30 - 16h45 - 18h50 - 21h15

F

. . . .

5 O DIÁRIO DE BRIDGET JONES
C

13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h40

6 BICHO DE SETE CABEÇAS
14hlO - 16hlO - 18hlO - 20hlO - 22h

D

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

F-FICÇÃO/ R - ROMANCE

SH.OPPJflLJ'!1ÜJ�ER �...-.�.......J
JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY
-

IDA FILME/HORÁRIO GÊNERO
1 PLANETA DOS MACACOS A

1.4h -y:lh.3q-.l�h-21h30 .....

2 FINAL FANTASY
F

14h30 - 16h45 -19h15 - 21h45 ·R.....

3 A SENHA

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

UGlN��--A------------------------L_---
F

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

FICçÃO/ R -. ROMANCE

A

D

R

p

E:NT��I�NIM�NIº/TV
I R.EIRA.Iº EA(,;ADº; DANJ.�.b º� ºbIV�JRA _.

QUAND
POR MARIANA MEIRELES
PopTEvÊ

liIIi

NOME - Daniel de Oliveira Pinto.

NASCIMENTO - 19 de junho de 1977, em
Belo Horizonte, Minas Gerais .:

APELIDO - "Limão, na capoeira, e Danl..em casa".

NA TEVÊ - "Gosto da Rede Brasil e filmes".

A QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - "Muita coisa".

NAS HORAS LIVRES - "Toco violão e ouço música".

No CINEMA - "M inha Amada Imortal", de
Bernard Rose.

LIVRO - "Amor Natural", de Carlos
Drummond de Andrade.

MÚSICA - "Curto de Chico Buarque a

música clássica".

PRATO PREDILETO - "Costela de porco com

tutu de feijão, ou seja, comida mineira".

O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - "Coloco o que

vejo na frente. Ando de qualquer jeito".
MULHER BONITA - "A minha namorada,
Débora Falabella".

HOMEM BONITO - Fábio Assunção.
'CANTOR - Gilberto Gil.

CANTORA - Gal Costa.

ATOR - Selton Mello .

ATRIZ - Fernanda Montenegro.
BICHO DE ESTIMAÇÃO - "O cão yorkshire da

Débora".
PERFUME - Armani.

BEBIDA - "Depende do momento.

Cervejinha com os amigos e vinho para
um momento íntimo".

TIME DE FUTEBOL - Atlético.

ARMA DE SEDUÇÃO - "Acho que quem usa se dá mal".

PIOR PRESENTE - "Se é presente, é dado de

coração".
PROGRAMA DE ÍNDIO - "Até de programa de

índio se tira proveito".
MELHOR VIAGEM - "Para o Iraque. Morei um
ano lá".

FILOSOFIA DE VIDA - "Ir sempre pelo bom

caminho".

MELHOR NOTÍCIA - "Quando passei no teste

para 'Malhação"'.
SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - "Educação. Não

importa se a pessoa é pobre ou rica".

INVEJA - "Todo�mundo tem, mas procuro
usar o bom senso".

LUXÚRIA - "É muito íntimo".

GULA - "De pão de queijo com Coca-Cola".

COBIÇA - "Trabalhar muito".
IRA - "Com falsidade e inveja exacerbada".

PREGÚIÇA - "De acordar às seis da manhã".

VAIDADE - "Não sou vaidoso, mas devia ser

por causa da profissão".
iii

CORREIO DOPOVO 7E

Luiza Dantas/CZN

Daniel de Oliveira, o Padre Gregório de "A Padroeira"

O chamado para fazer o Padre Gregório, de "A Padroeira", pegou
Daniel de Oliveira de surpresa. O ator imaginava que'depois de sair

.

de "Malhação", onde fazia o paraplégico Marquinhos, ficaria urn
bom tempo longe da tevê. Achou que poderia dividir atividades de
lazer com as apresentações da peça "Êxtase", dirigida por Caio Blat.
Mas o convite para a novela foi, na verdade, urna convocação. De
qualquer forma, o ator, no vigor dos 24 anos, não se queixa.
"Emendando trabalhos, a chance deme consolidar na carreira é

maior", argumenta Daniel, que passa a interpretar dois textos de-

Walcyr Carrasco ao mesmo tempo - "Êxtase" também foi escrita

pelo novelista.
Daniel gostou também de entrar numa trama de época. Ele acha

que é uma chance de mostrar urn trabalho totalmente diferente do

que fez na novelinha adolescente. Mesmo que para entrar na pele do
Padre Gregório, Daniel tenha corrido contra o tempo. Deram-lhe

apenas urna semana para se preparar. Pesquisou na Internet sobre os

jesuítas do Século XVllI, viu o filme "A Missão", de Roland Jeffé, e
leu o livro "Evangelho Segundo Jesus Cristo", de José Saramago.
"Mas o que mais me ajudou foi o perfil que o autor fez dele. Como
é urn padre correto, tento passar urn ar mais contido e urna certa

segurança", explica.
A chegada de novos atores em "A Padroeira" - Daniel entrou

juntamente 'COm Suzana Vieira, Rodrigo Faro e Taurnaturgo
Ferr�ira -, tinha a intenção de recuperar a audiência no horário das
seis - a novela não passava da modesta média de 25 pontos. Mas a

situação pouco confortável, que incluiu a saída atabalhoada de várias
atores da produção, não chega a incomodar. "Se urna coisa não está
dando certo, é necessário fazermudanças", simplifica. Nem
trabalhar com o diretor Roberto Talma gerou problemas. Daniel
diz que não reconheceu nele a fama de grosseiro. "O trabalho é

'rápido e agradável. Ele não estressa nem urn pouco. O desafio foi a
correria, mas agora o pior já passou", assume.
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A Globo transmite o "Grande Prêmio da

Hungria de FÓrmula 1". GLOBO, DOM, 9 H. I-- �--

rapidinhas
o "Pequenas Empresas Grandes
Negócios" mostra a alta tecnologia de
uma empresa centenária, fabricante de
vidros que resistem até a tiros de fuzis. O
PEGN mostra ainda, a primeira escola de
culinária do Brasil. A apresentação é de
Esther Jablonski. GLOBO, DOMINGO, 7:25 H.

Netinho de Paula mostra o drama de
uma filha desesperada que procura
tratamento para sua mãe viciada em crack
no "Domingo da Gente". RECORD,
DOMINGO, 13:45 H.

Os pilotos brasileiros disputam no

circuito de Elkhart Lake, nos Estados

Unidos, mais uma etapa da "Fórmula

Mundial". RECORD, DOMINGO, 16:45 H.

"O Sobrevivente", de Paul Michael

Glaser, é o cartaz de "Cine Maior". Na

história, Ben Richards é escolhido para

participar de um programa de tevê em

2019. No jogo, um homem desarmado
'tenta escapar de um time de atletas
assassinos. REcORD, DOMINGO, 19 H.

Denise Fraga revive a história da carioca

Tina no quadro "Retrato Falado" do
"Fantástico". Quando adolescente, seu
maior conflito eram os cabelos crespos.
Ela fazia de tudo para se livrar dos
cachos e chegou a passá-los com ferro

quente. Só que foi o cabelo enrolado que
mais chamou a atenção do marido.

GLOBO, DOMINGO, 20:30 H.

João Gordo recebe o músico Tom Zé e

a apresentadora Nani Venâncio no
"Gordo a Go-go". O repórter Max
Fivelinha vai até a casa de João Gordo. A

dupla compete no videogame. MTV,
SEGUNDA, 23 H.

O excêntrico Marcos Mion comanda a

edição especial "Punkt. dos "Piores

Clipes do Mundo". O "vj"
recebe o Rei dos Piores Clipes,
o Supla, que participa do quadro
"Pérola Videocliptica".
MTV, TERÇA, 22 H.

A modelo Daniela Cicarelli, a garota da

Pepsi, é a convidada da dupla Jairo
Bauer e Tathiana Mancini no "MTV

"

Erótica". MTV, QUARTA, 22 H.

ós proporcionamos
o espaço
com total

privacidade,
empenhados
unicamente

em satisfazê-los.

I

UMA história judaica
r

o rabino Elimelekh havia feito uma bela pregação, e

agora voltava para sua terra natal. Para homenageá-lo
e mostrar gratidão, os fiéis resolveram seguir a
carruagem de Elimelekh até que ela saísse da cidade.
Em dado momento, o rabino parou a carruagem,

pediu que o cocheiro seguisse adiante sem ele, e passou a acompanhar o
povo.
- Belo exemplo de humildade -, disse um dos homens ao seu lado.
- Não existe qualquer humildade no meu gesto, mas um pouco de

inteligência -, respondeu Elimelekh. - Vocês aqui fora estão fazendo

exercício, cantando, bebendo vinho, confraternizando uns com os outros,

arranjando novos amigos, tudo por causa de um velho rabino que veio falar
sobre a arte da vida. Então, deixemos minhas teorias seguirem naquela
carruagem, porque eu quero participar da ação.

UMAhistória budista UMA história
dolslanUm lavrador com a esposa doente,

encomendou uma série de preces a um

sacerdote budista. O sacerdote começou a

rezar, pedindo que Deus curasse todos os

enfermos.
- Um momento - interrompeu o lavrador.

- Eu pedi para que rezasse porminha

esposa, e o senhor pede por todos os

doentes.
- Estou rezando por ela.
- Mas pede por todos. Pode terminar
beneficiando o meu vizinho, que está

doente também. E eu não gosto dele!
- Você não entende nada de curas -, disse o

monge, afastando-se. - Ao rezar por todos,
estou unindo minhas preces às de milhões
de pessoas que encontram-se agora pedindo
por seus doentes. Somadas, estas vozes

chegam até Deus e beneficiam a todos.

Divididas, elas perdem sua força, e não
chegam a lugar nenhum.

Sadi de Shiraz contava a

seguinte história:
"

Quando eu era criança,
costumava rezar com meu pa;
meus tios e primos. Todas as

noites nos reuníamos para
escutar um trecho do Corão.

"Numa destas noites,
enquanto meu tio lia uma

passagem, reparei que a maior

parte das pessoas dormia.
Então comentei com papai: _

"Nenhum destes dorminboasé

capaz deficar atento àspalavrasdo
profaa:Jamais chegarão até
D/""eus.

"E meu pai respondeu: '�eu

filho querido;procura seu caminho
comfi, e deixa cada um cuidarde

si.Qjtem sabe, em seus sonhos, eks

estão conversando com Deus. Eu

priferiamil vezes que você estivesse

chrminth como eles, .a terque
escutar este seujulgammto duro, e

esta sua condenação."

A REFLEXÃO
Do poeta indiano Kabir (1440-

•

1518):
" Não existe nada além de água nas

piscinas e rios sagrados. Eu sei disso,
porque já nadei em ambos os

lugares.
"Todos os deuses, mesmo esculpidos em madeira preciosa ou mármore,

não conseguem dizer uma palavra. Eu sei disso, porque já clamei por eles.
"Os livros sacros do Oriente ou Ocidente não passam de palavras soltas. Eu

sei, porque já estudei suas capas, e já os li. .

"Entretanto, se você experimenta o encontro com a Divindade, tudo passa a

ter um sentido: as águas voltam a manifestar o sagrado, os deuses
respondem, as palavras revelam.
"Mas só quando você experimenta a Divindade. Caso contrário, estas e

outras são apenas muitas das coisas importantes que outras gerações
quiseram deixar para nós, e não souberam explicar direito."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Escola Euclides da Cunha

re�ebe verba para obras
]ARAGuADO SUL - A se

cretária adjunta de Educação
do Estado, Simone Sch

ramm, esteve ontem em ]a
raguá do Sul para entregar
lfCUtSos financeiros no valor

de R$ 118.327,93 à Escola

deEducação Básica Euclides
daCunha, localizada no Bair

roNereuRamos. O dinheiro

ierá usado para reforma da

cozinha e banheiros, sala dos

professores, cantina, depósi
to demerenda e sala da dire

�o. De acordo com a dire

tora da unidade de .ensino,
llitadeCássiaDuarte Santos,
o govertlO do Estado está

atendendo uma reivindica

�o antiga da comunidade
escolar e direção da Euclides
da Cunha, que foi obrigada
acolocar uma escora de ma
�eira como medida de segu
rança para que o teto não

caia. As obras nessa escola
devem estar concluidas em

180 dias e serão feitas pela
corutrutoraRodrigo Lobo, de
Joinville, que venceu alicitação.
A diretora salienta ainda

que existe necessidade de
construção de uma sala

para a biblioteca, TV e Ví
deo e sala de informática.
Ela lembra que a Escola
Euclides da Cunha é uma

das mais antigas da região,
com mais de 50 anos de
existência. As reformas e

ampliações que serão feitas

agora compreendem 389,40
metros quadrados.
A secretária-adjunta

também esteve no Municí

pio de Corupá para entre

gar uma verba de R$
171.346,69 para Escola de

Educação Básica Teresa
Ramos. Nesta unidade es

colar o dinheiro será usa

do para reformas gerais
em toda a estrutura da es

cola, com ampliação de sa

las de aula, de vídeo, can
tina, depósito para meren

da e sala de informática.
Estiveram presentes à

solenidade representantes
da Prefeitura de]araguá do
Sul, deputados e vereado
res.

Sábado
IShOO - Matriz.
17h30 S

-

L'
I

- ao UIZ Gonzaga
7h30 - Rai nha da Paz
19hOO - Matriz
19hOO P ,

I
- erpetuo Socorro

ShOQ - Molha/Festa

®
TAFAC - TAVARES'
F. F. COML. LTDA.
tissessoria Comercial
A.vellid M

'

da F
a arechal Deodoro

Ed01lSeca, 429
• Sala 105

rOOeg.
• Florença. 1° andar

. (047) 37}.1910 e 275.3125

Domingo
ozhoo - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - São Cristóvão
lOhOO - Molha (festa)
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I ARTE: DEZ GRUPOS DE TEATRO DE BONECOS PARTICIPARAM DO EVENTO CULTURAL

Festival de Formas Animadas
encerra domingo com desfile
]ARAGl1A DO SUL -

Um desfile ql,le terá a par

ticipação de atores, bone

queiros, grupos folclóricos
e banda de música, que
acontecerá a partir das 15
horas deste domingo, mar
cará o último dia do 10 Fes

tival de Formas Animadas

de ]araguá do Sul. De

acordo com. a organiza
dora, Mariângela Guima

rães, o desfile permitirá
maior contato com a po
pulação e com os bonecos

que desde quarta-feira es

tão se apresentando na ci

dade .. O desfile sai da Praça
Ângelo Piazera em direção
à sede da Sociedade Cul

tura Artística.

Dentro da programa
ção do 10 Festival de For

mas Animadas haverá apre
sentação do espetáculo B�
lha dos Assombros, do gru-

Fotos: Edson Junkes/Cj'

Espetáculo Cirquinho de Pulgas divertiu a criançada que foi até a Scar, ontem

po lageano Menestrel Faze
dô, às 15 horas de domingo,
também na Praça Ângelo
Piazera.

Além dos oito grupos
catarinenses selecionados

para o festival, estão con

firmades para o desfile o

Grupo Folclórico Boi-de-

Mamão, a banda do Colé

gio Divina Providência,
Grupo Folclórico da Scar

e alunos dos cursos de tea

tro, ministrados pela So

ciedade Cultura Artística.
A programação do 10

Festival de Formas Anima

das encerra este domingo,

com duas apresentações, às
18 e 20 horas, nas Scar,
com o espetáculo Uma

História de Amor, do gru
po argentino Títeres de

Harapo, que homenageia o
escritor e poeta García

Lorca. É dirigida a todas
as idades.

CampanhadeMultivacinação Cantinuamabertasinscrições
começa nesta segunda-feira para provas do Saem

]ARAGuA DO SUL - O Para garantir ameta esta- ]ARAGuA DO SUL - As ting: cinco vagas; Adminis-

secretário da Saúde, Esporte belecida, a secretaria realiza inscrições para a prova do tração em Comércio Exte-

e Lazer, Airton Weber da a vacinação de segunda a Sistema de Avaliação do rior: cinco vagas;Arquitetura
Silva, informa que a Cam- sexta-feiras, em horário nor- EnsinoMédio, realizado pela e Urbanismo: quatro vagas:

panhaNacional deMultiva- mal de atendimento, nos Acafe, continuam abertas Sistemas de Informação:
cinação, marcada para o dia postos de saúde da Reinaldo até o dia 29 de agosto, e cinco vagas; Ciências Con-

25 deste mês, em ]araguá R�lU, Três Rios do Norte, poderão ser feitas nas agên- tábeis: cinco vagas; Direito:

do Sul, será realizada a par- Vila Rau, ]oão Pessoa, cias do Besc' ou pela Inter- quatro vagas; Letras - Licen-

tir de segunda-feira. Neste Santo Estêvão e Pama 2 da net. A prova, marcada para ciatura: quatro vagas; Peda-

período, a meta é imunizar Barra do Rio Cerro. o dia 25 de novembro, tem gogia: cinco vagas; Tecnolo-
9.557 de até cinco anos de ]á no sábado, as vacinas como objetivo avaliar o En- gia em Mecânica: quatro
idade, sendo 1.840 com estarão disponíveis das 8 às sinoMédio em Santa Catarina. ragas; Tecnologia em auto-

menos de um ano de idade. 17 horas, em todos os pos- De acordo com a dire- mação Industrial: quatrovagas.
A exemplo de campa- tos de barreirainstalados nas

.

tora de Registros Acadê- Este ano, o Saem ofere-

nhas anteriores, além da revendas de combustíveis micos,Marisa Pradi Floriani cerá, ao longo dos dois se-

antipólio, também estarão à Millenium, Behling, Mime Garcia, a Unerj vai oferecer mestres, um total de 2.385

disposição as vacinas con- do Rio Molha e Marcolla. vagas nos seus cursos de gra- vagas em todas as institui-

tra sarampo, hepatite B, O secretário acrescenta que, duação no limite de lO%. As ções de ensino superior filia-
DPf- influenza tipoB- mesmo depois de encer- vagas serão assim distribui- das à Acafe. A inscrição é

e a triviral, destinadas às rada a campanha, uma equi- das: Administração Matuti- R$ 20,00. Basta preencher o
crianças que ainda não estão pe volante continuará o na: cinco vagas;Administra- requerimento e questioná-
em dia com o .esquema de trabalho de vacinação até o ção Noturna: cinco vagas; rio e entregar até o dia 30

vacinação de rotina. dia 30 deste mês. Administração em Marke- deste mês, no Besc.

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

NOSSA MENSAGEM

''A minha alma engrandece o Senhor, que
elevou os humildes"

IlInãse' •

e d Irmaos, hoje celebramos a festa da Assunção de Nossa Senhora
, entro do mês Vocacional, celebramos o dia das vocações religiosas.
A aio' Maria é glorificada porque foi

.

capaz de dizer sim e entregar-se
ao Projeto do Pai, sem reservas.

Neste sentido, Maria elevada ao

céu é imagem modelo da criatura

plenamente liberta e realizada.

Seremos verdadeiros cristãos como
Cristo deseja de nós, se vivermos

como Maria. Na Ressurreição de

Cristo, Maria ressuscitou e nós
também ressuscitaremos. Alimen
tados pela Eucaristia, vencere(T1os
a morte e celebraremos, com

Cristo, a nossa Páscoa. Rua Barão do Rio Bronco, 637 • Sala 2 • (antro· Jaraguá do Sul· sc

(eI.: (41) 275-3515 ou 9992-9999
.
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IMEMÓRIA: MERCADO PÚBLICO DE JARAGUÁ DO SUL SERÁ REATIVADO

Prédio do centro histórico será
restaurado pelaPrefeitura de JS

]ARAGUA DO SUL -

Dentro de um mês, de
vem começar as obras de

reforma do prédio do

Mercado Público Muni

cipal, localizado no centro
histórico de Jaraguá do
Sul. O projeto arquitetô
nico é da chefe do Patri

mônio Histórico da Prefei

tura, Suzana de Souza.

Segundo ela, o prédio não

vai perder nenhuma de

suas características origi
nais, mas será ampliado no
sentido vertical e também

horizontal.
A arquiteta informa que

a edificação será restaurada

porque faz parte do con-
.

junto que engloba o centro

histórico e que oMunicípio
já-deu entrada ao processo
de tombamento, junto com
mais dez edificações de

caráter público. "Vamos
dobrar o tamanho do pré
dio, mas a ampliação não vai
interferir nas fachadas", es
clarece Suzana.

A decisão da Prefeitura

em dar início às reformas

no prédio do mercado

significa que pelo menos

uma parte da História de

Jaraguá do Sul começa a

ser resgatada. A edificação,

Obras de restauração do mercado público devem começar dentro de um mês
Edson JunkesteP

segundo Suzana, foi cons
truída no estilo teuto-bra

sileiro com alguma influên
cia do.modernisrno, ''A in

fluência alemã pode ser

observada através da im

ponência do acesso princi
pal, uma das características
do prédio, e o rnodernis- -

mo está presente nas mar

quises", explica a arquiteta.
Mesmo estando prestes

a passar pelo processo de

restauração, pouco se sabe

a respeito da edificação. O
diretor do Arquivo Histó

rico de J araguá do Sul,
Egon Jagnow, informa
que o arquivo não possui
nenhum documento sobre

o mesmo e tampouco al

guma foto da época da

construção.
" O que eu sei

é que foi inaugurado em

1957", resume Jagnow.
Suzana de Souza ressalta

que o processo de tomba-
.

mento está temporaria
mente parado porque não se

sabe da escritura do prédio.
Pelo que se sabe, o pré

dio serviu como mercado

público durante muitos

anos, e foi construída na

época em que a estrada de

ferro simbolizava o pro

gresso de Jaraguá do Sul,
e o mercado o ponto de

abastecimento dos viajan
tes e local de comercializá-

ção dos produtos da terra.

Desativado há muitos

anos, serviu durante algum
tempo como sede da Se

cretariaMunicipal de Edu
cação e também da Aadav

(Associação Assistencial

dos Deficientes Audirivos

e Visuais). Está abandona

do há pelo menos 8 anos.

Depois de reformado,
haverá espaço para a co

mercialização de flores,
artesanato, produtos da

Associação dos Produto

res Artesanais de Jaraguá
do Sul, e pontos de ven

da para os olericultores e

produtores de peixes de

lagoa.

Insaiçãesparao 7°]araguáemDançaencemunnestasexta-feim
]ARAGUA DO SUL -

. Nesta sexta-feira encerram

se as inscrições para o 7°Ja
raguá em Dança, que acon
tece de 20 a 23 de setembro,
no Ginásio de Esportes Ar
thurMüller. A promoção é

da Prefeitura, através da Se

cretaria de Educação e Fun

dação Cultural, e a expec
tativa dos organizadores é

de que 80 grupos partici
pem do evento, que este ano
tem caráter de mostra. A

eliminação das competições,
segundo a diretora de De

senvolvimento Cultural,Ma
ra Lúcia Bini Prada, não de
verá afetar a qualidade das

apresentações e vai servir

como estímulo aos grupos
que estão iniciando.

Mesmo sem competi
ção, um júri orientador ava
liará as apresentações pelos
critérios de criatividade, har
monia, técnica e coreografia.
Essas avaliações, de acordo

comMara, não terão caráter
classificatório, mas sim de

orientação e serão entregues
aos coreógrafos para que
tenham um parâmetro do
trabalho que estão desenvol

vendo.

O evento é aberto à

participação de grupos de

unidades escolares, aca
demias e grupos folclóricos
de Jaraguá do Sul e dos de

mais municípios da Amvali

(Associação dosMunicípios

do Vale do Itapocu). Será

dividido em quatro catego
rias:mirim, infantil, infanto

juvenil e juvenil nasmodali
dades: jazz, balé, dançamo
derna, contemporânea, de
rua, folclórica, popular, tea
tro e livre. Serão concedidos

certificados de participação
e troféu a todos os grupos.
Os ingressos, limitados a mil
pessoas por noite, será de

�$ 2,00 para arquibancada
e R$ 3,00 para cadeiras.

TRÂNSITO
A Prefeitura de Jaraguá do Sul deve lançar em breve
uma campanha de humanização do trânsito. O tema
será 'Álcool e Trânsito" e será dirigida à comunidade
estudantil. A intenção é promover um concurso de I

cartazes sobre esse tema e transformar em outdoor o I

cartaz que vencer o concurso, que deve acontecer entre I

os dias 17 a 24 de setembro, durante a Semana Nacional (

do Trânsito. Somente este ano, em Jaraguá do Sul, 21 (

pessoas já morreram, vítimas de acidentes de trânsito.

COZINHA
Já se encontra em fase final o projeto para a instalação
de uma cozinha experimental no Parque Municipal de
Eventos. A instalação de uma cozinha no local é uma

das antigas reivindicações dos organizadores da Schüt·
zenfest e de outras entidades promotoras de eventosde

grande porte, que encontram dificuldades no atendi

mento ao público devido a ausência de um espaço ade·

quado à preparação de alimentos. O espaço também

será usado para cursos, que serão oferecidos a pessoas
da comunidade, em especial aos integrantes dos progra·
mas atualmente executados pela Prefeitura. O investi·

mento é de aproximadamente R$ 40 mil e a previsão é de

que a cozinha seja inaugurada em outubro deste ano.

SUCESSO
O presidente da Câmara Júnior de Jaraguá do Sul,
Denilson de Souza, considerou um sucesso a campanha
do agasalho realizada pela entidade, em parceria com a

Viação Canarinho, quando foram arrecadados 915 peças
de roupas. Os agasalhos serão entregues ao Núcleo de

Promoção Humana da Igreja Católica da Barra do Rio

Cerro e também na Igreja Evangélica Luterana. A cam

panha encerrou no dia 10de agosto último.

REUNIÃO
A Associàção de Moradores do Bairro Estrada Nova pro
move reuniãohoje, às 15 horas, paradiscutirapossibilidade
de construção de um túnel entre os quilômetros 70 e 71 da

BR-280. A solicitação deve-se ao grande número de

acidentes comvítima fatalque acontecem no trecho. foralll

convidados representantes da Prefeitura, Câmara de

Vereadores, lideranças comunitárias e DNER

GRUTA
Começa, às 20 horas �e hoje, a tradicional festa �
homenagem à Nossa Senhora de Lourdes, promoVI
pela comunidade do Bairro Rio Molha. Este ano, a fes�

comemora os 30 anos de construção da Gruta Nossa

Senhora de Lourdes. A abertura da festa será marcada
pela celebração de umamissa e, às 21 horas, está preVis�
baile com animação da banda Os Filhos da Quer��
Amanhã, mais uma missa às 10 horas, e continuaçaodai, e

festa, com completo serviço de bar e cozinha, éJJl

jogos e bingos.

,", <,;",�� Oc,. ,_ /"_\-,--,.:' --""_'<}. _jj, , ..

-, '" ,.:' ,:.,'. :: -,' ,-_--.
'

.. -:"'-"""iIk'-'-'·-': . _C'_'_" ":'::"'-'--"";"'�'" .. c_.�--':" "'_'
.,- -._- '·"-.::� .. ·'"::�A:.:"", ,:: .. ".,,,: ,, __ ,.:, .. �

O seu site de compras de máquinas e ferramentas em Santa Catarina.

Comprar máquinas e ferramentas
pelo internet é hiper.

BBREITHAUPT •
'- Tradlç60 em Qualidade �:..:...
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Abertas as inscrições para a CorridaRústica
GUARAMIRIM - Estão

abertas as inscrições para

ve a Corrida Rústica "Luis.

AntônioRebelata" , home

nagem aos 52 anos de fun

dação do Município. A
corrida será disputada no

dia 25 de agosto, a partir
das 8 horas, e vai contar

com quatro percursos di

ferentes, em sete catego-

rias. Considerada a princi
pal, a categoria livre terá seis

quilômetros, com início na

Rua João Butschardt, em
frente ao Ginásio de Espor
tes Rodolfo Jahn, percor
rendo as principais ruas de

Guaramirim, até chegar
novamente ao ginásio de

esportes. Os vencedores vão
receber troféus, medalhas e,

o primeiro colocado, leva
valor em dinheiro (R$100,00).

O secretário de Espor
tes, Lazer e Promoção de
Eventos da Prefeitura, Luís
Antônio Chiodini, diz que a

expectativa é reunir número

superior a 300 participantes.
O valor da inscrição é um

quilo de alimento não pe
recível.

Guaramirim sediaEstadualdeMotovelocidade
GUARAMIRIM - Neste

e fula! de semana, será realiza

lha terceira etapa do Cam

reonato Catarinense de

e Motovelocidade, no Motó- .

Oramo Paulino Mees, na
e- Estrada ilha da Figueira, em

Guaramirim. As provas fo
ramdivididas nas categorias:

Street2T/4T; 180cc2T; 125
Especial; Força Livre Na

cional e Força Livre Espe
cial. Os organizadores do
evento têm expectativa de
envolver cem pilotos de

todo Estado, sendo quatro
de Guaramirim.

Hoje, os treinos iniciam

às 15 horas. As provas serão

disputadas a partir das 13

horas do domingo. Estão

programados shows de
rock na noite de sábado. O

evento é promovido por
VilmarMotos, com o apoio
da Prefeitura de Guarami
rim. A entrada é franca.

,

ExpoSiçõélwtâe :proc:lutos hldustriais;
comerciais e agrícolas, shows,

bailes, comida típica e muita diversão

De .24 de @gosto a 2 de setembro
Parqué'ilVllulicipal de Expôsi'ções
BR 280' .�m 54,5 - Guaramirim-SC
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IFÓRMULA 1: SCHUMACHER PODE DEFINIR O TíTULO NO DOMINGO

Título do alemâo é ''vale-vitória''

para Rubinho Barrichello

cn
:::>
U "

o
x
....

BUDAPESTE - Nin

guém mais do que Rubens
Barrichello torce secreta

mente para que Michael

Schumacher defina o título
da temporada 2001 da
Fórmula 1 neste domingo,
em Budapeste. Se isso

acontecer, o brasileiro ain

da terá quatro chances de

ganhar uma corrida neste

ano. E com ajuda da Fer

rari. Com o campeonato
garantido para o alemão, as
últimas etapas do Mundial
terão como principal mo
tivação a luta pelo vice.

Não chega a empolgar
muito, mas terminar o ano

com uma dobradinha na

classificação é algo que
agrada a cúpula do time de
MaranelIo.

Barrichello hoje ocupa
o quarto lugar no Mundial

de Pilotos, com 40 pontos.
Brigam com ele pelo vice
David Coulthard, da

McLaren, com 47, e Ralf

Schumacher, da Williams,
com 41. Os três têm chan

cesmatemáticas de alcançar
Schumacher, mas nenhum
deles acredita na possibili-

pontos no Mundial, marca
que alcançou com seis vitó

rias e quatro segundos luga
res nas dez provas que ter

minou nesta temporada.
Para Rubens, o segun

�o lugar no Mundial pode
não .ser grande coisa, mas
é um consolo. "O objetivo
é terminar melhor do que
no ano passado", falou o

piloto, quarto colocado em

2000. Os treinos livres pa
ra o GP da Hungria come
çaram quinta-feira. A corri

da, domingo, terá 77 voltas
com início. às 9 horas.

Warm up

Schumi pode ser campeão até chegando em quarto

dade.

Uma conquista anteci

pada de Schumacher, por
tanto, é uma espécie de
"vale-vitória" para Bar

richelIo, que até hoje só ga
nhou uma corrida na F-1
- em Hockenheim, no ano

passado. O GP daHungria
é a 13" etapa do campeo
nato e Michael encerra a

disputa se vencer a prova.
Ele também pode ser cam

peão até chegando em

quarto, mas aí vai depen
der de insucessos dos ad

versários. Michael tem 84

DIÁRIO DA FÓRMULA 1---.------
DOIS A MENOS NA

F-3000
Dois pilotos brasileiros

"desertaram" e não correm

mais na F-3000 neste ano.

Rodrigo Sperafico, da Colo
ni, e Jaime Melo Jr., da Du
rango, decidiram abandonar
a categoria. Hoje, serão qua
tro os brasileiros que estarão
lutando por boas posições
no grid para a décima etapa
do campeonato: Antonio

Pizzonia, Ricardo Sperafico,
Ricardo Maurício e Mário

Haberfeld. A corrida acon

tece amanhã.

TRULLI DEVE FICAR

NA JORDAN
Embora seu "passe"

pertença a Flavio Briatore,
diretor da Benetton-Re

nault,Jarno Trulli deve ficar
mais um ano na Jordan. A
equipe e a montadora fran

cesa chegaram a um acordo

que prevê a transferência do
italiano para a nova equipe
Renault apenas em 2003.

No ano que vem, os pilotos
da Renault (o nome Benet
ton não será mais usado)
deverão ser mesmo Fisi
chelIa e Button.

PATRocfNIO:

l']ACIAG

DOIS PIT STOPS É O

PADRÃO
Por causa das altas tem

peraturas e do desgaste de

pneus, a tática padrão para
o GP da Hungria é de dois

pit stops. Todas as equipes
deverão usar os pneus mais
macios da Bridgestone e da

Michelin. No ano passado,
os seis primeiros fizeram
duas paradas. As "janelas" de
pit stops ocorrem entre as

voltas 27 e 32 e 47 e 56. A
corrida terá 77 voltas e a

previsão é demuito-calor no

domingo.
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ATRAÇÕES: BEBETO DE FREITAS E KID MARCARAM PRESENÇAS NA SOLENIDADE REALIZADA NA MARISOL

Mais de 700 estudantes foram
ao lançamento do Projeto Vôlei

]ARAGUA DO SUL --:- o
ex-técnico das seleções bra
sileira e italiana de voleibol
Paulo Roberto (Bebeto) de
Freitas e o atleta da Unisulj
SC e da seleção do Brasil
Gilmar Teixeira (Kid) pres- \

tigiaram a solenidad'e dê lan
çamento do Projeto Volei

bol, realizada na manhã de

ontem, na Sociedade Re

creativa da Marisol. Além das
duas celebridades, o evento

reuniu mais de 700 estudan

tes, entre 10 e 14anos, pro
fessores e diretores de esco

las, contou com a presença
do presidente da Federação
Catarinense de Voleibol,
Dante Klaser, também re

presentantes políticos e em

presariais de jaraguá do Sul.
Promovido pela Funda

ção Municipal de Esportes,
com o apoio da Marisol, o
projeto envolve mais de 800

estudantes, que treinam em

14 pólos instalados em di
versos pontos deJaraguá do
Sul, entre escolas estaduais e

municipais, ginásios da Ma
risol, daAABB, do Beira Rio
eArthur Müller. Na opinião
de Bebeta de Freitas, este

projeto é importante para

que as pessoas percebam que
o esporte é fundamental para

-

o bom desenvolvimento e

formação das crianças, prin-
'

cipalmente nas questões re-
:\

lacionadas à disciplina, fun-
ções psicomotoras, entre ou
tros beneficios. "Esta inicia
tiva de Jaraguá do Sul deve
servir de exemplo para as

- outras c_iia.des de Santa Ca
tarina porque, mais impor-

'

Edson Junkes/Cj'

Bebeto de Freitas dizque projeto vaimostraros benefícios do esporte

tante do que ser campeão,

no esporte, é ser campeão
na vida, e a prática�sportiva ,

dá oportunidade para 0/
bom desenvolvimento da

juventude, futuros represen
tantes do País", enfatiza Be

beta, mencionando a im

portância do trabalho de
base realizado pelo Muni

cípio. "Trabalhei a vida toda
com o vôlei, em vários paí
ses, acho que o Brasil conta
com bons técnicos, estrutura,
jogadores de alto nível, mas
os dirigentes .precisam dar
mais oportunidades de cres
cimento para outros atle

tas", considera.
Há 16 anos jogando vô

lei, Kid destaca que os atletas

precisam termuita força de
vontade para ter bom de-

h d,,!sempen o nas qua ras. Eu

já fui cortado duas vezes da

seleção, mas continuei trei-

nando porque queria muito
defender o Brasil em com

petições fora do País. As mi
nhas conquistas são frutos da

'

minha dedicação e amor

pelo esporte", conta o joga
dor, que também parabeniza
o trabalho de base que está

sendo realizado em Jaraguá
do Sul.

O diretor-comercial da

Marisol, Robson Amorin,
diz que a empresa teve a

iniciativa de patrocinar as

modalidades de 'pase para

cumpnr com sua responsa
bilidade social, contribuin
do com a educação e saúde
das crianças deJaraguá do Sul.
(FABIANE RIB__AS)

FCVconsiderao projeto um
exemplo paraSantaCatarina

"Esta iniciativa vai servir de modelo para outros

municípios do Estado, é um exemplo na área social por
estar atendendo grande número de crianças, que não estão

mais nas ruas, e também na área esportiva por estar

propagando o vôlei enquanto modalidade esportiva",
considera o presidente da Federação Catarinense deVôlei,
Dante Klaser. Ele enfatiza que através deste projeto os

dirigentes poderão descobrir talentos em Jaraguá do Sul, '

futuros jogadores que vão representar o País. Klaser
concorda com a opinião do jogador Kid e enfatiza que a

classe empresarial precisa acreditar e apoiar ainda mais o

esporte.
Responsável pela presença de Bebeto e Kid, o técAico

de vôlei da FME, Benhur Sperotto, ressalta que o evento

e a presença dos dois convidados especiais são importantes
'

para mostrar para todo o Estado o, trabalho que está

sendo desenvolvido noMunicípio. "Espero que em 2002

o patrocínio seja ainda maior para que a gente consiga
dobrar o número de pólos e dar oportunidade para mais

crianças", diz. (FR)

TÊNIS DE MESA

Os mesa-tenistas jaraguaenses estão disputando o

Campeonato Estadual de Tênis de Mesa e Individual
Aberto (Pré-mirim,Mirim, Infantil,Juventude e Adulto),
que iniciou sexta-feira e segue até amanhã, em Brusque
Os técnicos Israel Oliveira Santos,Volnei Nass e Rodrigo
Luz estão orientando 13 atletas.

COROA BOM DE BOLA
,

A segunda fase do 10 Campeonato de Futebol Sênior
"Coroa Bom de Bola" começa no próximo sábado, com
dois jogos a serem realizados no Acaraí. Pela Chave �
Juventude Estrada Nova enfrenta aArsepum, a partir das 14
horas. O jogo do,Grupo O, com início previsto paraas15
horas, será entreAcaraí e Karlache. As equipes SantoAntônio
(C) e Beira Rio (O) folgam nesta rodada.

\

EQUIPE DE XADREZ

A FMEjReflexo vai disputar o Campeonato Sul.
Brasileiro Estudantil de Xadrez, com os atletas Vanessa
Engelmann, Karina Kanzler, Carlos Kanzler, Carlos
Rohrig e Gustavo Barroso, sob o comando do técnico
Renan Levy da Costa. As competições acontecem hojee
amanhã, em Blumenau.

' -

TIRO OLíMPICO
-

Neste final de semana, a cidade de Blumenau também
será palco da 9'ª etapa do Campeonato Catarinense de
Carabina Apoiada. O treinador e atleta Samuel Lopes
acompanha 15 atiradores de Jaraguá do Sul.

, -
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