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Lideranças políticas prestigiaram a solenidade de abertura oficial da 6a Expofeira, ontem à noite

Guaramirim abre a Expofeira
A 6" Expofeira foi aberta oficialmente ontem à

noite, em solenidade realizada no ParqueMunicipal
de Exposições, em Cuaramirim, com chances de
ser o maior evento de toda a história da feira, desde
1984. O prefeito Mário Sérgio Peixer procedeu a

abertura oficial deste acontecimento, que pros-

seguirá até o dia 2 de setembro. O vice-governador
do Estado, Paulo Bauer, representou o governador
EsperidiãoAmin, que estava sendo aguardado, mas
não compareceu. O movimento do

.. público foi

grande na primeira noite.
LEIA MAIS À PÁGINA 4 E NO ENCARTE DA 6a EXPOFEIRA

Mulheres farão parte
dos Bombeiros de JS
o Corpo de Bombeiros de

Jaraguá do Sul está treinando
uma equipe feminina composta
por 25 mulheres. Elas receberão
o diploma ao final deste ano,

quando serão consideradas aptas
para a atividade. A corporação
comemorou 35 anos de funda

ção, esta semana.

PÁGINA 6

Amanhã tem Jª rcxlada
da Primeira Divisão

Este final de semana será

marcado pela terceira rodada do

Campeonato da F Divisão de

Amadores, promovido pela Liga
Jaraguaense de Futebol. Os con
frontos serão realizados amanhã,
a partir das 13h30 e 15h30. Até
o momento, foram registrados 30

gols, com média de 3,75 por partida.
PÁGINA 9

Malwee/FME joga
hoje com a Metisa
A equipe da Malwee/FME en

tra em quadra hoje à- noite, a

partir das 20h30, no ginásio do

Parque Malwee, para enfrentar o
time lanterna do Campeonato"
Estadual de Futsal, a Metisa, de
Timbó, que está com nove pon
tos. Time jaraguaense tem 44 pon
tos e ocupa-a terceira colocação.

, PÁGINA 10

PostoMime inaugura
Gás natural em sc

Desde às 18 horas de ontem

que o Posto Mime da Rua Ber

nardo Dornbusch está oferecen
do abastecimento com gás na

tural veicular. A inauguração do
sistema, o primeiro em Santa Ca

tarina, foi prestigiada com a

presença do vice-governador
Paulo Bauer.

PÁGINA 5

Gás Natural.
Ener ia da melhor natureza seGAs
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o homossexual e a lei
JOSÉTHOMAZ BARBARAFirno-Cursilhista e ex-professordeEducaçãoReligiosaEcumênica

O ordenamento jurídico de qualquer país ou Estado pode mudar, as leis podem
mudar, entrar e sair do mundo jurídico a qualquer momento. Porém, a natureza não

muda, e não perdoa, diz um certo provérbio "que Deus perdoa sempre, o homem

perdoa às vezes, mas a natureza, nunca." Cabe aqui, então, perguntar-se a respeito
da questão em pauta, o que é natural, a que leis da natureza estão submetidas a

sexualidade.
No mundo atual, através dos meios de comunicação, vemos e ouvimos,

freqüentemente, expressões como orientação sexual ou opção sexual. Como se não

houvesse uma lei natural a reger estas relações, e vale dizer uma lei natural criada por
Deus. Esclareço que, quando falo natural, acredito que nenhum profissional da
biologia, ou da medicina, ousaria, sob qualquer pretexto, afirmar que o aparelho anal

que a natureza criou para defecar é um órgão sexual ou apropriado para o sexo (pela
natureza), e, se não é urn órgão sexual, evidentemente não é natural que seja usado

para relações sexuais. Esta é uma lei que nenhum psicólogo, por mais competente
que o seja, poderá mudar, que nenhuma ideologia pode mudar, nenhum partido
político, A ou B, poderá mudar.

Evidentemente que as pessoas podem optar por práticas antinaturais, essa

opção é possível, porém se entenda que é contra a natureza das coisas, da ordem
estabelecida pelo Criador.

A afirmação que fiz não quer dizer que o homossexual deva sofrer qualquer
espécie de discriminação, ao contrário, a igreja a que pertenço os vê como pessoas
que precisam ser profundarnente amadas e respeitadas, e reconhece que muitas

pessoas possuem tais tendências e, não por opção, como muitos querem, mas por.
urna série de razões que cedo ou tarde a ciência acabará desvendando claramente: razões

que podem ser congênitas ou de ordem física, psicológica, moral, educacional e outras.

A igreja a que pertenço quer acolher os homossexuais, mas ao mesmo tempo
dizer a eles e a comunidade que, a menos que rasguemos muitas páginas da Bíblia e do
Catecismo da Igreja Católica, a prática dos atos homossexuais é ilícita, e que a

alternativa para quem tem tais tendências, não é.entregar-se a estas paixões, mas
sim abster-se corajosamente, num ato grandioso de amor a Deus, da mesma maneira
como o mudo vive sem falar e o surdo vive sem ouvir e nem por isso se tornam

menos gente. Temos que ter claro que o que fazemos a esse respeito é uma opção de
fé. Ninguém é obrigado a ser católico, ou cristão, mas se o for, lhe cabe adotar e

defender estes princípios, não importando a que partido j2olítico pertença, ou a

quantos votos possa perder com tal tomada de posição, o cristão não se conforma
com este mundo.

Respeitemos os homossexuais, as prostitutas ou seja lá quem for, isto, porém,
sem quebrar a doutrina milenar da Igreja e sem romper os laços, principalmente com

Deus que c�iou a natureza perfeita, e, se nela existem alguns desvios, se deve com

certeza à ação humana-e seus desvarios. Escrevo isto por causa da matéria que li neste

jornal, defendida pela assessoria de imprensa de um partido político, semana passada,
e para aqueles que, sendo cristãos, sem precisar "pagar aluguel por este nome", se

encontram confusos com a enxurrada de informações jogadas todos os dias na mídia.

Gênios perdidos
JULIANNE FISCHER - Professora do Instituto Catarinense de Pós-Graduação

A filosofia educacional atual, de uma forma geral, ainda é muito pouco envolvente
e relevante. Pode-se dizer também que ela é abusivamente esvaziada da prática
reflexiva e criativa. Podemos citar, por exemplo, que o pensar, dom mais importante
do nosso cérebro, raramente é explorado na escola. E a escola é quem deveria ser

exatamente o local mais privilegiado para pensar no pensar.
Quando escrevo sobre a falta de reflexão, não escrevo apenas porque nossos

professores não motivam seus alunos a refletirem sobre o mundo como deveriam.
Refiro-me ao fato de que os professores não refletem sequer sobre a sua própria
prática pedagógica.

.

Vejamos um exemplo: uma criança que apresenta algum tipo de dificuldade de

aprendizagem será facilmente rotulada pelos seus professores, e, portanto, correrá
o risco de se tornar um adulto desajeitado, desmotivado, desempregado, rebelde,
apático e não identificado com a sociedade.

Crianças que apresentam problemas de aprendizagem em determinados assuntos,
não significa que, necessariamente, as mesmas serão um estorvo social a�anhã. É
importante que os nossos professores estejam atentos a essas questões e reflitam

profundamente sobre a conseqüência de seus atos em sala de aula.
Lembro de gênios que tiveram seus momentos de inferno frente a urna sociedade

"cega", mais preocupada com 'o conteúdo do que com a criatividade. Lembro de
Einstein - que só aos quatro anos começou a falar e só aos sete iniciou os passos na

leitura e possuiu dificuldades na matemática.
Newton foi considerado um aluno de fracos recursos; um professor de música de

Beethoven chegou a dizer que como compositor ele não teria futuro; Churchill
repetiu na escola primária; Thomas Edison foi considerado um estúpido por seus

professores para aprender o que quer que fosse; .0 editor de Walt Disney chegou a

confessar que ele não tinha boas idéias, e tantos outros desconhecidos do grande público.
Quantos desses valores humanos continuarão a se perder se não modificarmos

profundamente a função da escola e a problemática do insucesso escolar? Na escola
a criança deve ser estimulada de forma que se perceba o seu real problema e que
procure ajudá-Ia a superá-lo, evitando constrangimentos e a exclusão social.

A razão da escola justifica-se pela transformação das crianças em seres humanos

autônomos, independentes e pensadores, ou seja, capazes de iniciarem, elaborarem
e praticarem suas idéias.

A escola precisa trabalhar cada vez mais no sucesso da aprendizagem, qualquer que
seja o potencial da criança. Quando alguma criança aprende, ela jamais está isolada, ao
contrário, ganha reconhecimento social, maturidade, respeito, amor e identidade positiva/

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

Heróis urbanos'
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"Saber que você é a mão

que vai amparar outra pes
soa." A frase é do subco

mandante do Corpo de Bom-
I

beiros Voluntários de Jaraguá
do Sul, Sandro Papp, ao

definir o grau de envolvi

mento do bombeiro com a

profissão escolhida. A defi

nição não poderia ser mais

realista. Afinal, integrar uma
guarnição de socorristas exige
muito mais do qU,e simples
sangue frio e coragem. A boa

vontade e a disposição em

ajudar outros seres humanos

em situações sempre deli
cadas fazem dos bombeiros

voluntários uma das mais

respeitadas instituições que se

tem notícia. Estar à dis

posição 24 horas por dia com

o único objetivo de ajudar,
servir e proteger' são as ca

racterísticas marcantes desta

instituição, que tem feito

parte do imaginário das crian

ças como profissão do futuro

e proporcionado aos adultos

a sensação de segurança em

horas difíceis.

O Corpo de Bombeiros

r
Afinal, integrar
uma guarnição de
socorristas exige
muito mais do que

simples sangue frio
e coragem

Voluntários de Jaraguá do Sul

completou esta semana 35

anos de atividades. Neste

período, milhares de vidas

cer'tarnen te foram salvas

graças à agilidade e com

petência dos socorristas, que
encaram a profissão com a

dedicação e a lealdade dos

heróis do cotidiano. Com

poucos recursos e equ1pa
mentos nem sempre satis

fatórios, os bombeiros vo

luntários de Jaraguá do Sul
têm enfrentado a violência

urbana do trânsito, os aci

dentes e incidentes de todas

as espécies, convictos de que
a coragem a e vontade são

capazes de mover mon

tanhas.

Depois de 35 anos de

CORREIO DO POVO Diretor- presidente:

Administração & Redação:
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP
89259-700 Caixa Postal19 - CEP
89251-970 - Jaraguá do Sul SC
Fones/Fax (047) 370-7919
E-mail:

cp.redacao@jomalcorreiodopovo.com.br
cpadmin@netuno.com.br

Opto. Comercial:
Rua Coronel ProcópioGomes deOliveira,
246, Centro - CEP 89251-200. 371-1919
370-8649. E-mail-correiodopovo@netuno.com.br
Sucursal Guaramirim:

Rua28deAgosto,2258, saia 1 -Centro-CEP
89270-000 telefones 373-2856 - 373-1238

correiodopovogm@netuno.com.br

SÁBADO, 25 de agosto de 2001

.J

atividades, a equipe está es

. perando um reforço feminino.

Até dezembro, estarão aptas
ao trabalho aproximadamente
25 mulheres, que vão estrear

na função. Em princípio,
serão comandadas por ho

mens, mas o comando garante
que terão as mesmas chances,

sem discriminações ou ma

chismos. Depois de 35 anos

essencialmente masculini

zada, a instituição. abre es

paço para a participação
feminina numa demonstração
de coerência e sensibilidade.
Chegou a hora de'dividir as

responsabilidades e as glórias
com as novas colegas de

trabalho.

Apesar de louvável, a par

ticipação das mulheres na

corporação de Jaraguá do Sul

não representa apenas a

vontade em dividir ° espaço
a;é então masculino. Repre
senta também a necessidade
da corporação em contar c0111
.,. f são de

expenenCla e pro 1S

muitas enfermeiras, neces

sárias para a melhoria do

atendimento.

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533. CP
Impressão: Gráfica e Editora
Ltda. : CEpo
RuaWalter Marquardt, 1.180

-

CEP
89259-700 - Caixa Postai 19-
89251-970 - Jaraguá do Sul - SC�I11.bi'
Fone: 370-8649 graficacp@�erra.
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A presidente da Câmara de Vereadores, Maristela
Menel, considerou bastante positivo os resultados da

sessão itinerante realizada na quinta-feira à noite, no
auditório da Unerj. Ela entende que as reuniões

descentralizadas contribuem para melhor divulgação
das atividades da Câmara? além de promover a

aproximação com a comunidade. Mas há adversários

que pensam diferente. Pelo menos um pefelista avaliou
que a sessão serviu preponderantemente para a au

topromoção de Maristela, pela interinidade do cargo.

Já outros acham que o interesse despertado entre os

acadêmicos não foi de todo o esperado. E, ainda por
cima, corre a informação de que houve acordo para

que os debates fossem rnais light nesta sessão fora de

casa, aliás, rompido pelo vereador Marcos Scarpato
(PT), que foi bastante enfático.

FUTSAL FAVELA
A Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul apro
vou, na sessão ordinária
da última segunda-feira,
projeto de lei que autoriza
a Prefeitura a fazer o re

passe de verbas no mon
tante de R$ 180 mil para
aAssociação dos Amigos
do Esporte Amador, de
Jaraguá do Sul. O auxilio
está sendo repassado a

titulo de incentivo à prá
tica esportiva, na moda
lidade de Futebol de

Salão, nas categorias Pré
Mirim, Mirim, Infantil,
Infanto-juvenil e Adulto.

No roteiro concluído

ontem, o vice-governa
dor do Estado, Paulo Bauer
(PFL), esteve no Bairro

Jaraguá 84 e conheceu o

local que está sendo iden
tificado como "a favela
de Jaraguá do Sul", nas

proximidades do Presí

dio Regional. O prefeito
IrineuPasold (PSDB), que
acompanhou Bauer no

roteiro, admite o proble
ma que se forma no local,
mas garante que está ha

vendo esforço para conse
guir recursos e fazer as

obras necessáúas.

TERMOELÉTRICA
O vice-governador Paulo Bauer (PFL) garantiu, on
tem, que o Projeto da Usina Termoelétrica Norte está

confirmado em 99% para Guaramirim. "E esse 1%
que falta não vai alterar a confirmação da usina nessa

região", comentou, detalhando sobre o contrato

firmado pela Celesc com a EI Paso, há poucos dias.
Ele informou que o início das obras de instalação da
usina ainda depende de providências relacionadas às

exigências da legislação ambiental e disse que a previsão
é de que a Celesc começará a receber a energia adqui
rida da EI Paso, lá por dezembro de 2003.

ROYALTIES
Ele destacou o retomo que toda a atividade operacional
e econômica, que será gerada pela Usina Termoelétrica
�Otte irá propiciar ao Estado, através da geração de

tnbutos, e ao Município, que receberá royahies.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcor'reiodopovo.com.br

[ ADDlMakler D
ÉMAJSSEGURO

COnh '

eça todos os nossos serviços na área de Seguros
S .

e Gerenciamentos de Riscos.
,

alba gue trabalhamos semprepensando na sua
segurança e tranqüilidade.

I1S0NDAGEM: BAUER CONCLUI ROTEIRO DE DOIS DIAS EM JS PARA CONTATOS COM A COMUNIDADE

Vice-governador diz ter ficado
satisfeito com a peregrinação

]ARAGuA DO SUL - O

vice-governador Paulo
Bauer (PFL) disse ontem ter.
ficado satisfeito com o

roteiro de quase dois dias
que cumpriu em Jaraguá do
Sul, percorrendo várias

localidades, entidades e

empresas. "São bastante

positivas as impressões co

lhidas em conversas com

pessoas, tanto a respeito da

atuação do governo do

Estado quanto da adminis

tração do prefeito Irineu
Pasold (PSDB)", declarou,
em entrevista à imprensa,
incluída no roteiro.

Bauer queria fazer avisita
há tempos e, animado, ten
ciona repeti-la em outras

cidades. Ele negou que a

intenção seja compensar a

ausência do governo esta-

, dual nas bases, segundo cri

ticam adversários. "Se
estivemos em algum mo

mento ausentes, foi porque
estávamos ocupados pagan
do as dívidas que eles dei

xaram", reagiu, aproveitan
do para informar que, na

próxima segunda-feira, o
governador Esperidião
Amin (PPB) reúne represen
tantes dos partidos da co

ligação Mais Santa Catarina,
às lOh30, para anunciar o
fim do pagamento dos sa

lários atrasados dos servi
dores.

Para.ele, os adversários,
"é demagogia com desgra-

]ARAGuA DO SUL - O
ex-vereador Alcides Pava
nello e nome mais cotado

para ser lançado candidato
a deputado estadual pelo
PFL disse que, nos pró
ximos dias, começará a to

mar as providências neces-

Paulo Bauer recebendo a comenda do Lions Club
Edson Junkes/CP

ça alheia", insistir com o ar

gumento de governo au

sente, porque é sabido que
o Estado foi recebido com

dívidas". O prefeito apro
veitou o comentário para
comparar com o protesto
desta semana, envolvendo o
acesso do Bairro Estrada

Nova. Segundo ele, também
nesse caso "existem pessoas
explorando a situação e

agindo com demagogia",
porque são sabedores que é

uma situação quase solucio
nada, com a licitação para a

construção do túnel sendo

providenciada.
,

PEREGRINAÇÃO - No

roteiro, em parte acompa
nhado pelo deputado
federal Vicente Caropreso
(PSDB), Bauer participou
da entrega de um cheque
destinado pelo prefeito
Irineu Pasold (PSDB), no
valor de R$ 6,5 mil, para a

recuperação de uma vala

utilizada para irrigação de
lavouras de arroz, na loca-

sárias para ficar mais li

berado dos muitos com

promissos que tem no mo-

"men to, principalmente
como empresário, para
poder se dedicar mais à

campanha para a Assém
bléia Legislativa do Estado.

Pasold não vê na visita

comprometimentopolítico
Para o prefeito Irineu Pasold (PSDB), a atenção

especial que o vice-governador Paulo Bauer (PFL)
concedeu ao Município, foi uma iniciativa normal no

contexto da coligaçãoMais Santa Catarina, sem significar
que já exista, por parte dele, qualquer posição na questão
da opção política dos tucanos para as eleições do ano

que vem. Segundo Pasold, a administração municipal
também não fez nenhuma reivindicação ao vice

governador, considerando que há poucas semanas o

governo itinerante foi instalado no Município, e as

questões adrninistrativas foram tratadas naquela
oportunidade.

Pasold diz estar satisfeito com a atuação do governo,
citando o apoio financeiro que o Badesc deverá conceder
para o asfaltamento do acesso ao Parque Malwee, pelo
Bairro Jaraguá Esquerdo, e a própria confirmação da

implantação da Estrada Ilha da Figueira. Com relação à

reunião de quinta-feira à noite, com o vice-governador e
representantes dos partidos da coligação Mais Jaraguá
do Sul, foi taxativo: "O vereador Lia Tironi é o candidato
a candidato tucano para deputado estadual." (MR)

lidade de Santa Luzia. No

Rio da Luz foi recebido

Na quinta-feira à noite,
ele participou de reunião

com o vice-governador
PauloBauer (PFL) e repre
sentantes dos dernais parti
dos da coligação Mais Ja
raguá do Sul, quando a

situação politica na região

VANG FASHION

j;��;�
Rua Max Wllhelm, 837

Jaraguá do Sul
Fone: 275-3290

com foguetes pelo mora

dor Renato Krueger, "per
to da casa do ex-secretário

estadual Adernar Duwe",
relatou em tom de brinca
deira. Representantes do
Lions Club Jaraguá do Sul
- Centro aproveitaram
para entregar ao vice-go
vernador a comenda Mel
viuJones, recebida dos Es
tados Unidos.
A homenagem lhe

havia sido prestada em

abril, (MILTON RAASCH)

Alcides Pavanello se preparapara intensificar a campanha

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

e no Estado foi discutida.
Pavanello disse que a região
deverá sair com pelomenos
quatro candidatos a depu
tado estadualno ano quevem.
Mesmo com tanto preten
dentes, entende que é pos
sível chegar ao objetivo. (MR)

370-0816

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ISOLENIDADE: ABERTURA DA 6A EXPOFEIRA REUNIU VÁRIAS LIDERANÇAS POLíTICAS EM GUARAMIRIM, ONTEM

abertura oficial da 6a Ex

pofeira reuniu várias lide

ranças politicas, ontem à

noite, no Parque Municipal
de Exposições, que compa
receram no Município para
prestigiar o acontecimento.

O prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) realizou pro
nunciamento dando o

evento, que irá até o dia 2

de setembro (domingo),
como oficialmente instala

do. O governapor Espen
dião Amin (PPB), que tinha
visita prevista mas não

compareceu, foi represen
tado pelo vice-governador
doEstado, Paulo Bauer (PFL).

A solenidade colocou
lado a lado, no palco pre
parado sob uma lona com

capacidade para receber

quatro mil pessoas (onde
acontecerão os shows), o
vice-governador e o se

nador Casildo Maldaner

(pl\1DB), que cumpre desde
ontem roteiro de reuniões

politicas da "Força do 15"

nos diretórios peeme
debistas da microrregião.

Meta é buscar parceiros, diz o senador Maldaner

Prefeito
como

GUARAMIRIM - A

GUARAMIRIM - O se

nador e presidente estadu
al do PMDB, Casildo

Maldaner, disse ontem que
a meta do partido neste

momento é acertar parce
rias com outras legendas,
com as quais os peeme
debistas se identifiquem. É
corn esse intuito que o

•

anUnCIOU O evento

oficialmente instalado

Cesar Junkes/CP

Prefeito Mário Sérgio Peixer agradeceu o empenho dos organizadores
No discurso, o vice-go- timento deUS$ 250milhões Maurici Zanghelini, presi-
vernador elogiou a iniciati- prestes a ser feito no Muni- dente da Associação Ca-

va da comunidade na rea- cípio pelo consórcio de mercial,IndustrialeAgricola
lização da feira, e disse que empresas que instalará a de Guaramirim e membro

o governo do Estado "não Termoelétrica Norte Cata- da Comissão Central Orga-
deixará sem respostas os rinense. Bauer não soube nizadora da 6a Expofeira,
pedidos do Município". informar o motivo do can- que destacou a boa evolução

Ele também lembrou as celamento da visita do dos preparativos e or-

obras recentemente confir- governador Esperidião ganização do evento. Ele

madas em benefício de Amin (PPB), mas confir- também destacou o amplo
Guaramirim, como a Ro- mau que a mesma estava envolvimento da cornuni-

dovia do Arroz, passando prevista, com agendamento dade na realização dos

pela Estrada Brüderthal, da CasaMilitar, inclusive. preparativos para a ·feira e

cujo projeto está em licita- ORGANIZAÇÃO - Além agradeceu o empenho das

ção, e a Estrada Jaraguá do do vice-governador e do diversas comissões de tra-

Sul, passando pela Ilha da Fi- prefeito, também falou na balho.

gueira. E destacou o inves- solenidade o empresário (MILTON RAASCH)

partido, explicou, que já
tem o prefeito de Joinville,
Luiz Henrique da Silveira,
como candidato ao go
verno do Estado, mantém
abertas a vaga para vice e

uma para a eleição ao Se

nado, na expectativa de
fazer composições, como
já tem sido discutido com

o PSDB.
Maldaner iniciou o ro

teiro na região por Mas

saranduba, onde esteve

reunido com o presidente
do Diretório do PMDB,
Maurício Sasse, o 'vice,
Aristides Tassi, e outros

membros do partido. Em
seguida participou da

inauguração do sistema de

fornecimento de gás vei

cular natural no PostoMime,
em Jaraguá do Sul, com

pletando o roteiro, à noite,
emGuaramirim. Hoje, às 10
horas, o senador estará em

Schroeder e depois em

Corupá, por volta do meio
dia. (MR)

Presidente do PT será sabatinado hoje, em Guaramirim
GUARAMIRIM - o PT no Município, Moacir a convocação de todos os na direção do partido. O PT

Partido dos Trabalhadores José Mafra, o Zuco. Ele é filiados para este ericon- contará com apenas uma

reúne lideranças emembros pretendente à reeleição para troo chapa, portanto, na con-

da legenda, hoje, na Câmara a direção do partido e único A finalidade será deba- venção para eleições dos
de Vereadores, a partir das nome inscrito. O Diretório ter com o atual presidente novos dirigentes, no pró-
14 horas, para ouvir as do PT distribuiu nota sobre as propostas que ximo dia 16 de setembro.

propostas do presidente do durante a semana para fazer Mafra pretende desenvolver (MR)

Petistas de Guaramirim foram enfáticos esta
semana erri esclarecer que transcorre normalmente
na Câmara de Vereadores a tramitação de todos
os projetos enviados pelo Executivo, sem qualquer
dificuldade ou atraso. O diretor da Câmara
Charles Longhi, distribuiu nota a imprens�
relacionando projetos e indicações aprovados e

afirmando que não procedem 0.5 boatos saídos
na comunidade, de que algumas obras da ad

ministração municipal estariam emperradas, por
que a Câmara obstaculiza. "É mentira", declara,
O presidente do Legislativo, Evaldo João Junckes
(PT), reforça dizendo que todas as matérias
andaram dentro do prazo.

EM TEMPO

A 6a Expofeira de Gua

ramirim tem tudo para ser

realizada com grande
sucesso. Mas na noite de

abertura, ontem, houve um
verdadeiro caos no esta

cionamento dos exposito
res.Uns veículos estaciona

dos na frente dos outros.

Por alguma razão o con

trole falhou e o funcioná

rio, que estava designado
como responsável, viu-se
em dificuldades. Situação
que pode e deve ser cor

rigida logo.

VereadorMaurício Peixer

(PMDB), de Joinville,
desmentiu de pronto, on
tem à noite, a possibi
lidade de que poderá
concorrer pelo Município
de Guararnirim. Ele con

firmou que tem recebido

convites de amigos em

Guaramirim, nesse sen

tido, como Silvio Finardi,
mas disse que não ar

riscaria uma empreitada
dessas porque não seria

ético, afinalde contas, elegeu
se com votos de Joinville.

CONCORRIDO
A única dificuldade de Peixer para sair candidato a

deputado estadual em Joinville é que existem muitos

pretendentes na mesma legenda. São quatro no totaI.

Diante disso, informou, Maurício está solicitando
definições imediatas do partido naquela cidade, em

relação às candidaturas. Ele teve o maior crescimento

eleitoral proporcional em Joinville, na última eleição,
com quase quatro mil votos.

Selecionando para início imediato

Empresa franqueada, está selecionando 20pessoas de
.

ambos os sexos, com idade entre 18 e 30 anos,

2.".Grau Completo ou Superior para

Superyiseres de Nrarkethlg1 TeIelllärketing
Relações Externas e Treinamentos

Os aprovados estarão sendo treinados remlIDeradamente
emfuução das atividades práticas desenvolvidas c, se aprovados,
estarão definirivamenre prestando serviços a cmpre5\lOU a rede.

Os ínteressados deverae comparecer para t]tltl�l'Ista e tßtes

somente nesta SEGUNDA·l'IJIRA, shs da Mannit
na Rua Exp, Antônio Carlos F"n'eü:a,23 - I} Andar - Sal. H)1- CentrO

Edifício lleaili<.'€ Daniel" - JlIl'aSllá do Sul (SC
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PARA
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l11·1919
correiodopovos@netuno.com.br

MÓVEIS
(l1II/,plI_nrw1_"11i,,_

1 j 3 i1 ;] J � [.11
Vende-se terreno com
400m2, cl casa mista de
100m2, com telefone,
lodo murada, localizada
no Bairro São Luis, próx.
Igreja São Luís Gonzaga.
R$ 35.000,00.
Tratar: 276-3290 ou Rua
Arduíno Pradi, 583.

Vende-se terreno, aprop.
para chácara na Ilha da

Figueira, com 52,300m2•
Tratar: 370-5780 ou

9962-2040.

Vendo 3 terrenos em
Schroeder, próximo da
Marisol. R$ 9.000,00.
Troca-se por carro de
maior ou menor valor.
Tralar: 371-7035,
comAmarildo.

Vende-se terreno em

Garibaldi, c/2.250m2,
Estrada Garibaldi,
9km após Malwee.
R$ 7.000,00, aceita-se
carro. Tratar: 371-2357

Vende-se um terreno, com
350m2, Jardim São
Francisco, na Rua principal
do loteamento.
Tratar: 371-8116.

Vende-se um terreno

bairroAmizade com'
13,5x27. R$ 8.'500,00.
Tratar: 371-2829,
Com Reginaldo.

Vende-se terreno com
670m2, na Rua Pedro
S�hmitt, próx. Salão
V.ltória, na Ilha da
Figueira. Valor
R$ 9.000,00, negociáveis.Tratar: 9112-4711.
�

�3ende-se terreno com97m2 I
D. .

' p ano, lot.
IVln' I"

R$ 1
opo IS (Fig�eira).

R$ 95.000,00 a vista ou

sald
.000,00 entrada +

3720 em 12x. Tratar:
-3922.
:;----___Yend
S h

e'se terreno em
C roeder, com 600m2,

ClASSifiCADOS DO CP - Jaraguq ,'região - Sábado, 25 de agosto<182oo,
IMÓVEIS: compra, venda é'lnioblliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: ofert", procura e agêndqs

20x30 na Rua Mal.
Castelo Branco (próx. ao
Trevo). R$ 13.000,00
negociável. Tratar: 374-
1622 pu 9993-8920,
com Valdenir.

MASSARANDUBA
BARBADA
Terreno com 25.300m2,

Procuro casa para alugar
na Vila Rau, preferência
perto de Colégio.
Tratar: 370-4843.

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

Dumont, com suíte, 2
quartos e demais

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

Preço: R$ 79.000,00.
Tratar: 371-8116 ou

9975-4135, com
Marlene.

Troca-se casa de
alvenaria, 85m2, com laje,
piso e 1 ano de uso, praia
de lmbitubo, por 1 casa
em Jaraguá.
Tratar: 372-2608.

Vende-se casa na Vila

Rau, com 90m2, com 1
suíte, mais 2 quartos e

demais dependências,
nova. Valor
R$ 45.000,00. Tratar:
9975-2164, com Junior.

Compra-se casa nas

imediações da Barra.

_Paga-se a vista.
Tratar: 376-1557.

Vendo casa em alvenaria,
seminova com
acabamento interno em

gesso e massa corrido,
com 02 quartos, banheiro,
sala, cozinha, despensa;
área de serviço e

garagem. Grades em
todas as janelas, toda
calçada porfora e canil.
Local: Estrada Nova,
próximo ao Mercado

'

Brasão. Aceita-se carro
como parte do

Vende-se terreno, Centro
de Guaramirim.
R$ 9.000,00 (aceita-se
carro). Tratar: 373-1766,
com Marlene.

Procura-se apartamento
no Centro para
dividir aluguel. Tratar:
371-1878, com Shirle.

Vende-se apartamento,
Rua Barão do Rio Branco,
Edifício Klein, 5° andar, de
frente. Apartamento novo,
com 138m2•
Tratar: 275-3627,
com Kátia.

Vende-se ou troca-se por
apartamento ou
caminhonete à diesel.
Casa no Jaraguá
Esquerdo, próximo Campo
João Marcatto, com
200m2, toda murada.
Garagem com portão
eletrônico, lavanderia,
dispensa,3 quartos, 3
bwc, sala c/ parabólica,
cozinha com móveis,
churrasqueira com mesa

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

Vende-se apto, Vila Nova.
Tratar 370-1967 ou

9975-7602.

Vende-se apto com
103m2, Baependi, na rua

Fritz Bartei, c/ O 1 suíte, 02
quartos, sala, bwc social.
R$ 39.000,00.
Tratar: 371-4446

Compra-se mini-sítio
ou chácara. Paga-se até
R$ 15.000,00.
Tratar: 371-3752.

CWSIAUTO:
Ter a·feira às 12h

MÓVEIS
_I�1os1CÜ!fm/lWmGs

Vende-se CD, marca
Sony, com nota fiscal.
R$ 300,00. Trator:
371-5479.

Aluga-se galpão, após
Samoe, na Rua Erwino

Menegotti, com 90m2,
esquina. Valor R$ 250,00.
Tratar: 371-6439 ou

9992-4682, com Sr.
Silos.

Vende-se ou troca-se por
terreno ou carro, loja
comercial, ponto e estoque
para sair ou ficar no local.
Com sistema de alarme e

vitrine. No ramo de

presente, decoração e

artesanato. Em

Guaramirim, na·
Rua 28 de Agosto.
R$ 30.000,00,
negociável.
Tratar: 379-1342.

Vendo fogão 4 bocas, em
ótimo estado. R$ 50,00.
Tratar: 276-0021,
com Eliane.

Doa-se 2 ccchorros, uma
cocker e um fila brasileiro,
os dois com 1 ano de
idade. Tratar: 276-0021,
com Eliane.

Alugo horário em

consultório
odontológico, ótima

localização, no centro de
Jaraguá do Sul.
Informações 371-4008
ou 9973-9835, com
Dr. Leonardo.

CWSIMOVEIS:
Quinta-feira, às 12h

sendo 1 0.000m2 e I um terreno de 900m2, pagamento. Vende-se carrinho de

arroizeiras, produzindo próx. Chocoleite.' Valor: 35.000,00. neném, em bom estado.
200 sacas de arroz, Valor R$ 600,00 Tratar com Ivone ou Silvio R$ 60,00, negociável.
restante totalmente negociáveis. no telefone: 372-3124 Tratar: Rua Max Doering,
oproveitóvel. Água Tratar: 9112-4711. 163, fundos, Czerniewicz.
corrente, excelente Vende-se casa mista, 3
localização e acesso. Vende-se casa na praia do qtos, cozinha, sala, bwc. Procura alguém para
Somente R$ 25.000,00. Erwino, sobrado medindo Anexo galpão de 100m2, dividir aluguel, uma moça
Tratar: 9979..!3000 ou 190m2, com 2 quartos na terreno de esquina, com ou mulher com filhos.
379- 1119 hor. parte de baixo e 3 na 400m2, ótimo ponto Tratar: Rua Max Doering,
Comercial. parte de cima, com comercial. Rua Jorge 163, fundos, Czerniewicz.

entrada individual. Buhur, 76. Tratar: 371-
Compra-se mini-sítio ou R$ 40.000,00, 6352. Próx. Unerj. Aceita- Vende-se celular de
chácara. Paga-se até aceita-se proposta. se caminhão 608 ou cartão. Valor a combinar.
R$ 15.000,00. Tratar: 371-6640. terreno como parte do Tratar: 370-9282.
Tratar: 371-3752. pagamento.

".CASAS .....

Vende-se casa no Centro,
c/112m2, terreno c/
240m2, rua Cabo
Harry Hadlich, 644.
R$ 70.000,00.
Tratar: 371-2357

Vende-se casa de
madeira, c/78m2, Vila
Lalau, com 03 quartos,
sala, cozinha, bwc.
Terreno c/484m2, rua
Major Júlio Ferreira.
R$ 45.000,00.
Tratar: 371-2357

Vende-se casa em João

Pessoa; c/78m2,
alvenaria, 03 dormitórios,
e demais dependências,
terreno c/345.50m2, rua
Francisco Panstein, 28.
R$ 25.000,00.
Tratar: 371-2357

Vende-se 1 casa em

alvenaria. Bairro Vila
Nova. Área construída de
200m2• R$ 80.000,00,
aceita-se ropostas, apto.,
casa como parte do
pagamento.
Trotar: 370-0464.

Vendo sobrado, com
178m2, contruído, pronto
paro morar. Contendo 1

suíte, 2 qtos, 1 escritório,
copa, cozinha com

dispensa, sala, bwc social,
churrasqueira, lavanderia,
garagem p/2 carros e

demais dependências.
Tratar: 376-1266, com
Rose Meire ou Alexandre.

Vende-se casa de
madeira, com 80m2, em

Vende-se secadora de

roupa. R$ 50,00.
Tratar: 370-9282.

Vendo 2 cachorros, uma
cocker fêmea, e Um fila
brasileiro. Os dois têm um

ano de idade. Tratar:
276-0021, com Eliane.

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

Vendo máquina de

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

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

pessoas, com varanda

(nova). R$ 180,00. Tratar:
.

370-8350, com Sandra.

Precisa-se de sacoleiras,
para vender confecções,
saias oxford, todos os
tamanhos, longas e
secret6ria. Preço R$
11,00. Blusa de seda
manga curta e longa R$
12,00. Motivo:
fechamento dó loja.
Tratar: 371-8116, com
Marlene.

PRECISA- SE DE
FARMACÊUTICO
Interessados trotar:
275-3257,
com Sérgio

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$ 28.000,00

VE/IlDE - 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
'

VENDE - Alvenaria, contendo 4
dormitórios (sem acabamento),
em terreno de 385 m2. Rua:

Afonso Piazera (Amizade).
Preço: R$ 37.000,00

VENDE - Casa em alvenaria (antiga)
c/200 m2, em terreno cl2.997 m2.
RuaAdolfPuttjer, 112 (Próx.
Prefeitura). Preço�·130.000,00

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

VENDE - Alvenaria, 3
dormitórios, com área 84 m2, em
terreno de 469 m2. Rua Adenor

Horongoso, 114 (Ana Paula).
Preço: R$ 25.000,00

ALUGA:
-+ Apto. 1 suíte + 2 dormitórios. Ed. Jaraguá Apto. 92 -

Aluguel: R$ 400,00
.

-

-+ Casa madeira, 2 dormitórios. Rua 938 - Lot. Ouro Verde -

Aluguel: R$150,00
-+ Sala comercial, área aprox. 60 m2. Ed. Centro Médico

Aluguel: R$ 180,00
-+ Sala comercial, área aprox. 45 m2. Ed. Market Place -

Aluguel: R$ 150,00

.................................��.��.�?� .�� .�: .���:t.o. de 2001
........

VENDE - Alvenaria, contendo 3
dormitórios, clárea 94 m2, em
terreno de 450 m2. Rua: Antonio

Carlos Ferreira, 1560 (Vila
Lenzi). Preço: R$ 65.000,00

VENDE - Casa em alvenaria, cl área
de 108 m2, em terreno cl492 m2. Rua
Padre Vicente, 167- Corupá - Próx.
Prefeitura - Preço: R$ 83.000,00

VENDE - Excelente chácara, contendo casa

em alvenaria de 184,00 m2, área plfestas,
lagoas de peixe e várias cachoeiras. Terreno

- com área de 315.000,00 m2.
Nereu Ramos - Preço: R$100.000,00

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

Sprung, 155 - Bairro: Água Verde.

Preço: R$' 66.000,00

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

\

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E�mail: inte�imov�i�@netuno.com.br CRE.C,I0914.-J �M.- 3·.7"1-2111www.lmovelssc.com.br. '

. _
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SÁBADO, �:.?'.��?;!? .�� ?� � � C Iassimóveis ������ !?�?:.�
.......... r

,

í

SALA
COMERCIÁ"
\� Av, MaJ.:,,,
[:)eºdoro\',
776 -

Centro -

Ed. Maxi
mum Center. !

,I
I

rER.RSNo - Rua Alfr
,...... "'" 0',, "'�

es�qWina Rua J'orge�ü
Área: '510,OOm 2

... à.combinar
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O BILIÁRlA

371-9165
wwwJmobiliarialeier.hpg.com .�r

'imo�iliarioleier@ferfa.com�br ou ileier@fefra.com.br

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

R$ 40.000,00, a combinar

Rua Reinoldo Rau, 144 - Jaraguá do �ul �. sc
1IIn���III.m��".

Ref. 37 - CENTRO
- Apto. com
222,OOm2, com suíte
+ 2 quartos, de
pendo empregada,
salas grandes - Rua

Domingos da Nova -

R$ 115.000,00 a

combinar

Ref. 546 - BAIRRO JARAGUÁ
ESQtJERDO - casa cl 120,OOm2, terreno
cl 514,05m2• Rua Olivio Chiodini Pradi,
suíte + 2 quartos - R$ 50.000,00, a

combinar

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

casa de menor valor.

Ref. 514 - BARRA RIO CERRO - cl
572,OOm2 - 13x44m, Rua 982, lateral da
rua Oscar Schneider, Loteamento Raios de
Sol- R$ 2.500,OOentradajesaldoaté48x.

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

loteamento Satler - R$ 16.000,00

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

14x27,65m, estuda propostas

Ref. 569 - SCHROEDER - Centro -

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

Ref. 40 - VILA RAU - cl 581,OOm2,
14,811 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 Robini,
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
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,
I. TrallsporleEspe(Í,d Faculdade (local),

(41) 372-1479 Trabalho, Festas

9113-1646 Casamentos, etc.

Jaraguá do Sul - SC

·"'c_�»·
.�

...,. - -- ..._, I CRECI7402 1il (0**47)
372-2903
9973-3623CORS�TOR I IVIÓVE IS

PRAIA GRANDE·
Sobrado com 03

quartos e mais 01
casa em alvenaria
totalizando 303,00
m2 de construção.
Distante 500,00 rri
do mor. R$
100.000,00 -

N

Vila Rau - Coso
Alvenaria - 70,00 m2
. 02 quartos. R$
25.000,00

Vila Rau :"'f�rr;;no
! no Residencial
Helena. 328,OOm2

- R$ 12.500,00
...._--..........

Amizade - O 1 surte,
02 quartos

R$ 75.000,00 APARTAMENTOS CENTRAIS

Estada Novo - Coso em

madeira - 02 quartos.
Terreno de esquino cl
392,00 m2. R$ 16.000,00

Res. Ágata. 60,76 m2· 01 suíte, 02 qvcrtos . R$ 56.000,00
Res. Talísmõ . 69,90 m2 ·01 suíte, 01 qucrto > R$
68.000,00
Ed. Pérola Negra. 107,12 m2· 01 suíte, 02 quortos- R$
95.000,00
Res. Clorice Koch . 80,02 m2 . 01 suíte, 01 quarto· RS
75.000,00
Res. Royal Borg. 01 suíte, 02 qucrícs . R$ 115.000,00.
Negocióvel

Confiro outros opções de vendo !

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

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

VIIJSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371-2357
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113 - RIO CERRO - 73,001')12, alvenaria, 3
dorm., sala, cozinha, lavanderia, bwc e

garagem. Terreno 497,00m2. Rua Bertha
Weege, 1645. R$ 37.000,00

108 - VILA LA d I bI LAU - 3 orrn., sa a, coz., wc.,
avan?: garagem. Terreno 484m2• Rua MajorJulio Ferreira, 105 . R$ 45.000,00

120 - NOVA BRASILIA - 270m2, 1 suíte, 3
dorm., sala de estar e jantar, copa, coz., bwc,

garagem. Terreno 337,00m2• RuaJosé
Emmendoerfer, 311 - R$ 70.000,00

_ LOCAÇÃO
V'I

Vila Nova APTO - 2 dorm., e demais dependencias - R$ 250,00
I a Lenzi CASA 3 qtos I b t d d arage R$ 28000

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

Fone (47)
275-0203

Fax 371-8351
Sua melhor opção de prazer

v4tc,.,))iH'\Cl-1t.� 24 �':>""ÇIo$
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massagens erótic:as

F'ONE= (47) 9991"8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

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

\\�b .::
www.destaquebrindes.com.br

Rua: João Januário A roso,268, Jara uã Es uerdo· Jara uá do Sul· SC

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.
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�alte�
Corretor de Imóveis

E-mail:

Tel: 372-3922

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

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

®

* CASA alvenaria 110m2, Vila
Lenzi. ótimo local. Rua Jaime
Gadotti, Rua com asfalto,
contendo 3 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc, lav., garagem +

área de 70m2, coberta com laje
para ampliação em terreno de
435m2, todo murado.
Valor R$ 60.000,00

CASAS À VENDA

512 . Caso alvenaria cl 77m2 - 03 quartos, terreno
cl 375 m2. Rua Cloro S. Verbinen, Estrado
Novo R$ 13.000,00
523· Caso alvenaria cl 132m2 - 04 quartos, terreno
cl 375 m2. Rua 913, loteam. Divinópolis .

Figueira R$ 45.000,00
524 - Coso de madeiro cl 100m2 - 03 quartos,
terreno cl 430 m2. Ruo luís Pieolli (cl aslolto) -

Rau R$ 25.000,00
503· Caso de madeiro cl 100m2 - 3 quartos, terreno
cl 396m2. Centro - de fronte Unimed ... R$ 37.000,00
501 - Coso alvenaria ell14m2 -03 quartos, terreno
cl 516 m2. Ruo Elisa Wolkmann, Ouro

Verde R$ 29.000,00
506· Caso alvenaria cl 140m2 - 1 suíte + 2 quartos.
Ruo Hermann Purnhagen, Rau - próx. gráfico
22 R$ 60.000,00
515 - Sobrado cl 255m2· 1 suíte + 2 quartos, cl solo
comI. Ruo Marcelo Borbi, Vila lenzi .........R$ 110.000,00
514· Sobrada fase acabamento cl 209m2· 1 suite +

2 quartos. Ruo Francisco Piermann, Jardim
lenzi R$ 65.000,00
511 . Sobrado cl 215m2 - 1 suíte + 2 quartos. Ruo
Francisco Paulo, 945, Chico Paula ..........R$ 88.000,00
519· Coso alvenaria com loje cl 70m2 - 4 dormitórios.
loteamento Zanghelini, Nereu Romos ......R$ 29.000,00
516 - Cosa alvenaria com loje cl 120m2 (fase
acabamento) - 3 dormitórios. Morro Boa
Vista R$ 23.000,00
521· Coso alvenaria cl 105m2 - 3 quartos, terreno
cl 650 m2. Chico Poula R$ 55.000,00
518 - Casa mista toda murado cl 100 m2 - 3 quartos
+ 2 solos e demais dependências, terreno cl 470m2.
Rua Francisco Paulo, Chico Paulo .........R$ 35.000,00
517· Sobrado cl 438m2· 1 suíte cl hidra + 4 quartos,
cl sola comI. (+. de 80m2), garagem 3 automóveis e

demais dependências. Ruo Olívio D. Brugnago, 624,

Vila Nova R$ 220.000,00
520 - Coso alvenaria ell81m2 - 1 suíte + 2 quartos + solo

comercie] cl 75m2, terreno cl 494m2. Rua Dona Antonio,
Novo Brasília R$ 98.000,00
505 . Apto. em Baln. Camboriú cl 95m2 - 03 quartos, 02
BWC, 01 vogo garagem. Av. Atlântica,
3.850 R$ 55.000,00
509 . Solo Comercial cl 33m2. Ruo Guilherme Hering,
Centro - próx. Farmácia Bàruffi R$ 18.000,00

TERRENOS À VENDA

115 . Terreno cl 450 m2. Ruo Marcelo Borbi, Jardim
lenzi...................... .. R$ 20.000,00
103· Terreno cl 420 m2. Bairro Rau-próx. Supermercado
Tonin R$ 12.800,00
108 - Terreno cl 557,60 m2. Ruo Jõao Batista Rudolf,
Amizade· Resid. Versalhes. (aslaltado) R$ 33.000,00
102 - Terreno cl 17x38 = 646 m2. Ruo Waldemar Rabello,
.Vilo Nova -Iotercl Rua 25 de Julho R$ 27.000,00
128 - Terreno cl 728,75 m2. Ruo Roberto Ziermermann,
Amizade - loteamento Behling R$ 29.000,00
117 - Terreno cl 1.750 m2. Bairro João Pessec - próx. Ponte
de Schroeder - ótimo terreno R$ 16.000,00
127· Terreno cl 750 m2 + área de domínio. BR SC 416, Rio
Cerro- antes NoneieMalhas R$ 17.000,00
114· Terreno cl 480m2 (15x32). Ruo Esmeraldina Junkes,
Jardim lenzi (ruo com aslalto) R$ 15.000,00
131 - Terreno cl 360m2 (17x21). Ruo lateral, 00 lodo do
rodeio, Rau. (ótimo terreno) R$ 8.000,00
124 . Terreno cl 780 m2 de esquino. Borro Rio Cerro 1-
loteamento Alzira Hardet.. R$ 14.500,00
126· Terreno cl 3.334 m2. lateral da Rua José Theodoro

Riberiro, de fronte Indumok- distante 100 m. Posto Behling.
Ótimo terreno poro moradia ou indústria - livre de
enchente R$ 100.000,00

* CONSULTE-NOS SOBRE
OUTROS JMOVEJS.

CASA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



IMÓVEIS

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

3359 -

Ed.
prímula -

novo cl 1

qto, bwc,
sala,
cozinha,
lavanderia

3357 - Res. Amarilys -

Apto cl suíte cl hidra + 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.

1124 - R. Walter
Marquardt - 150m2, cl
suíte + 2 qtos. Terreno cl
609m2• R$ 67.000,00

1986 - Guaramirim -

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

cl apto em Jaraguá.

1272 - Próx. Lonimar -

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

3034 - Ed. Barão - em

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

1297 - Vila Lalau -

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

R$ 55.000,00.

4003-Ed.
Menegotti
- 3 salas
comerciais

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

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

E-mail: girolla@netuno.com.br

a
L T DA.

Telefone de plantão:
9973-9093

TERRENOS
2003 - Centro - próx. Rest. Califórnia - 375m2 (15x25)
- R$ 60.000,00
2024 - Centro - Av. Mal. Deodoro - cl 1.426,50m2.
R$ 300.000,00
2033 - Centro - R. Leopoldo Manke - Terreno cl 640m2
(16x40) - R$ 70.000,00
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
2127 - Barra - próx. Usapeças - terreno comercial cl
2.339,50m2 - R$ 130.000,00
2128 - Ilha da Figueira - terreno cl 6.760m2, cl
40mts de frente pl R. Bertholdo Bruns (Av. Beira Rio)
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
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
2461 - Garibaldi - área cl 22.114,76m2, sendo 69mts
de frente pl Rua Bertha Weege. Ideal pI indústria - R$
200.000,00
2993 - Schroeder - próx. Resivalle - terreno cl
245.800m2, cl casa de alvenaria + 1 casa enxaimel -

R$ 115.000,00

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

1152 - Chico de Paula - casa

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

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

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

Suíte cl
hidro, 2

qtos.,
2 vagas de

garagem.
R$
92.000,00.

3356 -

,Ed.
Morada
do Sol -

suíte + 1

qto, 1

vaga de
garagem.
R$
48.000,00

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,OOm2•

R$ 59.000,00.

1225 - Jguá. Esquerdo -

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

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

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

1355 - Vila 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.

1037 - Centro - próx.
Studio FM - terreno cl

309m 2, edificado cl casa

antiga. R$ 148.000,00,

1084 - Res. Versalhes
Faltando acabamento finais

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

Aceita apto. Central.

1082 - Amizade - Res,

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

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

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

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

Aceita casa central.

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

festas cl piscina.
R$ 125.000,00.

3050-cond•
Royal Barg
Defronte
posto
Marechal -

suíte, 2
da

qtos" saca

c] .

achurraSquelr ,

cl piscina.
R$
100.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1955 - CENTRO - Próx. Teltron -

casa cf 131m2 - 3 dorm., 2 bwc,
sala estar e jan�ar; cozinha,

lavanderia, dispensa - terreno cl
300,60m2• R$ 80.000,00

'

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA.

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

Casas em alvenaria:
Ret 1870-Água Verde-Casa alv. cf235,25m2 -

suíte- piscina-Terr. C/759m2-R$160.000,OO
Ret 1930-Água Verde-Casa Alv.cf150m2 -3 dorm

Terr.450m2-R$23.000,00+fln
Ret 1776Amizade-Sobrado Res. Bella Vista cl
219,44m2 - suite cf eloset - R$120.000,00
Ref 1829-Amlzade- Lot. Verssalis-Sobrado em

constr. cl 2 suítes+2 dorm - 2 bwc -R$77.000,OO
Ref 1841- Amlzade- Sobrado cf 255m2 - 1 suíte cf
closet+ 3 dorrn - R$99.000,OO
Ref 1842-Amlzade-Casa Alv, cl 70m2 - 1 dorm - 1
bwe - R$22.000,00
Ref 1855-Amlzade-Tifa Schubert-Sobrado cf 200m2
- 6 dorm - 2 bwc -R$ '48.000,00
Ret l860-Amizade-Casa Alv. cl 203m2 - suíteC/
hidro+l darm -1 bwc -R$120.000,OO
Ret 1899-Amlzade-Casa Alv. cl 183,40m2 - Terreno

cl 19,125,50m2-R$185.000,00
Ref 1926:'AmizadeRTifa Schubert-Casa alv. c/ 3
darm - Terreno c/544m2 - R$38.000,OO
Ret 1928-AmlzadeR Casa Alv. c/158m2 - suíte+ 1
dorm + edícula c/ 1 dorm R R$35.000,OO+flnane.
Ret 1938-Amizade-Res.Verssales -Casa Alv.Nova
e/136m2-suíte+2 darm - R$78.000,QO
Ref 1790-Ana Paulall -Casa Alv. c/120m2 -

Terreno cf 350m2 - R$15.000,OO+Flnane.
Ref 1927-Ana Paula- Casa Alv. c/174m2 - suíte+
2 dorm - 1 bwe - terreno cf 947,34m2 - R$75.000,OO
Ret 1967-Ana Paula U- Casa Alv. c/ 80m2-3 darm
-1 bwe - R$37.000,00
Ret 1620-Barra-Sobrado c/ 265,l1m2 - 1 suite -

terreno c/ 635,75m2 - R$95.000,OO
Ref 1817-Barra Rio Cerro-Casa Alv. cf 120m2 - 2
dcrm - 2 bwe - R$28.000,00 (parcela)
Ret 1894-BarraR Casa Alv. c/170m2 - suíte+ 2 darm
- 1 bwe - Terreno c/525m2 - R$117.000,OO
Ret 1925-Barra do Rio Cerro- Casa Alv. ct
97,50m2-4 darm - 1 bwc -Terr. C/481,50m2-
R$73,500,00
Ref 1954-8arra- Casa Alv. _c/80,08m2 - 3 darm - 1
bwe - Terreno c/325m2 - R$37.000,OO
Ref 1962-Barra do Rio Cerro-Casa Mista ell50m2
-3 darm - 2 bwe -ptsctna-rerr. C/400m2 -

.

R$35.000,00
Ref 1969-Barra do ,Rio Molha- Casa Alv. c/245m2
- 3 darm - 1 bwe - Terreno c/ 21.824m2 -

R$69.000,00
Ret 1492-CentrOR casa c/315m2-Terreno cl
2.445m2- R$350.000,00
Ref 1737-Centro- Casa Alv. c/200m2 - 3 darm - 2
bwe - Terreno cf 718,50m2 - R$150.000,00
R,ef 1802-Centro- Sobrado ComI. c/ 321,80m2 -1

apto +2 salas Comls.-R$230.000,OO
Ret 1824-Centro- Casa Alv. cl 200m2 -4 darm - 1
bwe - Terreno e/850m2 - R$160.000,OO
Ret 1852-Centro- Sobrado cf 256m2- 1 suíte cf
closet+2 dorm- R$195.000,OO
Ret 1920-Centro- Casa alv. e/170m2-3 darm -2bwe
- terreno cl 392m2 - R$88.000,OO
Ref 1941-Centro- Casa Alv. cf 210m2 - 3 darm - 1
bwe'� Terreno cl 426m2 - R$80.000,OO
Ref 1955-Centro- Casa Alv. cJ 313m2 - 3 darm - 2
bwe - Terreno cl 300,602m2 - R$80.000,OO
Ret 1887-Corupá -Casa Alv. cl 120m2 - 2 darm -

piseina- R$70.000,00 (14XR$5.000,00 Fixo)
Ret 175S-Czernlewlcz-Casa Av. cl 130,95m2 - 3
darm - Terreno cl 432,15m2 -R$68.000,OO
Ret 1792- CzernlewlczR Casa Alv. cl 487,15m2-
suíte+ -Terreno c/ 3,285m2 -R$230.000,00
Ret 1820-Czerniewlcz-Sobrado cf 269,30m2 - suíte
master- Terr,el 625,89m -R$190.000.00
Ref 1868-Czernlewlez-Sobrado Res.e Corni. c/ 234
m2 - 4 darm - R$95.000,00
Ref 1875-Czernlewicz-Sobrado e/337,79m2 -suite
+2 darm -Terreno c/520m2 -R$110.000,OO
Ret 1893-Czernlewlcz-Casa Alv. e/250m2-suíte+3
darm - Terreno c/ 363,87m2 -R$150.000,00
Ret 1897-Czernlewicz-Casa Alv, c/70m2 -3 Darm
- 1 bwe -Terreno c/420m2 -R$4S.000,OO
Ref 1957-Czerniewlez-Casa Alv, ell44m2 -4 darm
-terreno cf 600m2 -R$60.000,00
Ret 1964-Czernlewiez-Casa Alv. cl 186m2 - sufte+
2 darm -R$79.000,00
Ret 1827-Estrada Nova- 'Casa Mista cl 120m2-
3 darm - R$1�.500,OO
Ref 1854-Estrada Nova- Casa Alv. c/78m2 - 3
darm - 1 bwe - terreno cl 344m2 - R$32.000,00
Ref 190B-Estrada Nova- Casa Alv. cl 111m2 - 3\
darm - 2 bwe - R$38.000,OO
Ret 1763-Guaramlrln-Sobrado c/360m2-suíte cf
closet - Terreno c/ 720m2-R$140.000,OO
Ret 1778-Ilha da Figueira- Casa Alv, c/140m2 -

3 darm - 2 bwe - R$ 65.000,00
Ref 1904-Ilha da Figuelra- Casa alv, cl 140m2 - 1
suíte+3 darm - 2 bwe - R$65.000,OO
Ret 1917-Ilh'a da FJguelra- Casa Alv. cf 197m2 -

suite+ 3 darm - 2 bwe -R$75.000,OO
Ret 1948-Ilha da Figueira-Casa Alv. c/248m2 - 2
suítes+ 2 darm - Terreno cl 1.385,98m2 -

R$122.000,00
Ret 1949-I1ha da Figueira-Casa Alv. c/110m2 - 3

darm - 1 bwe - Terreno cl 375m2 - R$27.000,OO +

fino
.

Ret 1960-Ilha da Figuéira- Casa Alv. e/3 dorm -

1 bwe - R$49.000,00
Ret 1892·Jaraguá Esquerdo-Casa Alv. cl 198m2
- 1 suíte+3 darm - R$90.000,OO(pareela)
Ref 1911-lguá Esquerdo- Sobrado cl 211,30m2 -

suíte+ 2 dorm -Piscina -Terreno c/ 560m2-

R$140.000,00
Ref 1931-Jguá Esquerdo- Casa Alv, cl 1l0m2-3
darm '-1 bwe - Terreno cJ 364,70m2 - R$S3.000,OO
Ret 1945-lguá Esquerdo-Casa Alv. c/108m2 -

suite + 1 darm - 1 bwe - Terreno c/550m2 -

R$55.000,00
Ret 1950-lguá Esquerdo-Casa Alv. cl 89m2 - 3

darm - 1 bwc - Terreno cJ 14X30 R$4S.000,OO
Ret 1831-10io Pessoa- Casa Alv. c/ lanchonete cf
2S0m2 - 3 dorm - 1 bwe - R$45.000,00
Ret 1944-Jolo Pessoa-Casa Alv. cl 108m2 - 2 darm
- terreno cl 686m2 -R$48.000,00
Ref 1959-1010 Pessoa-Caas Alv. c/63m2 - 2 darm
- 1 bwe -Terreno cf 336,90m2-R$17.000,00
Ref 1956-Nereu Ramos- Casa Alv. cf 96m2 - 1
suite + 1 darm - Terreno c/450m2 -R$39.000,OO
Ref 1918-Nova Brasllla- Sobrado cf 350m2 - sultre+
3 darm -piscina-Terreno c/1.605m2 -R$300.000,OO
Ref 1919-Nova Brasflla-Casa Alv. c/ 164,86m2 -

sufte+ 2 darm - 3 bwe -piseina-R$85.000,OO
Ref 1963-Nova Brasflla-Sabrado c/164m2 - suíte
c/ctoset -piscina -R$110.000,OO
Ref 1896-São Luis-Casa Alv. c/ 4 darm - 1 bwe -

R$30.000,00
Ref 1850-Três Rios do Sul-Casa Mista ct 80m2 -3
dorm -R$16.000,00
Ref 1934-Três Rias do Sul-Casa Mista cl 87m2 - 3
darm - 1 bwe - terr. C/970m2 -R$26.000,00
Ret 1953-Três Rias do Norte- casa Mista cf 3 darm
- 2 bwe -Terreno c/ 429,36m2 -R$15.000,OO
Ref 1633-Schroeder- Casa Alv. cf 286m2 - 4 darm
- terreno cl 1.540[112 - R$85.000,00
Ref 1658-Sehroeder-Casa aiv. c! 240m2 - 1 sufte+S
dorm -2bwe - R$60.000,00
Ref 1922-SehrQeder-Casa Alv. cl 186m2 - sulte+ 3
dorrn - 2bwe - Terreno cl 661,98m2 - R$45.000,OÓ
Ref 1708-Vlla Baependl-Sobrado cl 580m2 - 2
suítes+ 2 darm -3 bwe - Piscina- Consulte-nos
Ret 1800-Vlla Baependl- Sobrado c/250m2 - 1 suite
cl hidro+ 2 dorm - 1 bwe- R$140.000,00
Ref 18S1-Vlla Lalau- Casa Alv. c! 153m2 - 1 suíte+3
dcrm - 2 bwc - R$63.000,00
Ret 1880-Vilá Lalau-Casa Alv. nova cl 138m2 - 1
suíte+ 2 darm -R$75.000,OO
Ret 1903-Vlla Lalau-Casa Alv. ct 172m2 - 3 darm -

2 bwe - Terreno c/392m2 - R$65;OOO,00
Ref 1939-Vlla Lalau-Sobrado ct 168m2 - 3 darm - 2
bwc - Terreno cf 392m2 -R$78.000,OO
Ref 1772-Vila Lenzl- Casa elv.c/ 180m2 - 3 darm -

2 bwe - R$78.000,00
Ret 1777-Vlla Lenzi- Casa alv. c/128m2 - Terreno c!
882m2 - R$ 60.000,00
Ret1784-Vlla Lenzl-Sobrado c! 192m2 -_4 darm - 3
bwe - R$103.000,00
Ret la15-Vlla Lenzl-Casa Alv e/160m2-1 suite-2
darm - 1 bwe - R$2S.000,00 + Flnan
Ref 1923-Vlla Lenzi-Casa alv. -suíte+ 2 darm - 1
bwc - Terreno c/458m2 - R$5a.000,00
Ret 1936-Vlla Lenzi- Casa alv. c/186,25m2 - 3 dorm
- 2 bwe - R$75.000,00
Ret 1965-Vlla Lenzl-Casa Aiv. cl 180m2 - 3 darm -

1 bwc -Terr. c/319m2 -R$30.000,00
Ret1524-Vlla Nova-c/221m2 - 5 darm - terreno cf
300,30m2 - R$65.000,00
Ret1621-Vlla Nova- Sobrado e/239,12m2 - suíte +

2 dorm,- R$ 220.000,00
Ret 1878-Vila Nova-Sobrado c/410m2 -suíte c/
hidroTerr, CI 1.200 m2 -R$300.000,OO
Ret 1940-Vila Nova-Casa Alv. cf 128m2 - suíte+ 2
darm - Terr. c/300m2 -R$aO.OOo,OO
Ret 1958-Vila Nova- Casa Alv. cl 180m2 -sulte+ 2
darm -R$118.000,00
Ret 1968-Vlla Nova-Sobrado c/ 4 suítes -2 bwe -

piscina-R$400.000,00
Ref 1859-Vlla Rau-Casa Alv. cl 70m2 -3 darm -1

bwe +1 galpãoe/bwe e/l00m2-R$45.000,OO
Ref 1961-Vlla Rau-Casa Alv. c/108m2 - 3 darm - 1
bwe -R$53.000,00

Apartamentos:
Ret 4201-Edlf.Dâmarys-Amizade-l suíte+ 2 darm
- 1 bwe - garagem -R$45.000,00 .

Ret 4208-Edit. Dâmarys-Amizade-e/76,23m2- 1

suíte+ 1 qorni - 1 bwe -garagem -R$40.000,00
Ret 4161-Edif.Dona Hilda- Centro-suíte+2 darm -

Ibwe -garagem- R$75.000,OO
Ref 4166-Edif.Cristlane Monlque -Centro-c/90m2
-2 darm -1 bwe - garagem -R$45.000,OO
Ref 4184-Edit.Sehloehet -Centro-el 182m2 -

suíte+2 darm - 1 bwe- garagem -R$80.000,00
Ret 4217-Edif.Isabella-Centro-c! 122,70m2 - suíte+
2 darm - 1 bwe -garagem - R$68.000,OO
Ref 4219-Edif. Res.Jade-Centro-Apto em eonstr.el
152,05m2 - R$44.000,00+Flnane
Ret 4226-Edlt.Anita Garibaldl-Centro-c/262,50m2
-3 gar.-R$19S.000,00 + acabo
Ret 4227-Edit.Salnt Sebastlan- Centro-duplex c!
60m2 -R$84.808,27 (Mobiliado)
Ret 4228-Edif.Catarlna Ersehlng- Centro-2 darm
- entrada R$76.000,OO
Ret 4229-Edlt.Clarlee Koch-Centro-e/116m2- 2
darm - 1 bwe - garagem -R$60.000,00
Ret 4230-Edlt.Pérola Negra- Centro- e/127m2-
suíte+ 1 darm - 1 bwe -garagem - R$68.000,OO
Ret 4241-Edif. Bernardino-Centro-e/142,12m2 -2
darm +Dep.R$60.000,OO
Ret 4242-Edlf. Jaraguá-Centro c/182m2 - suíte+
2 darm -R$43.000,OP+ flnanc.
Ref 4245-Edlf. Carvalho-Centro cf 150m2 - suite
+ 2 darm - R$45.000,OO+ flnane.
Ref 4188-Edif.Adrlelli-Czerniewiez-e/ 96m2-
suíte+ 2 darm..:.. R$22.000,00+ flnane.
Ret 4211-Edit.Silvlo Pradi- Jguá Esquerdo- 1
sulte+ 2 darm - R$115.000,OO(Troea pl casa)
Ref 4162-Edlt.São Miguel-Nova Brasília-aptos
e/3 dorm-.R$46.000,00cl 2 dorm
R$43.500,00
Ret 4232-Edlt.Hortêncla-Nova Brasllia-3 darm
- 2 bwe -garagem - R$68.000,00
Ret 4225-Edlf. Águas Claras-Três Rios do Sul
cl 48m2- 2 dorm- R$11.500,00+Flnane.
Ret 4214-EdJt. Mariana Cristina-Vila Baependi
cl 147m2 - :j darm -2 bwe -R$63.000,OO
Ref4236-Edlf. Amarillvs-Vlia Nova- cl 3 darm - 1 bwe

- R$63.000,00
.

Chaeáras:
Ret 3040- Ilha da Figueira-C/ 21.146m2 - 1 cachoeira

-lagoa -tneqoctével)
Ref 3038-Jguá 84-Mini Chacára cf '5,960m2 - cf 2
casas boas alv.- R$ 76.000,00
Ret3041-Massaranduba- Mini Chacára cf 2.520m2-
1 casa de 80m2 -3 dcrrn -2 bwe -R$ 30.000,00
Ref 3032-Ribelrio G. do Norte-cf125,000,00m2 -

R$ 50.000,00

Terrenos:
Ret 2360-Amlzade -R:Jaeob Gesser c/600m2
R$33.000,00
Ref 2360 - Amizade-R: Roberto Ziemann, cf 1500m2
- R$70.000,00
Ref 2364- Amlzade- n.racob Gesser cl 551m2 -

R$38.000,00
Ref 2389-Amlzade-2 terrenos c/300m2
(cadajtot.Versalles-R$22.000,00 (cada)
Ref 2396-Amlzade- Lot. VersalIes II c! 450m2 -

R$18.000,00
Ref 2400-Amlzade-Lot. Behling- cl 358,95m2 -

R$16.500,00
Ret 2403-Barra do Rio Cerro-c! 3.500m2 -R: Padre
Aluisio Boing -R$95.000,OO
Ref 2362- BR 280 - cf 400,000m2 - R$ 480.000,00
Ref 2147-Centro-c/ 7.805m2 -R:Presidente Epitáeio
Pessoa-R$195.000,00
Ret 2366-Centro- cl 822,44m2 - RiPresldente

Jueelino-R$110.000,00
Ret 2373-Centenárlo- R: Lot. Jardim Francisco cJ
350m2 - R$21.50000
Ret 2401-Centenário-el 476,05m2 - Lot.Jardlm

Francisco-R$20.000,OO
Ref 2330<Zemlewlez- R: Ilda Formigari c/300m2 -

R$ 14.000,00
Ref 2340-Czemiewlcz- R: Paraná cl 22.123,89m2 c/
lagoa de peixe - R$ 68.000,00
Ref 2349-Czernlewlez- R: Antônio Gesser cl
18,844,86m2 - R$ 200.000,00
Ret 2385- Czemiewlcz-,Terreno plano c/ 7.000 m 2
- R$ 350.000,00
Ret 2386-Guaramlrim-Próximo Pedreira c/80.000 m2
- R$200.000,00
Ret2387- Guaramlrlm- R:BR 470 c! 648m2 + 1 casa

madeira c! 3 oorm - R$ 28.000,00
Ret 2313-Ilha da Figueira- R:José Panstein ct
603,75m2 - R$17.500,00
Ret 2379- Ilha da Figuelra- R: José Teodoro Ribeiro

cf 540m2 - R$42.000,00
Ret 2391-Ilha da Figueira-c/64.000,OOm2 e/3 casas

de Madeira -R$160.000,OO
Ref 2395-Ilha da Figuelra- cl 2,913,75m2 -

R$17.000,00
Ret2404-Ilha da Figueira-C/ 533m2 - R:Guaramirim-

R$38.000,00
•

Ret 2367-Jguá Esquerdo- Lot. Osmar Gerent cl
427,50m2 - R$13.500,00
Ret 2377-Jguá E�querdo- Cond. Azaléia - cl
688,27m2 - R$ 30.000,00
Ret 2394-Jaraguá 84-lot. Miranda-c/325m2 -

R$8.500,00
Ret 2304-Nereu Ramos- R:João RopeJlato cl
10.123,75m2 - R$55.000,00
Ref 2305- Nereu Ramos- R: Luís Sarti cf 18.555,84m2
- R$55.000,00 .

Ref ·2383-Nova Brasilla- R: Thomás Francisco de

Góesel 371m2 - R$37.000,00
Ret 2402-Nova Brasília-c! 1.726,32m2 + 1 casa c/
160m2 - R$160.000,00
Ref 2323-Schroeder- R: Tiradentes c/460m2 -

R$14.000,00
.

Ref 2375-Schroeder- R: 14 de Abril cf 675m2 - R$
10.000,00
Ret 2388-Schroeder- R: Verônica Kniss cl 450m2 -

R$4.000,00
Ret 2382- Vila Baependi- R: Bernardo Domsbusch
cl 556,47m2 - R$58.000,00
Ret 2397-Vila BaependiR R:Emma Ruppel Bartel- cl
380m2 - R$ 32.000,00
Ref 2365- Vila Lenzl- R: Lot. Piermann c! 510m2 -

R$21.500,00
Ref 2368 -Vila Lenzi,. Lot. Piermann. C/560m2 - R$
25.000,00
Ret 2381-VJla Lenzl- R: Onélia Horst cl 670m2 -

R$35.000,00
Ret 2399-Vlla Lenzl-Iot. PiermannIl - cl 346,50m2-
R$17.500,00
Ret 2327-VJla Nova - R: Walter Marquardt cl
11.291m2 - R$ 600.000,00
Ref 2359- Vila Nova- R: Brusque cl 800m2 -

R$32.000,00
Ret 2370- Vila Nova- R: Walter Marquardt cl
183,627m2 - R$ 70.000,00

4217-
CENTRQ -

Edif. Isabella
- síte + 2
dorm., sala
sacada,
cozinha cl
armários,
piso madeira.
R$ 65.000,00
negOCiáveis

Praias:
Casas:
Ref 1812-ltajuba-Sobrado mobiliadoe/ 160m2
-1 suite+2 darm - R$50.000,OO
Ref 1828-Itaguaç'ú- Sobrado 3 pav. C/450m2 -

6 darm - 4 bwe - R$200.000,OO
Ret 1829-Uaguaçú- Casa Alv. C/140m2 - 3 darm
-2 bwe -R$35.000,00
Ret 1933-Navegantes- Casa Alvl mobiliada c/
1l0m2-3 darm -2 bwe -R$33.000,00
Ref 1845-Plçarras-Casa Alv. cl 110m2 - 3 darm
- 1 bwe - R$35.000,00
Ref 1921-Prala Grande-Enseada-Casa AI;v. cl
180m2 -suíte+4 darm -R$65.000,OO

Apartamentos:
Ret 4196-Edlf.Atlantlco-Barra Velha-l darm -

Ibwe - garagem-saeada-R$2S.000,00
Ret 4231-Calobá ( Matlnhos)-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

Residencial Santos Dumont
Constru�ão e Incorpora�ão

PROMA

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

Tempo de obra: 18 meses

Preço fechado/total:
R$ 42.500,00

Parcelamento direto com a

PROMA
Uso do FGTS

GALPÕES
e R. Guilherme Danker, 33

(perto do Angeloni),
TERRENOS/SÍTIO 400m2• R$ 700,00 J
L --

rCASAS/APTOSESALASA-
-

.T;;:-r� ideãi parau� -,
VENDA industrial cl 20.000m2, na

e Casa em alvenaria com Rua Francisco de Paula.>

207m2, terreno com 590m2 R$ 130.000,00.
- R$ 130.000,00 no e Terreno em Guaramirim,
renascença R. 755 nO 100. local nobre para residência.
e Casa cl 180m2, cl suíte + R$ 22.000,00
2 quartos e demais dep. - e Com 493m2, na Rua
Rua Frederico Curt Vasel, Amábile T. Pradi, próx. ao

455 - R$ 100.000,00. Cond. Azaléias - R$
e Casa em alvenaria cl 17.500,00.
140m2, 3 'quartos, sala, e Terreno com 400,00 m'

cozinha, bwc, terreno cl - Rua Espírito Santo -

600m2 - Rua Luiz Pícolli Centro - R$ 25.000,00
R$ 50.000,00 - AceHa e Terreno cl área total de
sítio Jaraguá do Sul ou 400,00m2 - Nereu Ramos

região. - Valor total R$ 12.000,00.
e Casa em alvenaria cl 2 e 2 terrenos cl área total

quartos e demais dep. de 6.707 ,00m2 - 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 e Terreno com área de
e Casa em alvenaria cl 2 102.752,00m2 - Rua

quartos e demais dep. Walter Marquardt, próx. ao

(Terreno ct área total de ,Posto Cidade II - R$
342 m') Estrada Nova, Rua 250.000,00.
Urubici, 100 - R$ 26.000,00 e Terreno cl 62.500,00m2
e 1 Casa em madeira + 1 - Rua Luís Sarti, Nereu

anexa de 65m alvenaria, na Ramos - R$ 50.000,00
Rua América Costa, 41, e Sítio com galpão de
entrada do Rodeio. R$ 600m2 e depósito de 50m2

45.000,00. + casa em alvenaria de
e 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

Rosa, 376 - Centro -

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

semimobiliada, toda mura

da, com portão eletrônico -

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

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

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

Juventus, com 230m2 - R$
120.000,00
e Residencial Amaryllis,
Aptos 304 A, semi
mobiliado, suíte + 2

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

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

LOCAÇÃO/APTOSI
CASAS/SALAS
e Ed. Antúrio - apto de 2

qtos e demais

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

qtos e demais

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

qto e demais dependência -

R$ 275,00
e . Cond. Residencial
Amaryllis - apto cl suíte + 2

qtos, demais dependências
- R$ 400,00 ,

e Casa - NOVA BRASILIA -

cl 2 qtos e demais

dependências - R$ 300,00
e Salas comerciais em

lugares diversos, preços a

partir de R$ 200,00

ED. AMARYLLIS
Vila Nova - Rua

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

demais dep. -

R$ 68.000,00

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José

Emmendoerfer

(Próx. Marechal)
Edificio Marina em construc.;ão

na Rua Marina Frutuoso

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

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

Entrega de chaves em
1 ano e 9 meses.

Valor total: R$ 70.000,00

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814-

IMOSILIARIASECULUS@NETUNO_COM_SR

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

demais dep. Entrada de
R$ 2\,120,00 e assumir

parcelas de
R$ 823,88 corrigidas

pelo Cubo

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto.

esquina com Cler=nente Baratta
- 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 cl suíte + 1 quarto e demais dep. cl 1 garagem.
Valor R$ 65.000,00, s/ acabamento.
- Salas comercial executivas,
c/138m2 - R$ 68.491,00
c/lO 1 ,40m2 - R$ 50.326,00
c/l 05,26m2 - R$ 52.242,00
c/ 1 02,8m2 - 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 (pare.
direto com o �roprietário)

,

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

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

ED. ASTER
Rua Marina

Frutuoso, peto
Angeloni. Apto.
cl 2 qtos, 2 bwc,
demais dep.
R$ 55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ö 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

Jt
�a',

Mini Sítio em
Schroeder" Rua Reinoldo

Pomeringer - área
2.000m2• Contém casa

com 3 quartos, bwc,
sala, cozinhá,

lavanderia, churras
queira, piscina semi

acabada. R$ 29.000,00

GUARAMIRIM -

Sobrado no Centro de
Guaramirim.

.Área terreno: 750m2
Area 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
�t

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

* VILA LENZI - Terreno na rua

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

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

Amazonas R$ 60.000,00
* CHICO DE PAULA- Casa de
alvenaria (Próx. posto Mar·-colla)
R$ 90.000,00
* CASA - Rua Santa Júlia R$
58.000,00
* CENTENÁRIO -' Casa de al
venaria R$ 34.000,00
* BARRA DO RIO CERRO- Casa
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 valer de

BARRA RIO CERRO II
- em frente ao HARAS -

R$ 45.000,00 - 2
casas em alv. - terreno,
com aprox. 700m2

VILA RAU

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

R$10.600,00
* ILHA DA FIGUEIRA - Terreno
com área de 534m2 próx CoI.
Homago, R$ 27.000,00
* ILHA DA FIGUEIRA - Terreno
no Divinópolis no valor de R$
35.000,00.
* CENTRO - Rua Amazonas com

área de 600 m2 próx. Edf.
Amarantus R$ 60.000,00.
* CZERNIEWICZ - Terreno
com 2 casas de alvenria área
do terreno e] 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 Reinoldo
Rau - Centro: Contém uma suíte
mais 2 quartos, 2 salas,
dependência completa de

empregada, cozinha com móveis
e BWC.
* TRÊS RIOS -Dl> NORTE -

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

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

com 2 casas em alv. e

ponto comercial e
residencial

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

Florianópolis com piscina próx ao

posto Marechal R$ 130.000,00
* JARAGUÁ ESQUERDO - Casa
de 2 andares, área de 504 m2

R$ 210.000,00

LOCAÇÃO
* VILA NOVA - Residencial ou

comercial com 3 quartos
localizado na rua .Domingos
Brugnago nO 611 valor de R$
500,00

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

carros R$ 130.000,00

Tel. Plantão
9101-4656·

.

9101-8855
9101-3265

VILANOVA
Residencial ou comercial
com 3 quartos localizado

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

VILA LALAU - área
total de 5.000m2,

contendo 2 aptos, 1

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

BAEPENDI - 1 suíte + 2

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

.

CENTRO - Apartamen
to com 1 suíte mais dois
quartos,l sala, lavan

deria, 2 bwc, no valor
de R$ '65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMOVEIS

371-7931i!fPABX CRECI 1741-J
E-mail -imoveis@netuno.com.br

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

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

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

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

- Preço R$ 85.000,00

Cód 1094 BAEPENDI - Sobrado cl
214 m2 - 3 quartos e demais

dependências. Preço R$ I 10.000,00

Cód 1084 - [araguá Esquerdo - Casa Aiv. c/
174 m2.- I suíte + 2 quartos + edícula.

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

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

Cód 1020 JARAGUÁ ESQUERDO
- Sobrado cl 163m2 - Suíte + 3

qtos (Próx. Mercado Fr6nza).
Preço R$ 75.000,00

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

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

Cód 3027 - CZERNIEWICZ - Terreno

com 340m2 (14 x 24):
Próximo ao PAMA.

Preço R$ 24.000,00
.-----

Cód 1086 - FIGUEIRA - Casa Alv.

cl 120 m2, 4 quartos e demais

dependências.
Preço $ 25.000,00

Coo 2035 CENTRO - Apto Ed. Cristiane
Monique - 2 qtos + dependência empregada
- Preço R$ 50.000,00 (Próx. Escola Canguru)

Cód 2036 - CENTRO - Apto no Ed.

.Maguilú - com 80 m2, 2 quartos + 2

bwc + garagem. Preço R$ 40.000,00

Cód 3054 VILA NOVA - Terreno cl
503m2 - Rua Carlos Kuppas (Próx.
Posto Mime). Preço R$ 37.000,00

Cód 2038 - AMIZADE - APTO no Res.

AMIZADE cl 93 m2, 3 quartos e demais

dependências. Entrada de R$ 16.500 +

Prestações p/CEF

Cód. 300 I - SANTA LUZIA - Lotes

com financiamento DIRETO ou pela C�F
(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód. 3026 - AMIZADE - Terreno
com 450 m2. Rua Orestes Tecila -

Lote 38. Preço R$ 12.000,00

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

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

(Próx. Gatos e Atos). Aceita imóveis no

negócio. Preço R$ 115.000,00

Cód 1073 - CENTRO - Imóvel.
Comercial c/346m2 - Rua Procópio
Gomes de Oliveira - 1291. preço

R$ 212 000 00 (Estudá propostllS)

Cód. 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/302 m2 - Rua Matias José Martins

(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

Cód 1095 CZERNIEWICZ - Casa mista

cl 120 m2 - 3 quartos + edícula de alvenaria.

Preço R$ 35.000,00 (Próximo ao PAMA)

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

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

11I,
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o COTIDIANO
do passado recente 1

CORREIO DO POVO

Até 29 de setembro, {)s')araguaenses
têm oportunidade de conhecer uma

mostra do cotidiano das pessoas da

região entre as décadas de 40 a 60.

Basta visitar o Centro de Convivência

da Terceira Idade, no Parque
Municipal de Eventos, e entrar no

tinel do tempo através da exposição
de resgate histórico que a Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social
está promovendo desde o dia 9 deste
mês. A iniciativa, segundo a

ELENCOnota 1000
'.:4s Filhas da Mãe'� nova novela das sete, conta

I com uma extensa lista de conceituados nomes do

III : humor na televisão brasileira. Confira os detalhes.

SÁBADO, 25 de agosto de 2001

•
liiI

coordenadora do' centro, Natália Petry,
faz parte das atividades desenvolvidas

dentro da campanha de valorização do
,idoso.
A exposição, instalada no segundo piso
do pavilhão B do Parque Municipal de
Eventos, oferece ao visitante, um

resumo do dia-a-dia e dos costumes

dos jaraguaenses no período que vai de
1940 até a tumultuada e inovadora década 'de 60. São centenas de peças
que traçam um peifil desses períodos, tanto no aspecto cultural, social,
político e econômico através de falos, objetos de uso pessoal e

utilitários, que retratam a moda e o

modo de vida da comunidade, com

suas dificuldades e comodidades.

De acordo com a terapeuta
ocupacional do Centro de

Convivência, Luciane Meyer,
responsável pela organização
da exposição, muitas peças
foram emprestadas pelos,
próprios idosos que

freqüentam o centro. As

fotos fazem parte do acervo

pessoal do

historiador e jornalista
Eugênio Scbmõcee] e do

Arquivo Histórico. Grande

parte das roupas de época
foi emprestada do

Seminário de Corupá. O Senai também

colaborou com o empréstimo de alguns objetos.
Segundo Luciane, mostrar aos mais novos

cenas do passado recente é uma forma de

resgatar aspectos da juventude do pessoal da
terceira idade. Ao mesmo tempo, o visitante

pode perceber que algumas coisas são

irreversíveis, como o progresso que

descaracteriza e modifica a arquitetura urbana

em menos de uma década, e outras são

renovadas, como a moda. Alguns vestidos
usadas na década de 60, por exemplo,
poderiam muito bem servir para uma garota
jaraguaense usar em uma festa nos dias de

hoje.
Segundo Natália, aproximadamente 500

pessoas visitaram a exposição desde a sua

aberturaaté meados desta semana. Natália

esclarece que todos os visitantes também

assistem a um vídeo sobre a História de

]araguá do Sul.

Venho conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móveis
de ferro em exposição como: meso de centro,loteral, aparador, estantes,

colunas, cadeiras, mesas de iantar( banquetas, que poderão
- completar sua decoração. Consulte-nosl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-

REFlEXÃO

GALE

Thiago Alberto Tomelin, 11 anos, filho de Al
berto e Zurene Tomelin, Município de Rodeio,
foi vice-campeão brasileiro na categoria Ré

deas, durante o .Rodeio Crioulo Nacional de

Campeões. Thiago compete nas categorias
Rédeas, Laço Piá e encerrou sua participação
na categoria Piazito, no mês de março, quando
completou 11 anos. Em sua casa, os 163 troféus
estão no meio de muito amor; carinho ,e atenção
dos pais e familiares. Sucesso, a tradição gaúcha
agradece seu exemplo.

Juquinha e Francisco
Germano Contez inl,
vice-presidente do
IViTG-SC. Juliano Lo

pes,' \\Juquinha", 18

anos, bicampeão bra

sileiro, campeão em

1999 na categoria
Gur], e agora na cate

goria Rapaz. Defende
as cores do CTG Char-

rua, de Joinville, está competindo nos rodeios gaúchos há 6 anos e

já representou e presenteou o Estado de Santa Catarina, duas vezes.

Pela Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha detém o título de

.,melhor laçador do Brasil na categoria Rapaz, 16 a 20 anos. Juqui
nha fez questão de lembrar que por vários anos laçou no CTG Retiro

Crioulo, ao qual relembra com saudade e respeito, deixando público
a admiração e agradecimento ao grande amigo, muitas vezes pai,
Miguel Mafra. Nós, gaúchos catarinenses, estamos orgulhosos de
nossos campeões e, por isso, os saudamos. Parabéns e muito obrigado!

Deliton Ramon do Carmo,.l1 anos, filho do narrador Sizenando do

Carmo Neto (Nando) e Sueli, Laurentino. Começou a laçar na categoria
Vaca Parada com 2 anos de idade, e, ainda nesta idade, conquistou o

primeiro troféu, que está junto com os 132 que possui. O maior de todos
os títulos foi conquistado em Brasília, no mês passado, quando Deliton
foi campeão brasileiro na categoria Dupla Piá, e depois venceu a ca

tegoria Individual de Dupla Piá, tornando-se o melhor laçador do Brasil
da categoria (laço em boi). Neste dia 22, Deliton completou 11 anos,
então despediu-se da categoria Piazito (Vaca Parada), deixando um

rastro de conquistas e vitórias e tornando-se uma das crianças mais

conhecidas dos rodeios. Parabéns, Deliton, Nando e Sueli, tomara que
o exemplo siga em frente.

AGENDA GAÚCHA www.ctglj.com.br

Odilei Bressani (26),
Maria Terezinha Kienen

(3), Isabel Zangeline
Demarchi (5), Adair
Kluger - Alemão (8),
G iovane Demarchi (8)

GAÚCHOS E GAÚCHAS

DE IDADE NOVACTG Laço Jaraguaense: este final de semana estaremos em casa, com o Baile
dos Monarcas e o Domingo no Rodeio.
25 de agosto - Baile Os Monarcas � CTG Laço Jaraguaense.
26 de agosto - Domingo no Rodeio - CTG Láço Jaraguaense.
1 e 2 de setembro - Festa Campeira - CTG Laço Massarandubense - Mas
saranduba.
6 a 9 de setembro - Rodeio CTG Silva Neto - Canelinha.
22 e 23 de setembro - Rodeio CTG Estância Crioula - Itaiópolis.

Conhece-se o coração de um homem pelo que ele

faz, e sua sabedoria pelo que ele diz, mas, às
vezes, preferimos ser arruinados pelo' elogio a

ser salvos pela crítica. -l-

CTG Laço Jaraguaense não foi campeão brasileiro no laço,
mas faz um dos rodeios gaúchos mais lindo e organizadodo
Brasil. Ninho, Jaime, Evandro e Jair formaram a equipe
que representou nosso CTG na cidade de Timbó, e foi a se

gunda melhor equipe do rodeio do CTG Galpão Amigo, entre
as 114 participantes. Evandro também conquistou o terceiro

lugar da categoria Individual de Equipe, com 13 cordas
consecutivas. Larga breteíro, pois nosso sobrenome é Laço
Jaraguaense.

Leandro Nones, 8
anos, com o irmão

Rafael. Leandro,
meu canhotinha

.

de ouro, laça com

o laço perto do co

ração, foi nova
mente campeão
este fi nal de sema

na, já ganhou ga

lisé, porco, ove

lha, dinheiro e

muitos troféus, está apenas no início da categoria e deverá
ser um dos recordistas de Jaraguá do Sul, tem potencial
para ser um campeão brasileiro nos anos de 2003 e/ou 2005,
mas o que este menino tem de mais lindo são as excelentes
notas na escola, capricho e educação para com os pais, amigos
e autoridades. Um grande beijo e abraço do CTG Laço Ja

raguaense para toda a família Vitória Nanes. Rafael, não

fica com ciúmes, pois você também é um campeão.

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

Il\!DEMARcmcARNES
CARNES

'G�AlJD:E FAlJDAlJGO

Os NlonetrcetS
FONE:. (47) 371r4547
FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - SC

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UNERJ Cesar Junkes/CP

A Unerj, através da pró-reitoria de Pós

graduação, Pesquisa e Extensão e do Proin

pes (programa de Incentivo à Pesquisa), re
aliza, de 4 a 6 de setembro, o 2° Congresso
de Iniciação Científica. Na programação,
palestras, apresentações de trabalhos, ofi
cinas e atividades recreativa-cultural.

NÚCLEO
A participação na Ação Comunitária

Weg, no dia 16 de setembro, demonstra
.

a atuação intensa do Núcleo de Ca

beleireiros da Acijs. A coordenadora do

núcleo, Solange Okopnik, informa que
existem 148 cabeleireiros inscritos e,

destes, 15 são associados. No dia 16, os
associados oferecerão cortes gratuitos de
cabelo no Parque Municipal de Eventos,
na promoção da Weg. E no dia lOde

outubro, os cabeleireiros trazem a sexó

loga Nelma Penteado para uma palestra
direcionada para casais.

MISS MASSARANDUBA
Acontece hoje o concurso "Miss Mas

saranduba 2001", no Salão Aluisio, a partir
das 16 horas. Além do concurso haverá um

bingo beneficente para o Corpo de Bom
beiros de Massaranduba, que iniciará às
14 horas. O evento conta com o apoio
daZanotti Plásticos, Top Modas, Olimpo
Turismo, Ellen' s Cosméticos, Butique das
Flores e Marriage Centro de Estética.

Prestigie! '

INTERCÂMBIO
Embarcam amanhã, para Winnipeg, no
Canadá, para participar do programa dé

H�h School (colegial no exterior por um

semestre), através da SIS -'-- Intercâmbios
operadora de Jaraguá do Sul, os jovens
Ricardo Werninghaus, Carlos Hertel,
Luísa Werninghaus e Amália Papp.

SEMINÁRIO
Com os tópicos ''A venda antes da ven

da"; "Atendendo e vendendo para clientes

difíceis", e ''A força do atendimento de

COtação", acontece o seminário "Moti
vando todos para as vendas e atendimen
t"o

, Com Vagner Martins, formado em

Administração de Empresas com pós
�aduação em Marketing, no dia 30/8,
as 19h30, no Baependi. Investimento de
R$ 27,00 para sócios e R$ 37,00 para não
Sócios.

CENTERSOM

111
CD,s - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

. L
AERO CARGO+

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

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves participa, desde

quinta-feira (23) até hoje, do Congresso de

Odontologia do Planalto Catarinense, oride
apresentou palestra na área de Implantologia

Bruno (Cl e Roberto Breithaupt (D) quando, recebiam o prêmio da ADVB

O Comércio e Indústria Breithaupt SA., de Jaraguá do Sul, recebeu
no dia 22 de agosto o Prêmio Empresa Cidadã 2001, concedido pela
ADVB, na categoria Participação Comunitária, com o case "Incentivo
ao esporte amador - Futsal 1999/2000", pelo patrocínio à eq�pe
de futebol de salão adulto de Jaraguá do Sul. A formação da eqwpe
aconteceu em 1998, por iniciativa da empresa, Fundação Municipal
de Esportes e da Associação dos Amigos do Esporte Amador da

cidade e se estendeu durante um ano. Parabéns!
,

Inaúguração
o Edifício Primula, localizado na

Rua Arthur Gumz, no Bairro Vila

Nova, foi inaugurado nesta

última quarta-feira (22). Mais um

projeto da Construtora Proma, e

que foi comercializado pela
Imobiliária Séculus.

Engenheiros Márcio

Fuchter, Dalma Salai,
Roberto Reis e Paulo

Obenaus na inauguração do
Edifício Primula

o engenheiro Paulo Obenaus

entrega as chaves para
Aldo Salai, proprietário de
um apartamento do Edifício
Primula

a Floricu·ltura

I Florisa
t \ 371

í.
f iJ'Rl1a �efhilrdO �tlIJSCh, 2433

Dr. Antonio E. Menna
OFTALMoLOG ISTA eRM: 3059 - CPF: 468859357/00

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO
DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

<"&ofr

"-:E,d.'M�m:Ulln Centér
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12 DE AGOSTO
Matheus de Souza Pessotti

M irian de Quadros
13 DE AGOSTO
Cleonice Aparecida Alves Pereira

Leticia Thalice Graf
Caio Fel ipe S iewerdt
14 DE AGOSTO
Gustavo Henrique G lasenapp
André Henrique Siewerdt
Lucas da Silva
15 DE AGOSTO
Bruna Demarchi Euclides
16 DE AGOSTO
Mayara Cristina Stevens

Thais Eduarda Borges
Lucas Gabriel dos Santos Coelho

Thiago Rafael Petersen
Jeferson Peter

Isabela Maria da Rosa

Completou 1

aninho no dia 22

de acosto a

fofinha Eduarda

Cristina Towe,
filha de Marcinei

e Simone Braier

Towe. Parabéns!

Completa 6 anos hoje Guilherme Ericsson
Fischer. Seus pais, lrineu e Kátia Fischer, e seu

irmão, Jefferson, lhe desejam muitas
felicidades!

Este gatinho é Felipe Baumgartei, que

completou 1 aninho dia 23 de agosto.
Felicidades é o que desejam seus pais,

Mirson e Renita Baumgartei, e os

irmãos, Roberto e Priscila

Bruno Augusto de Carvalho completou
no dia 23/8 seus espertos 6 anos. O

registro é da mamãe, tios, primos e

amiguinhos que o cumprimentam. A

festinha será no Diana

Numa pose especial para a nossa coluna, o

gatinho Rafael Adriano Felipe, que aniversaria
no dia 28 de agosto. Os pais, Adriano e Carla

Felipe, parabenizam o filho por esta data tão

especial

No último dia 20,
a belíssima

Mayara Rohling
completou seus

14 anos e foi

cumprimentada
por seus pais,
Lucas ellene,
seus irmãos,
Djonatha e

Lucas, e demais

parentes e

amigos

-

Clínica Santa Cecília_
CONVÊNIOS:

Unimed, União Saúde, Dr. Herberto Meldau
Weg, Malwee, Sindicato Pediatra

da Alimentação

.371 0611Rua Walter Marquardt, 284 • 371 0101

Confecções Nicolodelli ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul-SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br www.nicolodeIlLcom.br ROUPA DE CRIANÇA

�--------------------------��--------------------------------------�--�--------------------------------���,�
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VARIEDADES/TV

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 28 A 1/09
I

LINHA-DURA
(GLOBO, DOM, 12:10 H)
Os atores Matheus Rocha, Dayse Braga
eMaria Luiza Matos participam do

episódio "Emprego no Hotel- 2" do

programa "A Turma do Didi". Desta

vez, Didi e companhia vão dar uma

ajuda no hotel do tio de Andrezão que,

por ser alta temporada, está lotado.
Eles só não contavam encontrar um

gerente mal-humorado, que não dá

moleza para a turma.

DAS ARÁBIAS

(GLOBO, DOM, 12:45 H)
"Príncipes, Princesas e Plebeus" é o

episódio de "Sandy eJunior". Na
história, 'um príncipe árabe se apaixona
por Sandy depois de ouvir sua música.
Ele chega a ir ao pro'grama de Ana

Maria Braga para revelar sua paixão.
Sandy fica interessada pelo rapaz � até

./
se disfarça de "flanelinha" para
conhecerAmir.

INFORMAÇÃO
(BAND, DOM, 21 :30 H)
As principais notícias do domingo,
além dos destaques no esportes e o

resumo do noticiário semanal, estão no
"Domingo com Márcia Peltier" . A

I

apresentadora ainda entrevista
personalidades e exibe matérias
exclusivas. O programa conta com

reportagens e entradas ao vivo do
jornalista Fábio Panúnzio. O "Livre
Acesso" vai ao ar em seguida, também
comandado por Már.cia.

PREMIADO
�ECORD, DOM, 23 H)
Boris Casoy recebe no programa
"passando a Limpo" o cineasta André
Klotzel. O diretor conta as dificuldades
e o processo de criação do filme
"Memórf�s Póstumas d� Brás Cubas" ,
estrelado por Reginaldo Faria. André
Klotzel foi premiado com o Kikito de
"MelhorDiretor" no 29° Festival de
Gramado realizado recentemente.

tONSTELAÇÃO
(GLOBO SEG 19 H)F

' ,

ernandaMontenegro lidera o elenco
de estrelas de "As Filhas daMãe" de

dS�Vio de Abreu. Na história, com'Ire �

d
.

L
çao eJorge Fernando, Lulu de

duxernburgo é uma famosa diretora
e arte, que é dada como morta pela

família depois de uma armação do ex

marido, Fausto Cavalcante, papel de
Francisco Cuoco. No elenco Bete

Coelho, Andréa Beltrão, Claúdia Raia,
Tony Ramos, Claudia J imenez, Reynaldo
Gianecchini, Thiago Lacerda, Raul
Cortez, entre outros.

JOVEM SEDUTORA

(SBT, SEG, 20:15 H)
"Pícara Sonhadora", de Abel Santa Cruz,
é a nova trama do SBT. Na história,
Bianca Rinaldi é Mila, jovem estudante
de classe baixa. Na calada da noite,Mila

passeia pelas seções da Soles e se

apoderade vários produtos. Antes,
porém, anota tudo em uma caderneta

para pagar um dia. No elen�o, Petrônio
Gontijo, Karina Bacchi, Rubens Caribé,
entre outros.

INTIMIDADE
(GLOBO, TER, 13:50 H)
O "Video Show" apresenta o "making
of" do ensaio que a atriz Mel Lisboa, de
"Presença de Anita", fez para o site

Paparazzo. O ator Fábio Azevedo

entrevista o atorHugh Jackman, que
interpretou o personagemWolverine no

filme "X-man", em sua passagem pelo
Brasil.Ainda no programa, a morena

Joa�a Tristão conta a experiência de

atuar naminissérie "Presença deAnita",
no papel da empregada Neusa e ao

mesmo tempo ser uma das assistentes
de palco do "Caldeirão do Huck".

COLíRIO
(MTv, qua, 22 H)
O ex-jogador de futebol Raí abre o

jogo para a dupla TathianaMancini e
Jairo Bouer no programa "MTV"
Erótica". Raí, considerado um dos

jogadores mais sexys do país, fala sobre
sua intimidade e responde às

curiosidades do público que participa
por e-mail.

VARIEDADES
(REDETV!, SEG A SEX, 23 H)
O espanhol Cris Duran abre a semana e

fica de frente com Marília Gabriela no

"Gabi". Na terça-feira é a vez do

pianistaJoão Carlos Martins. A dupla
Giba e Maurício, da seleção brasileira de

vôlei, são os convidados de quarta. A
mascarada Tiazinha relata suas

experiências com disco-voador na sexta
feira.

-.
/
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As expectativas em torno das estréias

de novelas sempre são grandes. O

copromisso é aumentar ou, pelo menos,

manter os índices de audiência da an-'

tecessora. Com o término de "Um Anjo
Caiu do Céu", que obteve a considerável

média de 35 pontos, o querubim atra

palhado bate asinhas para ceder lugar a um
elenco repleto de estrelas. "As F-lhas da

Mãe" estréia nesta segunda encabeçada por'
ninguém menos que FernandaMontenegro.
A novela de Silvio deAbreu, que inicialmente
teria o inviável título de "A Incrível Batalha'

das Filhas da Mãe no Jardim do Éden", é
urna comédia rasgada. A decisão de voltar

a escrever comédias após nove anos, - a

última foi "Deus nos Acuda" -, aconteceu

apenas por insistência de Jorge; Fernando,
diretor de núcleo da novela. "Queria um

elenco sensacional. Convidei todos sem dizer

o que iam fazer. Só depois comecei a

escrever a trama", admite '0 autor de 58

anos.

E assim aconteceu. Para Fernanda

Montenegro, Silvio de Abreu reservou o

papel da "Mãe", Lulu de Luxemburgo, uma
bem-sucedida diretora de arte, que está

prestes a receber o oitavo Oscar. A carreira

vitoriosa não é suficiente para que Lulu seja
completamente feliz. Por causa de uma falsa

acusação de assassinato armada há anos pelo
marido Fausto Cavalcante, vivido por Fran
cisco Cuoco; ela é obrigada a se exilar no

exterior. Abandona então, os três filhos, mas
jamais deixa de procurá-los. Quando a

_ imprensa internacional noticia o desfalque
do ex-marido, Lulu resolve voltar ao país
para assumir o resortJardim do Éden. "Há
ummistério em torno do sumiço. Um golpe
bem conhecido dos brasileiros", insinua
Cuoco.

Assim como Lulu toma conhe-cimento
.do escândalo, o filho Ramón, que após uma
operação de mudança de sexo vira Ramona,
e as irmãs Tatiana e Alessandra, res

pectivamente Andréa Beltrão e Bete

Coelho, resolvem voltar para assumir o

comando dos negócios. "As Filhas daMãe",
então, iniciam urna verdadeira batalha pelos
bens do pai. "Ela é uma vilã engraçada e

anormal", diz a empolgada Andréa Beltrão,

Luiz. D.nt.s/CZN

Cláudia Raia, Bete Coelho e Andréa Beltrão

longe das novelas desde "Era Uma Vez ... ",
de 1998. Bete Coelho, outra sumida desde

"Serras Azuis" da Band, faz pela primeira
vez comédia na tevê. "Era impossível
recusar um convite como esse", argumenta
a atriz. Mas Cláudia Raia foi a que mais se

assustou com a "intimação" do autor para
incorporar a transexual Ramona. "Ela é

carinhosa e doce. Uma verdadeira Regina
Duarte", compara. Com o decorrer da

trama, Rosalva, a arretada personagem de

Regina Casé, descobre que é filha bastarda

de Fausto. "Ela também exige uma parte da

grana do pai", adianta Regina.
A lista de celebridades na novela é extensa.

Tony Ramos, por exemplo, está com urn vi

sual nada "convencional", Incorporou urn

figuriflo à la "Elvis Presley", com costeletas e

unha grande no mindinho, para ser o cubano

cafona Manolo Gutierrez, dono de bingo. "É
.

urna grande brincadeira do Silvio. Adorei a

mudança", admite. O personagem de Tony
será visto em "calientes" cenas de amor com

Aurora, de Cláudia Ohana, uma ex-strippet
pouco dotada de inteligência.

Outra Cláudia, a Jimenez, também se

mostra bastante animada. Afinal, sua

personagem Dagmar Cerqueira, urna atriz

em busca de fama, é a felizarda que se

envolve com o bonitão Ricardo Brandão,
vivido por, Reynaldo Gianecchini. "A

mulherada vai morrer de inveja. Já até

troquei minh�s obturações. A Gabi que 'se
cuide", brinca a atriz, às gargalhadas. Já
Gianecchini admite que titubeou em aceitar o

papel de um ex-modelo que se toma ator, uma

óbvia alusão à sua própria biografia. "Hoje
sou um ator. Por isso, me convenci de que não
há problema", minimiza.

. O trunfo de "As Filhas da Mãe" não

está apenas no elenco. Com um custo de

R$ 100 mil por capítulo e externas em LOS

Angeles, Roma e Londres, conta ainda com
o vistoso cenário do resortJardim do Éden.
A área de 12 mil m-, anexa ao parque
aquático Rio Water Planet, levou três meses

para ser concluída. Outra inovação é a

apresentação dos personagens e passagens
de tempo em forma de "raps". "Essa novela
é a realização de urn sonho. Um luxo só",
vibra o animadíssimo Jorge Fernando.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6E CORREIODOPOVO VARIE'DADES!TV SÁBADO, 25 de agosto de 2001

VIG

familia
POR MARIANA MEIRELES
POpTEVÊ

o personagem do veterano
Francisco Cuoco tem uma

função rápida e certeira em "As
Filhas da Mãe": é ele quem'
detona toda a trama de Silvio de
Abreu. Mas nem o ator sabe
muito bem o que esperar da
n�vela de Sílvio de Abreu. "É
um dos grandes mistérios da

historia", avalia, com ar sério. Por

enquanto, sabe que o poderoso
empresário Fausto Cavalcante
apronta todas làgo na primeira
semana. No passado, que aparece
em cenas de "flash-back", armou
uma cilada para sua então esposa
Lulu, vivida por Fernanda

Montenegro. Consegue obrigá-la
a abandonar os filhos, 'sumir do
Brasil e aceitar ser dada como

morta. Vinte anos depois, arma
outra vigarice. Dá um golpe na

previdência social e nos dois

sócios do resort Jardim do Éden.
Depois, some e ninguém
desconfia do paradeiro dele. "É
uma história bem verossímil. Na
mesma hora a gente lembra do
Lalau e de outros que ainda estão

soltos por aí", compara o ator.

Com 31 novelas no currículo,
Cuoco estava sem encarar um

folhetim desde o remake de

"Pecado Capital", de 1999, em'

que viveu outro empresário, o
gente boa Salviano Lisboa. O

ator, animado com a volta, está
satisfeito por estar numa trama
cômica. "A comédia me atrai

demais. Tanto que estou

procurando uma para fazer no

teatro há bastante tempo.
Enquanto não acho, me satisfaço
com essa novela", conta. O
retorno de Cuoco, rra verdade,
era para ter acontecido antes. Ele

só não participou de "Porto dos

Milagres" devido a uma

complicada hérnia umbilical. Na
trama, ele faria o senador Vitória
Viana, papel que acabou sendo

defendido por Lima Duarte ..

Luiza Dantas/CZN

Francisco Cuoco, o Fausto de "As Filhas da Mãe"

P - Você vê Fausto como uma sátira aos fugitivos
brasileiros?
R - Pode ser. Acho que, na televisão, o jornalismo informa e a

obra de dramaturgia tem o compromisso de retratar as coisas

da vida mesmo. A�uela coisa de: "a vida imita a arte e a arte

imita a vida". Então a gente acaba encontrando pessoas nas

novelas e pensando que deve ser fulano de tal. Como esses

poderosos que ficam na Itália e não voltam mais ou que vão

para a prisão e saem logo.
P - O que mais atraiu você nesse personagem?
R - Não foi o papel em si, mas o telefonema do Jorge
Fernando. Sabia que ele ia fazer um trabalho com muita leveza

em um veículo que tem um ritmo acelerado, ainda mais no
,

caso das novelas, que duram muito tempo. E isso está

acontecendo. Quando se trabalha com pessoas leves, você sai

para gravar mais contente e satisfeito. Além disso, o Jorginho
está na plenitude artística, com um equilíbrio emocional muito

grande. Consegue as coisas placidamente, o _que é muito

agradável. Também gosto muito do trabalho do Sílvio de

Abreu. O texto dele é muito rico.
P - Com tantos anos, de carreira na tevê, você ainda tem

motivação para fazer novelas?
R - Gosto de fazer novela, mas tem épocas em que não dá

vontade. Fui chamado para fazer "Um Anjo Caiu do Céu" e

achei que não era bom para mim trabalhar naquele momento.

Foi legal porque conversei com o Dênis Carvalho e a gente se

entendeu. Poder ter esse diálogo de vez em quando é bom.

P - Alguma vez você não se sentiu estimulado ao atuar

em uma novela?

R - Já aconteceu. Foi em "Quem é Você?", da Ivani Ribeiro,
que era muito caótica. A novela não andava, não dava
audiência e os personagens eram estranhos. Não se encaixavam

na galeria humana de amor e ódio. Nada tinha sentido. Mas
felizmente isso acontece pouco porque, como é obra aberta, a

Globo vai fazendo correções.

"Na gravação/ estou tão
preocupada com outras coisas

que nem sinto nada. "

Mel Lisboa, protagonista de

"Presença de Anita", que diz

que beija de verdade o ator

José Mayer em cena, mas não

se emociona. 1

''Não ganho o quanto mereço. Talvez um tanto mais que a média do

povo brasileiro. Mas meu trabalho é árduo."
THIAGO LACERDA, O Adriano de "As Filhas da Mãe", sobre sua situação
financeira. Na época de "Terra Nostra", por conta das campanhas
publicitárias que fazia, Thiago embolsava cerca de R$ 300 mil por

mês. O mesmo que somaria alguém que recebesse salário mínimo por

128 anos, sem gastar nada,

"Meus parentes já brincaram com essa história de entrar na pícara.
Reconheço que o nome é engraçado. " d
BIANCA RINALDI, protagonista de "Pícara Sonhadora", nova novela o

SBT.

"Elas me davam muita bola. Aí eu deitei e rolet, me sentia no paraíso.
'REYNALDO GIANECCHINI, oRicardo de "As Filhas da Mãe", sobre o assédio

das mulheres mais velhas, que começou na adolescência. O ator conta

que aos 14 anos tinha um monte de namoradas e a partir dos 17 começou
a ter relacionamentos mais duradouros. Hoje, aos 28, namora a jornalista

,
,

l\I]arília Gabriela, 25 anos mais velha.

':4 obrigação depassarpancake ou botarperuca perdeu o sentido. Por

alguns momentos pensei que não conseguiria voltar a interpretar."
GIULlA GAM, atriz que estará em "Um Lugar ao Sol", próxima novela

das seis da G lobo, sobre a falta de motivação para atuar após o

nascimento do filho Théo, de três anos. Agora, Giulia luta pela guarda
do menino, que está com o jornalista Pedro Bial.

"Nesses anos de vaivém/ nunca me preveni. Sempre quis que viesse um

filho."
MYRIAN RIOS, atriz que estará em "O Clone", próxima novela das oito da

G lobo e espera um filho de André Gonçalves. O atol'; famoso por já ter

namorado várias atrizes, tem uma filha com Tereza Seiblitz.

''É um alívio ficar fora dessa disputa de audiência insana. "

SÍLVIA POPPOVIC, que terá um programa ao domingo à noite na Band. A

apresentadora diz que não está sentindo que perdeu espaço e resistiu
até onde pôde com um produto de qual idade. Antes, apresentava um

programa que levava seu nome diariamente.
-

"Posso ser quem eu quiser. Estou malhando cerca de duas horas por

dia/ há um mês. para aparecer assim.
"

MARCOS MION, apresentador do "Piores Clipes do Mundo", da MTV, que

entrou no palco do Credicard Hall, em São Paulo, nu, apenas segurand�
uma tarja preta. M ion foi o mestre-de-cerimônias do Video Music Brasl

e, mostra que continua achando que tem o rei na barriga.

"Acredito em duendes e preferia que vocês não fizessem brincadeíras
comisso."

,

XUXA, falando sério durante a entrevista coletiva sobre seu nova filme,

"Duendes", no Rio de Janeiro.

I"te doS
'Assinei o contrato da minha vida. Com e/e; entro para a etI

apresentadores brasileiros." de
.

" da Re
OTÁVIO MESQUITA, apresentador do "Perfil 2000" e 'TV Fama,

TV!, que acaba de assinar contrato com a Band.
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A SENHA: WORDFISH
17h - 21h15

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

. �. . . . .

QUE MULHER É ESSA?
15h15 - 17h15 - 19h - 21h

DOCE NOVEMBRO
14h45 - 19h

3

GÊNERO
A

c

R

p

IIGINDA -A - AVENTURAI C - COMÉDIA/ D - DRAMA/DA - DESENHO ANIMADO

F'fICÇÃO/ R - ROMANCE! P - POUCIAL

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

R$ 3,00 para todas as sessões.

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

IALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

2

o DIÁRIO DE BRIDGET JONES

13h45 - 15h45 - 17h45 - ;t9h45 - 21h45

O CÉU PODE ESPERAR

13h50 - 15h50 - 17h50 - 19h50 - 21h50

MOULIN ROUGE - AMOR EM VERMELHO

14h -16h30 -19h - 21h30
D/R

FINAL FANTASY

13h45

PLANETA DOS MACACOS

16h40-19hlO-21h45

ASENHA

14h· 16h - 18h - 20h - 22h

4 GATOS NUMA ROUBADA

13h30 - 15h30 - 17h30 - 19h30 - 21h30

6

F

A

p

c

c

c

�GINDA -A - AVENTURAI C - COMÉDlA/ D - DRAMA/ DA - DESENHO ANIMADO

F'flcçÃo/ R - ROMANCE! P - POUCIAL

tiNE SHOPPING MÜ
.... ,.;;,.;. """ .. =" ..� .. ",,", ..... """""'" '"""--��--'4

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

1

PLANETA DOS MACACOS

16h30 - 19h - 21h30
............

MOULIN ROUGE - AMOR EM VERMELHO

14h15 -16h45 -19h15 - 21h45

ULA FIL'ME/HORÁRIO GÊNERO
D/R

2 FINAL FANTASY

13h45

3 A SENHA
14h - 16h - 18h - 20h - 22h

F

A

p

�GINDA -A" AVENTURAI C - COMÉDIA/ D - DRAMA/ DA - DESENHO ANIMADO

'fICÇÃO/ R - ROMANCE! P - POLICIAL

CORREIO DOPOVO 7EENTRETENIMENTOfIv............ __ - __ _

.

I RETHAIº E!ALADº ..

: L�ºNA.R.Pº M.IG.G.IºR!N. __

'COMPOSI
POR CAROLINA MARQUES
POpTEVÊ

NOME - Leonardo Moreira Miggiorin.
NASCIMENTO - 17 de janeiro, de 1982,
em Barbacena, Minas Gerais.

APELIDO - Léo.
NA TEVÊ - "Filmes e programas na tevê

por assinatura":
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - "A

programação de domingo. É muito

chata" .

NAS HORAS LIVRES - "Vou ao cinema e

ao teatro".
No CINEMA - "Janela Indiscreta", de

Alfred H itchcock. "Assisti muito para

compor o Zezinho". ,

M ÚS!CA - "Tempo Perdido", do Legião
Urbana.
PRATO PREDILETO - Massas.

O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - "Não me

ligo muito nessas coisas".
MULHER BONITA -Lívia Maria Izard. "É
uma linda atriz de- Curitiba".
HOMEM BONITO - "Meu pai, Wagner

_ M iggiorin".
CANTOR - Renato Russo.

CANTORA - Cássia Eller.
ATOR -Walter Matthau.
ATRIZ - Denise Stoklos.
O QUE NÃO PODE FALTAR NA GELADEIRA -

Requeijão.
PERFUME - Aqua de Gió, de Giorgio
Armani.
BEBIDA - Água.
O PIOR PRESENTE - "Num amigo oculto,
quando ganhei uma barra de choco

late porque o garoto só tinha isso em

casa".
ESCRITOR - Jorge Amado.

ARMA DE SEDU çÃO - "U m bom papo".
Time - Palmeiras.
FILOSOFIA DE VIDA - "Aceitar as

transformáções da vida com

simplicidade".
MANIA - "De ouvir um CD até não

aguentar mais".
MELHOR COMPRA - "CDs e livros"
SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - "Postura,
conduta, ética".
FRASE DE IDENTIFICAÇÃO - "A vida é dura,
mas é boa. Ouço isso desde pequeno".
INVEJA - "Tenho uma 'inveja branca dos

meus irmãos, que sempre ganharam
medalha de ouro na escola".
LUXÚRIA - liA minissérie é uma

luxúria".
GULA - "De chocolate".

COBIÇA - "Descansar".
IRA - "Ver alguém sendo humilhado".

PREGUIÇA - "Acordar às seis da manhã
num dia frio".
VAIDADE - "M inha pele. Cuido muito".

._-.- '\ " . 5" . J >-!�;<. f}"'
_

'

Luiza Dantas/CZN

Leonardo' Miggiprin; o Z€zinho de, "Presença de Anita"

Ao ser aprovado para viver o ingênuo Zezinho de "Presença de

Anita", Leonardo Miggiorin ouviu atentamente as recomendações
do diretor Ricardo Waddington. Uma 'delas, porém, ecoou nos

ouvidos do ator: não cuidar das espinhas, que desde o começo da

adolescência insistem em dar trabalho ao garoto. No caminho

inverso de tantos atores e atrizes, Leonardo teve de se esforçar
para deixar as marcas no rosto ainda mais evidentes. "Tudo o que
eu como é besteira. Chocolate, amendoim, fritura", conta

,

admirado o ator, que já marcou consulta no dermatologista para
assim ,gue terminarem as gravações da minissérie.

As espinhas têm justificativa. Elas auxiliaram o ator a compor o

perfil de Zezinho, um rapaz tímido, de apenas 16 anos, em franca

ebulição hormonal. "Ele é um garoto virgem e está com o tesão a

flor da pele. Além do mais, não tem recursos para se cuidar como

deveria", justifica Leonardo, que apesar da cara de adolescente, tem
19 anos e já cursa a faculdade de Psicologia. "Nem sei como vai

ficar minha situação. As aulas começaram e não fui a nenhuma até

agora", preocupa-se.
Este é o segundo trabalho de Leonardo na televisão. A estréia

aconteceu há três anos, em "Flora Encantada", extinta novelinha
infantil que fazia parte do "Angel Mix", da lourinha Angélica.
"Tenho muito orgulho daquele trabalho", conta. Já entre os

adultos, Leonardo só está sendo �econhecido agora. "Ê
engraçado... Alguns amigos ligam para sabêr se sou eu mesmo que
estou na tevê. Foi tudo rápido e nem deu tempo de contar para
todo mundo", diverte-se o ator, que no currículo possui 15 peças
profissionais. Há um mês e meio sem folga, gravando sem parar,
Leonardo diz que a parte mais difícil até agora, êstá sendo se ver

em cena. "Ainda estranho muito. Mas tento ser generoso comigo.
Não fico me martirizando. Tenho gostado do que vejo", garante .

r

...
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rapidinhas
o "Pequenas Empresas Grandes

.

Negócios" exibe matéria sobre o

crescimento de franquias no país. O

programa também apresenta um. repelente
que espanta insetos sem deixar cheiro.

GLOBO, DOMINGO, 7:35 H.

"Primeiro Impacto" é o filme da "Sessão

Premiada", de Stanlry Tong. Na história,
Jackie Chan é escalado para investigar o

roubo de uma arma nuclear em Hong
Kong. RECORD, DOMINGO, 14:25 H.

Botafogo de São Paulo e Flamengo se

enfrentam na partida válida pelo
"Campeonato Brasileiro", exceto para
São Paulo, que acompanha o jogo Bahia e

Corinthians. GLOBO, DOMINGO, 15:45 H.

Denise Fraga revive a história de Sônia no

quadro "Retrato Falado" do "Fantástico".
A moça, que não entendia nada de futebol,
se transforma em uma "expert" na

modalidade. Tudo começa quando a equipe
do filho precisa de um técnico. Sônia

'assume o time e vence o campeonato.
GLOBO, DOMINGO, 20:30 H.

"Sailor Moon R" é a próxima série de

desenho japonês que será exibida no

VARIEDADESaV

PAULO COELHO

"Eliana & Alegria". RECORD,
SEGUNDA, 9 H.

''Ace Aventura - Um Detetive Diferente",
de Tom Shacfyac, está na "Sessão' da

Tarde". No filme, Jim Carrey é o detetive

especializado em encontrar bichos de

estimação desaparecidos. Ele é contratado

para descobrir quem seqüestrou Snow

f/ake, o golfinho mascote de um time de

futeboL GLOBO, SEGUNDA, 15:25 H.

"Brasa Adormecida", de Djalma Limonge
Batista, é o cartaz da "Sala Brasil". Com

Maitê Proença, Edson Celulari, Paulo

César Grande e .Anselmo Duarte. A

história mostra o casamento da filha de um

rico fazendeiro que, para preservar a

fortuna da família, obriga a filha Bebei a se

casar com o primo Tony. Mas a chegada
de um outro primo, Ticão atrapalha os

planos do fazendeiro. BAND, SEGUNDA, 22 H.

"Ronin", de John Frankenheimer. Na

trama exibida na "Tela Quente", Robert

De Niro é Sam, um americano contratado

para roubar uma misteriosa maleta. O

problema é que ele desconhece a

identidade do empregador e o conteúdo da
"

maleta. GLOBO, SEGUNDA, 22 H.

ós proporcionamos
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-

NASRUDINsempre
escolhe errado

Até que apareceu um senhor generoso,
cansado de ver Nasrudin sendo

ridicularizado daquela maneira.

Chamando-o num canto da praça, disse:
- Sempre que lhe oferecerem duas

moedas, escolha a maior. Assim terá mais

dinheiro, e não será considerado idiota

pelos outros.

- O senhor parece ter razão -,

respondeu Nasrudin. - Mas se eu

escolher a moeda maior, as pessoas
vão deixar de me oferecer dinheiro,
para provar que sou mais idiota que elas,

O senhor não sabê quanto dinheiro já
ganhei, usando este truque.
"Não há nada de errado em se passar
por tolo, se na verdade o que você está

fazendo é inteligente ".

oQUE mais me preocupava
O autor Leo Buscaglia foi certa vez convidado a ser jurado de um concurso

numa escola, c'!Jo tema era: ';4 criança que mais se preocupa com os

outros".

O vencedor foi um menino CI'f/O viiinho - um senhor de mais de 80 anos

- acabara de ficar viúvo. Ao notar o velhinho no seu quinta� em lágrimas, o

garoto pulou a cerca, sentou-se no seu colo, e ali ficou por mtfito tempo.
Quando voltou para sua casa, a mãe lhe perguntou o que dissera ao pobre
homem.
- Nada -, disse o menino. - Ele tinha perdido a sua mulher, e isso deve ter'

doído muito. Eu fui apenas qjudá-Io a chorar.

FRAGMENTO de um poema de
Facundo Cabra:
"E me chamas estrangeiro, porque cheguei aqui por um caminho que não

conhecias,
porque nasci em outra cidade, e conheci outros mares.

Me chamas estrangeiro porque não estás acostumado comigo, já que eu zarpei
de um porto distante, e tu pensas que as despedidas existem apenas para que se

agitem lenços e se encham de lágrimas os olhos,
e acreditas que, quando se vai para longe, todos pensam apenas no dia do

regresso, e nas orações que os entes queridos ficam repetindo, dia após dia, anos

a fio.
Mas eu não sou estrangeiro.Porque despertei em minha alma o que antes não

conhecia, e descobri que todos os homens são iguais, que houve uma época e11l .

que o mundo não tinha fronteiras.
Todos nós trazemos o mesmo grito, as mesmas perguntas, o mesmo cansaço

das viagens muito longas.
Os que dividem, os que dominam, os que roubam, os que mentem, os que COJ11p�a1l1
e vendem nossos sonhos, são eles que inventaram esta palavra: Estrangetro.
Olha-me no fundo de meus olhos, além do teu ódio, do teu egoísmo, do teu

medo, e verás que sou apenas um homem, que precisa de tua qjuda.
Não posso ser, nunca fui um Estrangeiro.

O mullah Nasmdin é

considerado o grande mestre do

sufismo, por justamente ter o pepl
de um louco, embora sempre
ensine - com sua pretensa loucura
- os verdadeiros segredos da

vida. Eis uma de suas histórias:

Todos os dias, Nasrudin ia

esmolar na feira, e as pessoas
adoravam

.

vê-lo fazendo o papel
de tolo, com o, seguinte truque:
mostravam duas moedas, uma

valendo dez vezes mais que a

outra. Nasrudin sempre escolhia a

menor.

A história correu pelo condado.
Dia após dia, grupos de homens e

mulheres mostravam as duas

moedas, e Nasrudin sempre ficava
com a menor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O/Tasso/
IMÓVEIS

.PABX 371-7931 imoveis@netuno.com.br
���:::..._____,��

ADMINISTRAÇÃO E GE�ENCIAMENTO DE OBRAS

A SATISFAÇÃO

•

o QUE É NECESSÁRIO PARA
ISTO SE TORNAR REALIDADE ?

SONHAR
VONTADE E DISPOSiÇÃO
CONTRATAR PROFISSIONAIS
COMPETENTES
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DOS
TRABALHOS
RECEBER AS CHAVES COM SATISFAÇÃO

ONDE 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 ACOMPANH�R TUDO DE PERTINHO,
E ASSIM TER A CERTEZA DE QUE O,QUE TEMOS A LHE OFERECER, É PURA QUALIDADE.

liA ÀRTE EM C��STRUI� ��S SONHOS M� 8�S'�J
�ua 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

1

COD 1 02 - Centro -

Lanchonete completa -

Ponto e estrutura -

Assume locação da
sala -Excelente ponto
no calçadão próximo
ao colégio-
Valor
R$ 12.000,00

COD 023 - Jaraguá Esquerdo - Residência em

dois pisos com suite e dois quartos, recém terrflinada
- Próximo ao Arroz Urbano - Valor

R$ 120.000,00

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

COD 021 - Vila Rau - Excelente residência em

alvenaria medindo 172,00m2 - Próximo a faculdade
Valor R$ 78.00,00

COD 119 - Jaraguá Esquerdo - Próximo ao

Condomínio Flamboyant _ 3 quartos, 3 salas, _

Valor R$ 70.000,00

�----------------------------------------------------------------------------------------------------.

L MARIMAR IMÓVEIS!
! 5 Fritz Bartei, 77 - SI. 03 (Próx. Bretzke) i

l�f��Mn1� Fone I Fax: 275-005'1!
:---------------------------------------------------------------------------------------------------1
: :

! OPORTUNIDADE ÚNICA !• •

! !

! REF .. 134 - TIFA MARTINS - Casa alvenaria com I
! aprox. 80 m2, 02 dormitórios, sala de estar, cozinha, !
•

; bwc social, área de serviço, área coberta, garagem.
! Calçada em volta de casa, rua asfaltada, próximo ao

I Posto Mime. R$ 17.000,00 + (R$ 5.182,00 de
! financiamento sendo R$ 50,19/mês). Aceita-se carro,

! moto e estuda-se propostas para pagamento da
: entrada.
I
•
•
I

:

! Pode-se usar o FGTS para .quitação ou amortização do !
i saldo devedor. i
I

•

I
•

•
•

• •
· :

i Alem desta, dispomos de várias outras opções em !
• •

! casas, apartamentos, sobrados, terrenos. iI •• •

I •

I �
I •

• I

· .

· � ,

·
.

: .

., I.. .·
.

J :
i---�--------------------�---------------------------------------------------------------------------:
;IMOVEIS E AUTOMOVEIS - NOVOS 'OU USADOS - PLANEJE SEU FUTURO AQUI)
: A UISIÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO,AMPLlAÇÃO, CAPITAL DE GI RO PARA EMPRESAS!
! Consórcio Baffrstella 27.5 -O ,0.5 '"1 j
: 'Etllpté"" do COI'Igf","",ado aotfloteUo MAR I MAR IMé>VE I S l
!.---------� F3�.P..r..���n!�D_l�_��J_<?.r.::t-=.�92 J

COD 112 - Vila Rau - Casa em alvenaria, 1 suite,
3 quartos - Próximo ao Posto Cidade -

Valor R$ 55.000,

� 275-3108
L.on.
Irr'í veie

Rua Frederico Todt -

Amizade
3 darm. e demais
dependências

�, .,,-

Rua Claudio Tomazelli - Recanto
Feliz - 1 suíte + 2 quartos e

demais dependências, cl
churrasqueira

TERRENOS
• Loteamento San Lore (JguáEsquerdo) - Entrada mais financiamento.
• Loteamento Vêneto (Estrada Nova) - Entrada mais financiamento.
• Loteamento Lucena (Ilha daFigueira).
• Terreno com área de 300m2 - próximo à Malwee - R$ 12.000,00

APARTAMENTOS
• EDIF. SÄO 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

cc

() melho«� & cutLM/, V� CO-vtN0Y'}íiU"
co-nosco, ót"� opções- � vnelhore«
� (V C0111I �e;.y pveço1ÍJ.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ref.:507: Casa rua: 13 de
maio ótima para investimento
aceita ent. + parcelamento.
RS 65.000,00 negociável.

Ref.:402: Casa Jaraguá 99
com 03 quartos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia. RS
34.500,00 negociável.

Ref.:3809:Apartamento Edificio
Mônaco de O 1 e 02 dormitórios,
sacada, churrasqueira coletiva, play
ground, ótima localização Ent. +

parcelamento direto com a construtora

CHave CHave CHave CHave CHave
-

LOCACAO

Apto. Condominio Amizade cl 03 dorm.,
garagem
Apto. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 790 3º
andar . 03 dorm. + dep. De emp. CI garagem
Apto. Rua: Cabo Harry Hadlich, 358 . 03
dorm., cl garagem
Apto. Rua: Angelo Schiochet, 52 02 dorm.,
cl garagem
Apto. Rua: José Teodoro Ribeiro, OI dorm.,
si garagem
Apto. Rua: José Emmendorfer, 1090· 03
dorm., cl garagem
Casa de alvenaria· Ana Paula, Prox. Posto
Mime
Sala comi. Rua: Reinoldo Rau, 728 35m2
Sala comi. Rua: Procopio Gomes de Oliveira,
138065m2
Sala Comi. Rua: Barão do Rio Branco, 411
Ed. Klein cl 55m2
Sala Comi. Rua: Av. Marechal D. da
Fonseca, Antigo Senac Prox. Macol
Sala Comi. Rua: Av. Marechal D. da Fonseca,
Prox. D�ta Training
Sala Com/� Rua: Reinoldo Rau, Ed. Market
Place TERREA
Sala Comi. Rua: Antº Carlos Ferreira, Prox.
Arte laje

VOCÊ PODE TER UMA
BELA VISTA

��QUlm�
�N� �. P.j:l1Zth WOl.j:
- 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

CHave CHave CHave CHave

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

IMOBILIARIA

MENEGOTTI

�55�J
I 5130 TERRENO - NOVA

BRASILIA- RUA JOSE

EMMENDOERFER, TERRENO
(lOO,OOM X 100,OOM). Área do
terreno 10,000.00 m2 Preço:

200,000.00

5128 TERRENO - VILA NOVA
- R. OLIVIO DOMINGOS

BRUGNAGO-TERRENOCOM

51,45 X 94,00 = 4.176,OOM2.
Área do terreno 4,176.00 m2

Preço: 600,000.00

5139 TERRENO - CENTRO
AV MAL DEODORO DA FONSECA,
FRENTE = 30,70M - FUNDOS =

43,30M. LADO A = 19,20 +

36,OOM' - LADO B = 63,30M +

8,20M. Área do terreno 1,930.00
m2 Preço: 36_0,000.00

5162 TERRENO - VILA LENZI
- R. IRMAO LEANDRO. Área do

terreno 286.60 m2 Preço:
i i.oco.oo

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5179 TERRENO - BARRA DO

RIO CERRO - R. HERBERTO

ENKE, LOTE 24 - TERRENO

14,OOM X 25,OOM = 350,OOM2.
Área do terreno 350.00 m2 Preço:

8,500.00

5197 TERRENO - VILA

LENZ! - R. ADAO NOROWSKl.

TERRENO = 399,OOM2 =

14,00M X 28,50M. Área do
terreno 399.00 mz Preço:

17,500.00

5185 TERRENO
- VILA RAU

RE�IDENCIAL
RENASCENçA,
LOTE 29·
TERRENO =

24,00 X 24,30 =

443JOM2.
PLANO DE

ESQUINA· Área
do terreno 443.70

m2 Preço:
20,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• • Terreno c/498,00m2 (18,50x26,92), Rua José

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

•
• Terreno c/808,20m2 (26,55x30,44), Rua Ber-

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

• valor - R$ 26.000,00.
'

•
• Terreno c/364,00m2(13,00x28,00),lote 10 -

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

•
•

Terren� c/87�,64m2 (26,41 x33), Rua Carlos I

• Kupas, Vila Nova - R$ 53.000,00 '

• Casa de alvenaria c/ aproximadamente • Sobrado com 160,OOm2, sendo térreo
• LOCAÇÃO : 60,00 m2, com laje, 02 quartos e demais apto. c/dois quartos, sala, eoz .BWC,
•

• Sala comercial cl aprox. 70,00m2, Rua Padre
d d

.

/ garagem, idem, idem parte superior e

•
A. R. Jacobs, 625, Vila Lenzi - R$ 300,00 ( epen êncios, terreno c 389,00 m2, a fundos do terreno outra casa com Sobrado com 400,OOm2, 1 suite,
Primeiro mês de aluguel grátis) Rua latereil da Frida Piske, Servidão S-126, 120,OOm2 semi-acabada, localizada na 3 qtos, sala c/dois ambientes, 2 BWC,

• • Sala comercial c/66,00m2, Rua 25 de Julho, na Barra - R$ 28.000,00 Rua Elisa V. Mass, lote n
o 143, lot.Ouro copa eoz. mobiliada, lavanderia, sala

•
454 - R$ 250,00 Verde, Barra - R$ 50.000,00 - aceita
• Sala comercial cl aprox. 30,00m2, Rua carro, terreno, como parte de pagamento.

de estudos mobiliada, sacada com vista

• Angelo Rubini, 418 - R$ 180,00 ""
,
I, panorâmica da cidade, garagem p/3

•
• Sala comercial c/ aprox. 20,00m2, Rua carros, telefone, antena parabólica,

• Angelo Rubini, 1005 - R$ 180,00 churrasqueira elétrica cl área de
• Sala comercial c/ 37,00m2, Rua Angelo 70,OOm2, BWC, acesso independente• Rubini, 980, na Barra - R$ 250,00

, e fundos do terreno c/ mais uma casa

•
• Sala comercial c/ 36,00rn2, Rua Angelo
Rubini, 972, na Barra - R$ 250,00 e/70,OOm2, 1 suite, sala, coz

• • Sala comercial cl 77,00m2, Rua Pastor A. despensa, BWC, terreno 391,50m2
• Schneider, 1187, na Barra - R$ 220,00

+Caso r,nadeira 3qtos, sala, copa, eoz. • Casa mista e/128,OOm2 e mais um (14,50x27), todo murado cl porteiro
•

• Sala para lanchonetec/100,00m2, Rua Pas- BWC,garagem, toda murada, terreno c/ galpão em alvenaria com 48,OOm2, I I d Ed deletrônico, oca iza a à Rua war
tor A. Scnheider, 4800 - R$ 280,00 300,OOm2(12x25), localizada à Rua terreno e/1.320,OOm2(33,OOx40,OO), Krisch, 363, bairro Água Verde parte• • Sala comercial p/ mercado e lanchonete, Rua Leopoldo Kreutzfeld ,lote nO 30, lot. Anthu- toda murada, localizada à Rua Bertha

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

•••_•••••••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••••••••1

Imobiliária Jardim

.Jaraquá Ltda. CRECIW572-J

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

I

"."" , ,."

RELAÇAO DE IMOVEIS DISPONIVEIS PARA LOCAÇAO
APARTAMENTOS

EDIFÍCIO , DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Centra: 2 darm., + dep. cl garagem
Centra: 3 darm. + 2 bwcs cl garagem
Nova Brasília: 4 dorm, cl garagem
Cobertura cl acabamento de 1 a

Centro: 2 dorm, cl garagem
Vila Lalau: 2 dorrn, cl garagem

CASAS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
casa boa (alv.) cl 3 darm:; c' garagem
Sobrado (Piso Térreo) cl 4 dorm.
casa boa cl 4 dorm. + piscina
casa Comercial - R. João Picolli
casa ótima cl suíte + 3 darm.

SALAS COMERCIAIS

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

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. Coi. Julio Karsten) terreno cl 392m2

VALOR

R$ 14.000,00
R$ 16.000,00
R$ 19.500,00
R$ 19.500,00

OPORTUNIDADE ÚNICA!!!
COBERTURA - ED. DIANTHUS - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO

CENTRO - ótima cobertura no Ed.
Dianthus - localizada na Rua Marina

frutuoso, esquina com a Rua Ângelo I

Sehiochet - cl área total de 397,80m2 -

cl acabamento de P, 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 pI 2 carros

VALOR

R$ 300,00
R$ 330,00
R$ 380,00
R$ 2.500,00
R$ 300,00
R$ 250,00

ÓTIMOSINVESTIMENTOS
NO CENTRO DA CIDADE!!!

Várias salas comerciais para locação
FALL SHOPPING CENTER - R$ 10,00m2
Av: Mal. Deodoro da Fonseca, nO 320

'

(ao lado Lojas Breithaupt)

Ed Jaraguá
Ed. Vaira
Sobrado
Ed. Dianthus
Ed. Karine
Ed. Teresinha

LOCALIDADE VALOR

R$ 440,00
R$ 380,00
R$ 800,00
R$ 1.200,00
R$ 650,00

Centro
Nova Brasília
Vila Lenzi
Centro

Jaraguá Esquerdo

LOCALIDADE VALOR

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

Centro

Centro
Centro

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 Ba�ão 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 Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40
Entrada RS 20.000,00 + prestações à partir

de RS 500,00 (corrigidas pelo CUB).
À vista RS 35.000,00 (aceito propostas)

(��1: mMfit1iJI
Empreendimentos Imobiliários

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

372·1499
371·3807

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

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, SIN

É TUDO O QUEVOCÊ
PRECISA PARAMORAR BEM

I
CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1438. SALA 04

CRECll439-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 - Terreno com 675,OOm2 - Rua Fritz Hasse - Centro

404 - Casa alvenaria com
120,00m2 - Rua Roberto

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

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

304 - Terreno com

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

R$ 62.000,00

1+
Casa de alvenaria com 160,00m2, situado no Jguá

1Esquerdo, Loteamento Fredolino Martins, Próximo ao

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

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 madeira de 55,00m2 toda murada no loteamento
Ana Paula III. Valor 17.000,00

I.
Casa de alvenaria em construção, com 75,00m2 (na loje],

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

TERRENOS
• Terreno com 435,00m2, situado no Loteamento
Camposampiero. Valor R$ 18.000,00.
• Terreno com 600,00m2,(Asfaltado) situado na Rua Luis

11
Bortolini. Valor R$ 20.000.00
• Terreno com 313,00m2, situado no Ana Paula III. Valor
R$ 12,000,00.
• Terreno no loteamento São Cristovão (Bairro Amizade).
Valor R$ 11.500,00.
• Terreno com 420m2 - Loteamento Piermann -

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

1
para o asfalto - R$16.000,00

ILOTEAMENTOS FI NANCIADOS

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

I
o
,"
Ul

Ul

�
Ul
o

Ul
lO
o

CRECI154H . VENDE:

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

CONDOMlíNIO FECHADO1 -FLAMBOYANT
COM VISTA PANORÂMICA.

Cód. 0213 - CASA MISTA cl 96,00m2, CONTENDO 4 QUAR
TOS, SALA, COZINHA, BWC, CHURRASQUEIRA, GARAGEM�

TERRENO CI ÁREA DE 364,00m2, TODO MURADO.

Localizado na Rua José Pomianowski, loteamento São

Judas, no início do Bairro Chico de Paula.

VALOR: R$ 26.000,00

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

1

Informativo
Imobiliário AIJS

...

CONFRATERNIZAÇAO
DO DIA DO
CORRETOR

Convidamos, você Corretor e sua

família para mais um evento

promovido pela Associação das
Imobiliárias de Jaraguá do Sul, em
comemoração ao dia do corretor,
neste dia 25 de agosto, a partir das
10:00 horas na Chácara Colina

Verde, do Sr. Aldo Salai.

- Almoço com churrasco e muita
diversão

- Homenagem ao amigo corretor,
ano de 2001, Sr. Almir Menegotti.

Gentileza confirmar o número
de participantes pelos

telefones: 371 -91 65 com

Janete ou 371-8814 com

Dalmo.

Contamos com sua presença,

A Diretoria.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2123 - CZERNIEWICZ - R. Rio de
Janeiro, 263 - Sobrado alv., 1 suíte, 2
darm., solo, copa/coz., 'garagem 3

carros, 2 salas comerciais.
R$ 150.000,00. Aceita apto ou

chácara menor valor.

Carlos Stein, 28 - casa alv. 150m2, 5 dorrn.,
escritório, 2 bwc, saia/estar/jantar, copa,
cozinha, lavand.,churrasq., garagem 2
carros. Terreno 350m2 - R$ 60.000,00

3105 - VILA LALAU - R. Dona

Matilde, terreno 4.1 08m2.

R$ 210.000,00

alv., 130m', 1 suíte, 2 darm., sala estar/jantar,
coz., área serviço, bwe, garagem cl ehurrasq. e
lavabo. R$ 85.000,00. Pronta c/ muro e

jar-dim. Totalmente legalizada para
financiamento e fundo de garantia

d' 220'2074 - CENTRO. R. Fernando Pra I,.
. 'cl I et hidra,Sobrado alv. supenor: sufte c os: dI

.

trnOsacada, 2 dorm. c/ sacada, so a In I

azinha
sacada, bwe inferior: sala estar/jantorflY, c

cl
,. h I bobwcdep.moveis, c urrasq., ova, ;; 000,00

empreg., garagem 2 carros. R$ 19 .

n
;:a
m
n
1-1

r-.J
....
.....
W
I

1..1

Atendimento: 8h30 às 12h. 13h30 às 18h30
• Aos sábados: 8h às 12h

2139 - VILA LENZI -

R. João Planinsehek
sobrado alv. 600m' -

inferior: Hall entrada, 1
suíte c/ hidra, 1 dorm.,
sala estar, bwe,
escritório, cozinha cl
móveis, área serviço,
dep. emprego e bwe.
Superior: sala íntima,
suíte c/ closet e hidra, 3
dorrn., bwe, sacada ao

redor da casa, garagem
5 carros + área festa.
Terreno 1.500m' .

R$ 250.000,00

COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA

Alfredo Schumann - terreno

14.485,5m2
R$ 220.000,00

,

,:o-
3051 - VILA NOVA - R. 25 de Julho -

Terreno 54x30 = 1.620m2 - R$
123.000,00 á vista ou entrada R$
30.000,00 + 10x R$ 10.000,00

- R.

Wolfgang Weege - coa alv., 3 darm.,
sala, copa/cozinha embutida, bwc,

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

2110 - JGUÁ ESQUERDO - 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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com área
de 318m2•
Rua 15 dê
Novembro, 225
eorupá - eE!li'l.çrO
R$ 65.000,()0

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

"MedClin
Urologia 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

·DALTERRA LIMPA FOSSA
Orçamento sem compromisso

�E FOSSAS; l&!'!EiMENTO)4 HORAS]
-DESENTUPIMENTO DE CANOS PIAS
�S E CAIXA DE GORÓURA;'
�S.
-UGA(Ão DE R

'

, EDE HIDRAULICA (ESGOTO). PLANTÃO: (47) 9117-4713
RUQ Urubici, 1027 -lateral da José PicoUi - lote 31 - Estrada Nova - Jaraguó do Sul

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

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583
VENDE

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

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

3 qtos., Vila Lenzl.
- Apto. Centro (Edlf. Catarina Erschlng) cl surte + 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. cl churrasq. + garagem. 180m2•
Vila Lalau. R$ 65.000,00. Aceita proposta, flnanclével,
- 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.

I Sonia Vasconcelos
'RfVfNVfV(9'RAI vos veoouros
Avon - Bio-Medicin -- Natura
Beauty

.

- De MUlus

-

senac ii
Jaraguá do Sul

Informática
.Web Designer
.D reamweaver U Itradev
.Flash Básico
.Auto Cad
eCabeamento

Estruturado

.Digitação e

Processador de
Textos
.Power Point
.Profissional em

Manutenção de

Mlcroc9m'Puta�qre�

I010MAS
êloglês
.;g'Spal1hol �

••
Jaraguá do S!j

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

Excursóo para
PIRATUBA

Dia: 7/9
Retorno: 9/9
370-9582

Ônibus e hotel

-

INSCRIÇOES ABERTAS PARA:
* DESENHO DE MODA -1OOH.

gmür(�.Lanches CI
371-2447

o Melhor atendimento da �jdade
Rua Reinoldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - se

Atendemos em dois endereços:
* Rua Betha Weege, 2485 - Fundos Jaraguá 99 - Em frente a Verei. 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 -81 16 com Marlene.

FIEse

SENAI
! ,

JARAGUA DO SUL

* CONFIABILIDADE METROLÓGICA -16H.

Horário: 07h30min às 11h30min

Pré-requisito: 1º grau completo
Inscrições até: 31/08/2001
Início em: 03/09/2001

Horário: 07h30min. às 11h30min. e.
das 13h. às 17h. Dias 04 e 05/09/01.
Inscrições até: 03/09/2001
Início em: 04/09/2001

Também temos inscrições para:
CAD Confeção, Mecânico. de Manutenção

de Máquina de Costura Industrial,
Soldagem Industrial e MOPE.

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

�EÄ
'àua Isidoro Pedrit26'3�

E..

irCEP ª9259-5�0· �l

• í�ragua@sena

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(lIVERSOS I
Vende-se teclado Cássio,
com pouco uso, em ótimo

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

Vendo um celular (Nokia
5180 Ideal), com 6
meses de uso, está na

garantia. R$ 150,00.
Tratar 9118-9264,
com Bio.

Vende-se cavalo manga
larga, marchador.
Bom para provas
de laço e rédia.
Tratar: 274-8077.

Procura-se moça poro
dividir apartamento no

centro. Tratar

9965�9428, com Rose.

Vende-se Curió.
Tratar: 371-6711 ou

. 372-2772, com Zeca.

Vende-se ou troca-se

por terreno, carro ou

casa, loja comercial,
estoque para sair
ou ficar no local.
Ramo de preencher,
decoração e

artesanato em

Guaramirim.
Rua 28 de Agosto,
ponto estoque com
sistema de segurança
e vitrines.
Tratar: 379-1342.

Compra-se telefone
376. Tratar: 376-1557.

bina, 1 aparelho
telefonico para
telemensagem e 1 linha
telefônica.
Tratar: 372-2353.

Vende-se 1 máquina de
tricô lanosix, com pente,
trocador de cores, 1
remalhadeira e 1 relador
de fios manual.
Tratar:

9118-8604,
com Sônia.

M11, com dimensões de
1,60x1,42 por 0,46 de
fundo. Preço
de mercado R$ 890,00,
vendo por
R$ 680,00.
Tratar: 375-2596 ou

9903-0155.
Vende-se bicicleta

ergométrica,
biocycle plus,
com pouco uso.

R$ 160,00.
Tratar: 375-2596.

Vende-se 1 banheira de
hidromassagem completa,
nova, sem uso, modelo

Vende-se Kit de

telemensagem, composto
por 40 CDs, 1 aparelho

Gosto
Pizza Gigante (45em) - RS 17,90
Pizza Grande (3Sem) - RS 13,90
Pizza Médio (30em) .. RS 11,90
�,Rlizã�Pequena (2Serd;)�I.;R§ 8,90

Calzone - RS 15;90
.

Servimos a/moca e Marmitex sob encomenda
�,� ; , .

Ruo Procópio Gomes de Oliveira,1277 - Jaraguá do StJI- se Fone 275-2825

PIZZARIA RIO BRANCO
MAIS UMA QUALIDADE CASA�ÃO!

----...,

Pequena
R� 6,90

Grande Gigante Calzones
R� 13,90 R� 16,90 R� 17,90

Massas:
I

R� 10,00:
-------------------------�

Reuno os Amigos e Venho poro o Melhor Rodizio do Cidade.
Rua Barão do Rio Branco, 163 Fundös (ao lado da Policlinica)

osoa 789 5900
EconomIze Tempo e Dinheiro!

tl:tiii
o Disk IlfI'OrmtlCóes que está no m�.rcado de!de

1995, inicia sua expansão pars I) ßrasil na grand" Curitiba. ESIa®
do Paraná. Arende díartaraenre 24 horas por día e seu objetivo,
auxlÜàr o consumtdcr a encontrar as empresas, os produloa e O!

servíços de aeu inreresse, Veja alguns exemplos lnfónnátlca, telefonia.
venda e a�sM:énda de etetru-elerrônlcos, restaurantes, lancbonetee,
hotéis e vi"gfons. reparos domésticcs. predinls e índustriais. limpeza,
conservacão, jardinagern e paisagismo, produtos e presentes nacionall
c Importados, ""hd;c"", engenheiros, dentista" • outros próduros e

serviços do seu día-a-día,
Nosso serviço ê. personalizado, possuímos um quadro de

profissionaiF altamente q:Ua.!iücados pars atender ph�nameltte SUa!
nece$sidades.

NoO!!faO 789 S900 \'oc� obtem todas as illröntlli.\-'Ões que
precisa pura faaer o .melhor negóçk'; nome, telefone, endcre;;o,
horário de atend.imento de empresas, prestudores de ,sornço, e

proflssionais Uheral$. illem de .110m. Pa.ge e FrllH,ll se pcssuirem,
V()C� também poderá solkilu pelo nmne do produto ('U .Cl'\'Ç<I, qu,

pasaarerncs vário,s· opções pera sua peequlsa.
.

Possuimos também um banco ri e dados na ínternct, que con�",
Informaçôes exelusivas de nesses clientes filirtldös é pode ser ficeasado
pelo endereço www.crubrainfu.cum.br. ond ... você encontra também
produtos e servlços NU promoções, basta 3<.·t�SSUf o liül� "CIGs..�jücados
Pmtnoeirmais" .

S..be por oué o Df,,!<. Informações é diferente?
li: simples! Po: ser um serviço C')'Jl caracteristíeas ue utílidade pública,
não VIsa lucro com as iig,)ÇÕfS recebidas, pois tem como propósito,
fadlimr a vida da eomunídade, aproxímnndo quem quer vender de
quem quer comprar.

O custo de �Ç�$SO é de R$ 0,27 o minuto . pulse mínimn defmi<lo
para manutenção do serviço c que ê totalmehre retido poja Embratcl,
empresa cessionária � administrndora do sistema,
Portanto não esqueça: Procurar nunca mai�,[..jgucCJ.S'GO "05100

Ante. de compr"r produ�s
e se,."jtço. t:o,..ulte�n051

�a..�
371-8655

Pizza Gisante DOll!

lI!ini brinde - R$18,90
Pizza Grande DOll!

lI!ini brinde - R$14,90
Pizza Pequena - R$ 8,90
Bife a parll!esiana - R$14,90
Galzone - R$I7,90

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

����
ATÉNCÃO

.Desconto Especial
para Estudantes

* 6.7%

P R O M O C Ã-º
I

Peça sua Pizza pelo Disk Pizzo
e Ganhe S% de desconto

no RODIZIO.
Obs.: Pontos 8cumu1atJVOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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R$ 5.800,00. ano 87, rodas 15, luxe, completa, cabine
Tratar: 9975- 1514 ou cromadas, carro em dupla tropical. Tratar:
275-1642. perfeito estado. Valor R$ 276-0021, com Otávio

4.300,00. Aceita-se troca ou Eliani.
Vende-se Opala por moto ou carro. Tratar:

Diplomata, ano 90, 9122-1157, com Mareio. Vende-se Corsa, 96.

segundo dono, com R$ 9.500,00.
manual e nota fiscal, Compra-se Chevette, Tratar: 370-0330.

Vende-se Gol MI, 1.0, 4p, carro impecável. ano 82 ou 83.
,

16V, azul. R$ 13.500,00. R$ 7.000,00. Tratar: Tratar: 9992-7155. COMPRO CONSORCIO,
Tratar 371-4224. 9122-1157.

não contemplado, maisVende-se Chevette, 91,
Vende-se Opala Vende-se Astro GLS, ano gasolina, único dono. de 15 parcelas, pago à
Diplomata SE, ano 88, 95, 2.0, MPFI, Valor R$ 5.500,00. vista, em dinheiro.
corverde metálico, completíssimo. Tratar: 376-1557.

completo, trio elétrico, Tratar: 374-1597. Trafar: 522-0256
direção hidráulica, 4 Vendo caminhonete D-20, OU 9968-0588
portas, 6 cilindros. Vende-se Chevette SE, ano 94, cor branca, de

OPORTUNIDADE

Vende-se
caminhonete D-

20, cabine dupla,
ano 86, com ar

condicionado,
direção
hidráulica,
turbinado de
fábrica, cor
marrom, em

ótimo estado de

conservação.
'R$ 23.000,00.
Tratar: 274-8205

I com Sr. Ary

Automôoeie Baependi F· 275-3711 Temosadisposiçãotodalinhade�arrosOKm
• com osmelhores preços da cidade

lJnoEP,4p
Uno EP,2p
Tipo 4p, compl.
Tempra, eompl.
UpoELX
UnoS1.3
,.unoS f.3
,íUno1.SR

Plek.u�

"

para voce pagar

GruDO 8Speáol de automóveis com 04 (quatro) c.onI!!mp!!Ji6es Iodo m&s

SORTEIO DIA 15 e 16/08
11I!!jlJlj:!!3!'
C-l00BlZ

I (·IOOBtZES
CS 125 TITAN KS

I CGTlTAN ES
xums

,

XlRJ2S ES
CBX 200 STRADA
CBX250lWISlER

BUGGY I
BUGGY2
BUGGY SUPER
BUGGY SUPER + 111%
BUGGY SUPER + 200/0
"*'MIllE SMART 2P
UNOMIllE�RT 4P
BUGGY SUPER+�

GOl1.o SPECIAL

BEM OaJETO PARWA

Horário deAtéhgifl"lento: .das 8:00 hs
, às 19:00 hs, �Ô1 fechar para almoço.
Ruo Adélia Fischer, 239 • Fone 371-2999
e WalterMarquardt, 727 - Fone 370-8800.

Zooma...m...· CENP

:,,\;;\ ••

"1'

.

\. '

�
\

I
j
I
..
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AUX. DE ESCRITÓRIO - EXPEDICÃO
,

Requisitos:
Maior de 21 anos - 29 Grau Completo

Conhecimento em infrmática básica e Excel
Interessados entregar currículo; na CONCRETEIRAMAX MOHR

a Rua Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4489
Bairro: Centenário - Jaraguá do Sul

li
COMPRO

,

CONSORCIO,
não contemplado, mais

I�
de 15 parcelas, pago à

vista, em dinheiro.
Tratar:

I!
(47) 522-.0256 ou

(47) 9968-0588

�"

não venda seu carro, ele

,li
é dinheire, ligue!

li: Tratar:
(47) 3035-2885
(47) 3035-4236
(47) 9905-2764

EMPRÉSTIMO PARA
FUN. PÚBLICOS

com desconto em folha
até 36x. '"

Tratar:
(47) 3035-2885
(47) 3035-4236
(47) 9905-2764

ATENÇAO
Precisa c/e c/inheiro?
ligue com cheque pré

. até 12 vezes

Tratar:
(47) 3035-2885
(47) 3035-4236
(41) 9905-2764

I
I
:�

I
ESQUADRIAS
JARAGUÁ

ALUMíNIO SOB MEDIDA
BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANElAS

PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS

GRUPO DE DANCAS GAÚCHAS
,

PAGO DO SUL e o CTG
Trote ao Galope,

precisa de meninos e meninas entre 6 a 12 anos,
para participar do grupo de dança, aos sábados das

14 às 16 horas. Tratar: 9903-2743 com

Carlos QU 370-4827 com Olivia.

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba lehmann, Oficial do
Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que
compareceram neste Cartório exibindo seus

documentos pela lei, a fim de se habilitarem

para casar os seguintes:

Edital n!! 23.370 de 17/08/2001
GilSON BECKER E MARCHA MATHIAS

Ele, brasileiro, solteiro, assistente técnico, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Arduíno
Pradi, 598, São Luís, nesta cidade, filho de Nelson Becker
e Fridalina lick Becker.
Ela, brasileira, solteira, operadora de máquina, natural
de Corupá, neste estado, domiciliada e residente na Rua
Clara Hermann, 823, Em Corupá, neste Estado, filha de
Helenicio Mathias e Darci Baron Mathias.

Edital n!! 23.376 de 21/08/2001
GllMAR LUís SIEFERT E JOSIANE STELA ZACKO

Ele, brasileiro, solteiro, contabilista, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e' residente na Rua Pastor Albert

Schneider, 3036, Rio da Luz I, nesta cidade, filho de
Adalberto Siefert e Vali Porath Siefert.
Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Inacio lacko, ·100,
nesta cidade, filha de Osmar Ermides Zecke e Laura
Schmidt lacko.

.

Edital n!! 23.377 dE! 21/08/2001
Cópia recebida do cartório de Barra Velha,

neste Estado.
OLEGÁRIO CORRÊA E ELCIDIA FORTE DE BORBA

Ele, brasileiro, viúvo, aposentado, natural de Brusque,
neste estado, domiciliado e residente na Rua Santa Julio,
Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Pacífico Crispim
Corrêa e Maria José Corrêa.

Ela, brasileira, viúva, aposentada, natural de Barra Velha,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua Abilio

Michioretto, 528, Barra Velha, neste estado, filha de Otávio
Onofre Forte e Luzia da Rocha Forte.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei,
passaro presente Edital, que será publicado pela imprensa
e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comorc de Joroguá do Sul
la Varo

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA
PRAZO DO EDITAL: dias

OlA) Doutor(o) Márcio Renê Rocha, Juiz(o) de Direito;

FAZ SABER que, no dia 11/setembroI200l, às 15: 15 horas, e, em

segundo oportunidade, no dia 21 /setembroI2001, às 15: 15 horas,
neste Juízo de Direito, situado à Ruo Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila
Novo, CEP 89259-300, Joroguá do Sul-SC, será(ão) levodo(s) o leilão/praça
0(5) bem(ns) descrito(s), consoante determinação constante dos autos na

036.00.000402-8, em que figuro(m) como exequente(s) Loups Comércio
de Laminados Ferragens e Representações LIdo., tendo como

executodo(s) Rudiberto Busch .. Bem(ns): Um veículo VW/GOL 1000, ano
1993, mdelo 1994, cor bronco, placa BOE 2729, Chassi 9BWZZZ30ZPT184885.

Avaliação: R$ 6.000,00, em 7/obril/2000, cujo volar seró corrigido
monetariamente até a doto dolo) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado
00 débito cobrado. Ônus: Não há. Recursos ou pendências: Não há. Soliento
se que, em primeiro leilão/praça, o volar do lanço não poderá ser inferior O

avaliação efetuado, sendo que, não ocorrendo o vendo neste(o), seró levado à

segundo oportunidade, onde haverá o alienação o quem mais ofertar (ort. 686,
VI, do CPC). Coso não encontrondo(s) 0(5) devedor(es), fico(m) 0(5) mesmo(s)
ciente(s), por meio do presente, do realização do hasta público acima descrito.
E, poro que chegue 00 conhecimento de todos, portese terceiros, eu, Eliane
AporecidoStinghen Rousisse, o digitei, e eu, Cláudio Jenichen, Escrivã(o) Judicial
o conferi e subscrevi. Comarca de Joroguá do Sui(sC), 17 de [ulho de 2001.

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tobelio Designado da Comarca de
Joroguo do Sul, Estado de Santo Catarina, no formo do Lei, elc..
Foz saber o todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para
protesto de Titulas contra:

.

ADEMIR MORETI- R JULIO TISSI S/NR - NESTA;
ALEX SILVA DE SOUZA - NESTA;
ALEX SILVA DE SOUZA - NESTA;
ALFREDO LANGER E CIA LTDA - RUA ROBERTO SEIDEL 167 - CENTRO
NESTA·

.
-

ALICE BARTSCH - R WALTER STENKE 22 - NESTA;
AMBALDO TAVARES MACEDO - R ESTERIA LENZI FRIEDRICH 137 - NESTA.
AMBALDO TAVARES MACEDO - R ESTERIA LENZI FRIEDRICH 137 -NESTA:
ANA ELiSE CABRAL ORTHAMANN - PROC GOMES DE OLIVEIRA 1277':'
NESTA;
ANALU MARGARETE BONOMINI - RUA RICARDO MARQUARDT, S/N _

CORUPA' .

ANALU MARGARETE BONOMINI - RUA RICARDO MARQUARDT, S/N _

CORUPA;,
ANALU MARGARETE BONOMINI - RUA RICARDO MARQUARDT, S/N _

OO�� ,

ANALUCIA REINERT MARKIEWICZ - RUA AGUAS CLARAS S/NR ILHA DA
FIGUEIRA- NESTA;
ANDERSON COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - RUA REINOLDO RAU 818
-NESTA- ,

ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA - RUA CABO EXP HARRY HADLICH 358-
NESTA;
ATLE'D INDUST E COMERCIO DE MALHAS LT - R 742 LOT.EA·JD FRAN·
CISCO LT 61 CENTEN - NESTA;
BRAZ CHIAMOLERA- RUA 25 DE JULHO 1000 - NESTA;- NESTA;
CARLOS DE AZEVEDO PEREIRA - RUA JOAO FRANZNER 59 - NESTA·
CLADIS SONIA EHLERT - R.MAXIMILIANO BEBER 196 TRES RIOS DO NORTE
-NESTA;
CLODOALDO LOPES PEREIRA - RUA FRANCISCO PAINSTEIN 140 JOAO
PESSOA - NESTA;
CONDUTRON IND.LTDA - R MARIA UMBELINA DA SILVA 232 - NESTA;
CONFECCOES SETA LTDA - RUA BERTHA WEEGE 25 - NESTA;
DANIEL BERNARDO FERREIRA ME - RUA WALTER MARQUARDT 2820 VIlA
NOVA - NESTA;
DEHON JULIO PANSTEIN -" R JOAO PLANISCHECK 161 - NESTA·
DIVISORlAS LAMBRITEX COM. REP. LTD - RUA WALDEMAR RAU, 630 -

NESTA-
EGIDIÓ FURLANI- RIBEIRAO CACILDA - NESTA;
ELiDIO MURARA - RUA ANTONIO CARLOS FEREIRA 1217 - NESTA;
ELiRIO GRUETZMACHER - BR 280 KM 70 AGUA VERDE - NESTA;
ELiRIO GRUETZMACHER- RUA RIBEIRAO GRANDE DO NORTE SNR-NESTA;
ERNANI MASSAIA - RUA AV GETULIO VARGAS 26 - NESTA; .

EROTIDES INACIA GEZZELE - FREDERICO TODT S/NR AMIZADE - NESTA;
EUDES FERNANDES PAVANELLO - RUA VICTOR ROSEMBERG 40 � NESTA;
EVAMAR PRODUTOS TEXTEIS LTDA- RODOVIA BR 280 KM 74 - NESTA;
GF OFICINA DE MOTO PECAS LTDA-AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA-
NESTA- .'

GIDALtO SERGIO DIAS - RUA OSVALDO GLATZ 40 - NESTA;
GILMAR ROUX- R DR.AGUINALDO J.DE SOUZA 216 - NESTA;
GILMAR ZELLMER - RUA LEOPOLDO MOREIRA 215 - NESTA;
GIOVANA PAULINA LEITZKE - R WERNER STANGER S/NR RAU - NESTA;
GIRO SHOP PRODUCOES LTDA - R LEOPOLDO JANSSEN 304 - NESTA;
ILSE KUESTER BLOEDORN - ROD SC 416 S/NR RIO CERRO I - NESTA;
ILSE KUESTER BLOEDORN - ROD SC 416 S/NR RIO CERRO I - NESTA;
ILSE KUESTER BLOEDORN - ROD SC 416 S/NR RIO CERRO 1- NESTA;
ILSE KUESTER BLOEDORN - ROD SC 416 S/NR RIO CERRO 1- NESTA;
ILSE KUESTER BLOEDORN - ROD SC 416 S/NR RIO CERRO 1- NESTA;

��MI���0�J���R?J�ESD��Ã�Tijg_:;�!L�?N��:&bÕR��W\� RIO
CERRO - NESTA;
JOSEMILTON P.DA SILVA CORREIA - R TUFIE MAHFUD 86 CENTRO - NESTA;
JULIO OLDAIR SOARES - RUA GERMANO MARQUARDT 205 - NESTA;
KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - RUA CARLOS BLANCK 271·
VILA LALAU - NESTA;
LAURICEMA SOARES VOll - NESTA;
LAURITA FEllPI- R JOSE RUMPH 297 J.ESQUERDO - NESTA;

tó��1�l6��ls�s-=-����60N KOCH S/NR JGUA ESQUERDO - NESTA;
LUCIANO DELAI- ROD SC 413 KM 04 - GARAMIRIM;
LUIZA RAQUEL DOS PASSOS ME - R SILVINO STHINGNER 157 - NESTA;
LUZIA EMIDIO DA COSTA - orro DE JANEIRO 120 - S.JOSE PINHAIS;
LUZIA EMIDIO DA COSTA - OnODE JANEIRO 120 - S.JOSE PINHAUIAS;RDTMAGRAO COM.E TRANSPORTES LTDA - AC RUA WALTER MARQ
669 - NESTA; .

MARCIO CEZAR PEREIRA ALVES - RUA CARLOS EGERT 392 - NESTA;
MARCOS REJORIO KRAUSE - RUA HENRIQUE BUTZKE S/NR GARIBALDI
NESTA;
MARILDA DE JESUS ALONCO - R AMAZONAS S/NR - SCHROEDER;
MARINA BOLOMINI WISCHRAL - RUA JlJLlO PEDRI 131 VILA NOVA- NESTA;

��S���I�PJ�� kU'tt.iAl6j���+��gE�rs���b�-=-R��18 ANDRE
DOS REIS 338 - NESTA;
NORIVAL PACHECO - RUA FRITZ BARTEL 727 AP 32 BL 2 - NESTA;
OSNILDO PAVANELLO - RUA VICTOR ROSEMBERG 40 - NESTA;
PASO COMERCIO E RETIFICA DE AUTO FREIOS BRECAR LTD - PROFANTO·
NIO AYROSO 222 NOVA BRASILlA - NESTA;
QUIMICLORO COMERCIO E REPRES ].TDA - RUA TREZE DE MAIO, 151-
NESTA-
RESEMERI MALACARNE - PREF WALDEMAR GRUBBA 3731 - NESTA;

.

REY DOS BOTOES COMERCIO LTDA - R.ADOLFO TRIBESS 400 -M N40ES3T�ROGERIO DOS SANTOS MATOZO - RUA GUARANI MIRI

W'JTfE���JA� SERVICOS LTDA _ RUA MARECHAL RONDON 100A

��J;;ti:;OMES ME - RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 2.290 - NESTA;

��V�N�:R�Eb�IU��I���1�RRJCH�LE��bDORO DA FONSECA 903 -

NESTA;
STADES MALHAS LTDA - NESTA; NESTA'
SUL PROJECAO CCA LTDA�ARAGUA) -AVGETULIOVARGAS 268 NeSTA'

'

�����Jtc1í�Lkg�Éi:'r�l�UffktsCR?O�ADgO��f���ANTONIÓ-
NESTA;
T.K.S. MOVEIS LTDA ME - RUA ROBERTO SEIDEL, 1387 - NES3T.2ÄV;ILA LENZI
TERESA GEANINE ROCHA - RUA MARIA UMBELINA DA SILVA 2

-NESTA;
VALDIR SCKURA-AV PREF WALDEMAR GRUBBA 1117 - NESTAD;E 1960-
VOLPY DISTRIBUIDORA TECIDOS LTDA - RUA DONA MATIL
NESTA;

��Lg5W"JR����:1�fr�õA��8Ã5AftES�b3�I�:k'� 86 �t1�;RAU-
�L�lA�IEIRA BUENO _ AV MAL DEODORO DA FONSECA 429 - NESTA;

aceitara
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se reGUSoram o

mesmos
devido intimação, faz por intermédio do presente Edital, poro que dS Lei a�'"
compareçam neste Tabelionato no Rua ArthurMuller, na 78, no prozoba p:na de
de liquidar o seu debito, ou então, dor razão por que não o faz, SO o

serem os referidos protestados no forma do Lei, etc.

Joraguá do Sul, 22 de agosto de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SÁBADO, 25 de agosto de 2001 ECONOMIA/GERAL CORREIODOPOVI

Breithaupt recebeu prêmio
ADVBpor incentivar esporte

]ARAGuA DO SUL - o

Comércio e Indústria Brei

thaupt recebeu o Prêmio

Empresa Cidadã 2001, da
Associação de Dirigentes
de Vendas do Brasil, na ca

tegoria Participação Co

munitária, durante evento

realizado no Resort Cos

tão do Santinho, na noite

de quarta-feira. O reconhe

cimento é proveniente do

incentivo que -a empresa
dedicou ao esporte ama

dor - equipe de futsal

adulta de Jaraguá do Sul
- nos anos de 1999 e

2000. O evento contou

com a presença de Rober

to e Bruno Breithaupt,
representantes da Funda
çãoMunicipal de Esportes,
Prefeitura, Associação dos

Amigos do Esporte Ama

dor do Município e im

prensa. Ao todo, 24 em

presas de todo o Estado

foram condecoradas corn-:

troféus e medalhas.

O diretor-presidente
do Breithaupt, Roberto
Breithaupt, destaca que

durante o tempo em que a

empresa patrocinou o

futsal, tanto o nome da

empresa quanto de Jara
guá do Sul foi bastante di

vulgado em Santa Cata

rina. "Além disso, temos
consciência que o esporte
tem grande importância
para o bom desenvol

vimento das pessoas na

sociedade. O incentivo à

prática esportiva faz parte
da responsabilidade social

das empresas", considera.
- Esta iniciativa do .

Breithaupt deu perspec
tivas novas às outras indús

trias, é uma maneira das

empresas contribuirem so

cialmente e divulgar a mar
ca de suas empresas -,
disse Luderitz Filho, enfa
tizando que o Município
tem colaborado com tra

balho de base com as es

colinhas, mas destaca que
ainda é preciso mais apoio,
porque Jaraguá do Sul tem

adetas de alto nível e tem con

dições de trazer mais títulos,
em outras modalidades.

COMUNICADO
A CODEJAS ...:.. Companhia de Desenvolvimento
de Jaraguá do Sul S/A, por seu Diretor Presidente
Humberto José Travi, comunica a todos os

interessados que o prazo de inscrições para o

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/
2001 foi prorrogado, podendo as inscrições
serem feitas até o dia 29 de agosto do corrente.

Comunicamos, ainda, que a data dos testes/
entrevistas, anteriormente marcada para dia
25/08/2001 às 08:00 horas, foi transferida
para o dia 31 de agosto de 2001, às 08:00
horas, na Rua José Fachini, s/n, fundos do Parque
Municipal de Eventos, Rio Molha, nesta cidade.
Os demais itens do Edital 002/2001 perma
necem inalterados.

Jaraguá do Sul, 22 de agosto de 2001.

HUMBERTO JOSÉ TRAVI
Diretor Presidente

I PIONEIRISMO: JARAGUÁ DO SUL GANHA PRIMEIRO POSTO DE ABASTECIMENTO DE GÁS NATURAL EM

Inauguração foi prestigiada po
autoridades estaduais emunicipai

]ARAGuADO SUL-Foi
inaugurado ontem o pri
meiro serviço de abaste-'

cimento a gás veicular de
Santa Catarina. O aten

dimento será prestado no

Posto Mime da Bernardo

Dornbusch, com capaci
dade para atender até qua
tro carros ao mesmo

tempo. Estiveram pre
sentes à solenidade de

inauguração autoridades

políticas do Estado de

Santa Catarina. O vice-
I

governador Paulo Bauer

fez uma demonstração
abastecendo a ambulância
do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do

Sul, que.recebeu um kit de
abastecimento a gás.

Além do Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul, mais três

veículos ganharam direito
a abastecimento a gás na

tural. Os outros kits foram

cedidos para uma ambu

lância do Corpo de Bom

beiros de Guaramirim, da
Apae e outro será doado

através de sorteio entre os

taxistas da cidade.

De acordo com o pro
prietário da Rede Mime

de postos de abasteci

mento, Paulo César Chio

dini, o posto foi total
mente reformado e adap
tado para o novo serviço.

]ARAGuA DO SUL - A

partir desta terça-feira, o
Sinsep (Sindicato dos Ser

vidores Públicos Munici

pais de Jaraguá do Sul e

Região) começa a reunir
os servidores públicos de

Jaraguá do Sul em assem

bléiis por setor de tra-

Cesar Junk,

Vice-governador Paulo Bauer fez uma demonstração de como abastecer os veícu

O investimento, segundo
Chiodini, foi de R$ 1 mi

lhão, dinheiro que o em

presário espera retornar

dentro do prazo de 5 anos.

"O negócio é novo e esta

mos apostando no progra
ma de gás natural", afirma

.

Chiodini..

O preço do gás será de

R$ 0,89 o metro cúbico. O

posto terá condições de

atender quatro veículos si

multaneamente, através de

dois dispensers e quatro.
bicos. O preço do gás será

regulado de acordo com a

estrutura de custos e vai

acompanhar o aumento

dos outros combustíveis.

De acordo com Chio

dini, 60 veículos deJaraguá
do Sul já estão com o

motor convertido. Ele

acredita que esse número

balho.

As assembléias vão

acontecer na sede do

Sinsep, sempre às 18 horas,
primeiramente com o

pessoal da Saúde, no dia

28 de agosto, depois com

a áreada Educação, no dia

4 de setembro, e com o

deva aumentar em função
da possibilidade de aten

dimento. Atualmente, a

conversão do motor para

gás natural em Jaraguá do

Sul está sendo feita por
cinco empresas. Chiodini
salienta que, até 2002, a

previsão é de que toda a

BR-I01 esteja servida com
abastecimento de gás na

tural, o que vai facilitar a

vida dos motoristas de car

ros commotor convertido.
De acordo com o pre

sidente da SCGás, Luiz
Gomes, existe uma grande
expectativa no desen
volvimento desse merca

do, já que esse tipo de

combustível proporciona
uma economia de até 70%.

Gomes espera que esse

mercado tenha uma evolu

ção com o credenciamento

setor de Obras, no dia 11

de setembro. Por último,
deve ocorrer uma assem

bléia com os servidores do.

setor Administrativo, no
dia 17 de setembro.

De acordo com a pre
sidente da entidade, Idinei
Petry, a intenção é adotar,

de um novo posto a c:

mês, até alcançar, ao fi

de dois anos, cerca de

postos instalados nas IT

ores cidades de Santa (

tarina, desde que a frota

veículos convertidos s

compatível corri o inv

timento feito pelos emp
sários do setor.

Os proprietários
veículos que desejam f

a conversão para gás na
gastam aproximadam
R$ ,2 mil. J á atuam

mercado empresas aut

zadas a fazer a conver

As instalações e equi
mentos utilizados il
conversão deverão ser a

rizados pelo Inmetro.a
de garantir absoluta s

rança contra eventuais
zamentos ou rompi
tos.

,
•••• •• ••• •••• ·_ ..... ·_ •••• _ ••• H

Sinsep promove assembléias por setor de trabalho
a mesma proposta
mobilização com es s

dores das demais pr
turas da microrre

''Assim ficará mais fá

prático encaminha

reivindicações -especí
de cada setor", afi
ldinei.

Comprar máquinas e ferramentas
pela internet é hiper.

.

SBREITHAUPT. IITradlçlo em Qualidade �.t..t•••

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AUX. DE ESCRITÓRIO - EXPEDICÃO
,

Requisitos:
Maior de 21 anos - 22 Grau Completo

Conhecimento em infrmótica bósica e Excel
Interessados entregar currículo; na CONCRETEIRA MAX MOHR

a Rua Av. PrefeitoWaldemar Grubbai 4489
Bairro: Centenório - Jaraguó do Sul

EMPRÉSTIMO PARA
FUN. PÚBLICOS

COMPRO
CONSÓRCIO,

não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à

vista, em dinheiro.
Tratar:

{47} 522-0256 ou

{47} 9968-0588

com desconto em folha
até 36x. <-

Tratar:
{47} 3035-2885
{47} 3035-4236
{47} 9905-2764

ATENÇÃO
Precisa de dinheiro?

uQ{f{t!JlßQ1A,
não venda seu carro, ele

é dinheiro, ligue! ligue com cheque pré
, até 12 vezes

Tratar:
{47} 3035-2885
{47} 3035-4236
{47} 9905-2764

1

Tratar:
{47} 3035-2885
{47} 3035-4236
{47} 9905-2764

_E���::��S
ALUMrNIO SOB MEDIDA

BOX PARA BANHEIROS'- CERCAS - JANElAS
PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS

GRUPO DE DANCAS GAÚCHAS
, ,

PAGO DO SUL e o CTG
Trote ao Galope,

precisa de meninos e meninas entre 6 a 12 anos,
para participar do grupo de dança, aos sábados das

14 às 16 horas. Tratar: 9903-2743 com

Carlos ou 370-4827 com Olivia.

I:,
,
ii
'I

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da Comarca de
Jaragua do Sul, Estado de Santo Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato paRi
protesto de Titulas contra:

ADEMIRMORETI- R JULIO TISSI S/NR - NESTA;
ALEX SILVA DE SOUZA - NESTA;
ALEX SILVA DE SOUZA - NESTA;
ALFREDO LANGER E CIA LTOA - RUA ROBERTO SEIDEL 167 - CE· rreO
NESTA·

.
" .. -

ALICE BARTSCH - R WALTER STENKE 22 - NESTA-
AMBALDO TAVARES MACEDO - R ESTERIA LENZI FRIEDRICH 137 - NESTA'
AMBALDO TAVARES MACEDO - R ESTERIA LENZI FRIEDRICH 137 -NESTA:
ANA ELiSE CABRAL ORTHAMANN - PROC GOMES DE OliVEIRA 1277":'
NESTA;
ANALU MARGARETE BONOMINI - RUA RICARDO MARQUARDT, S/N-
CORUPA; .

ANALU MARGARETE BONOMINI - RUA RICARDO MARQUARDT, S/N
CORUPA;.
ANALU MARGARETE BONOMINI - RUA RICARDO MARQUARDT, SIN _

CORUPA' ,

ANALUdA REINERT MARKIEWICZ - RUA AGUAS CLARAS S/NR ILHA DA
FIGUEIRA- NESTA;
ANDERSON COMERCIO DE BRINQUEDOS LTOA - RUA REINOLDO RAU 818
-NESTAi .

ANTONlu JOSE DE SOUZA SILVA - RUA CABO EXP HARRY HADLICH 358-
NESTA;
ATLE'D INDUST E COMERCIO DE MALHAS LT - R 742 LOTEA-JD FRAN·
CISCO LT 61 CENTEN - NESTA; .

BRAZ CHIAMOLERA - RUA 25 DE JULHO 1000 - NESTA;- NESTA;
CARLOS DE AZEVEDO PEREIRA - RUA JOAO FRANZNER 59 - NESTA'
CLADIS SONIA EHLERT - R MAXIMILIANO BEBER 196 TRES RIOS DO NORTE
-NESTA;
CLODOALDO LOPES PEREIRA - RUA FRANCISCO PAINSTEIN 140 lOAO
PESSOA - NESTA;
CONDUTRON IND.LTOA - R MARIA UMBELINA DA SILVA 232 - NESTA;
CONFECCOES SETA LTDA - RUA BERTHA WEEGE 25 - NESTA;
DANIEL BERNARDO FERREIRA ME - RUA WALTER MARQUARDT 2820 VIlA
NOVA - NESTA;
DEHON JULIO PANSTEIN -' R JOAO PLANISCHECK 161 - NESTA
DIVISORlAS LAMBRITEX COM. REP. LTO - RUA WALDEMAR RAU, 630-
NESTA-
EGIDIO FURLANI- RIBEIRAO CACILDA - NESTA;
ELiDIO MURARA - RUA ANTONIO CARLOS FEREIRA 1217 - NESTA;
ELiRIO GRUETZMACHER - BR 280 KM 70 AGUA VERDE - NESTA;
ELiRIO GRUETZMACHER - RUA RIBEIRAO GRANDE DO NORTE SNR-NESTA;
ERNANI MASSAIA - RUA AV GETULIO VARGAS 26 - NESTA;
EROTIDES INACIA GEZZELE - FREDERICO TODT S/NR AMIZADE - NESTA;
EUDES FERNANDES PAVANELLO - RUA VICTOR ROSEMBERG 40 � NESTA;
EVAMAR PRODUTOS TEXTEIS LTDA'- RODOVIA BR 280 KM 74 - NESTA;
GF OFICINA DE MOTO PECAS LTOA- AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA-
NESTA' "

GIDALtO SERGIO DIAS - RUA OSVALDO GLATZ 40 - NESTA;
GILMAR ROUX - R DR.AGUINALDO J.DE SOUZA 216 - NESTA;
GILMAR ZELLMER - RUA LEOPOLDO MOREIRA 215 - NESTA;
GIOVANA PAULINA LEITZKE - R WERNER STANGER S/NR RAU - NESTA;
GIRO SHOP PRODUCOES LTOA - R LEOPOLDO JANSSEN 304 - NESTA;
ILSE KUESTER BLOEDORN - ROD SC 416 S/NR RIO CERRO 1- NESTA;
ILSE KUESTER BLOEDORN - ROD SC 416 S/NR RIO CERRO I - NESTA;
ILSE KUESTER BLOEDORN - ROD SC 416 S/NR RIO CERRO I - NESTA;
ILSE KUESTER BLOEDORN - ROD SC 416 S/NR RIO CERRO I - NESTA;
ILSE KUESTER BLOEDORN - ROD SC 416 S/NR RIO CERRO I - NESTA;
ILSE KUESTER BLOEDORN - ROD SC 416 S/NR RIO CERRO 1- NESTA;
JANDIR PAULO RODRIGUES DOS SANTOS - R ALWIN BUTENDORFF 999 RIO
CERRO - NESTA;
JOSEMILTON P.DA SILVA CORREIA- R TUFIEMAHFUD 86 CENTRO - NESTA;
JULIO OLDAIR SOARES - RUA GERMANO MARQUARDT 205 - NESTA;
KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTOA - RUA CARLOS BLANCK 271·
VILA LALAU - NESTA;
LAURICEMA SOARES VOll - NESTA;
LAURITA FELlPI- R JOSE RUMPH 297 J.ESQUERDO - NESTA;
LAURITA ZELLMER - NESTA;
LUCIANE DE ASSIS - RUA EGON KOCH S/NR JGUA ESQUERDO - NESTA;
LUCIANO DELAI - ROD SC 413 KM 04 - GARAMIRIM;
LUIZA RAQUEL DOS PASSOS ME - R SILVINO STHINGNER 157 - NESSTA;LUZIA EMIDIO DA COSTA - ono DE JANEIRO 120 - S.JOSE PINHAl;

��J�I�g�� �ß.:'J�POR�go85;t�E�g Jó�W,M��E��iRDT
669 - NESTA; _

MARCIO CEZAR PEREIRA ALVES - RUA CARLOS EGERT 392 - NESTA;
MARCOS REJORIO KRAUSE - RUA HENRIQUE BUTZKE S/NR GARIBALDI
NESTA;
MARILDA DE JESUS ALONCO - R AMAZONAS S/NR - SCHROEDER;
MARINA BOLOMINI WISCHRAL- RUA JULIO PEDRI 131 VILA NOVA- NESTA;
MS LUMINOSOS LTOA - R: PAULINA DEMETE PICOLI, 88 - NESTAO; ANDRENESTOR CLOVIS MACHADO /EDITE MORAES MACHADO - R JOA
DOS REIS 338 - NESTA;
NORIVAL PACHECO - RUA FRITZ BARTEL 727 AP 32 BL 2 - NESTA;
OSNILDO PAVANELLO - RUA VICTOR ROSEMBERG 40 - NESTA;
PASO COMERCIO E RETIFICA DE AUTO FREIOS BRECAR LTO - PROF ANTa'
NIO AYROSO 222 NOVA BRAsrLlA - NESTA;

�����LORO COMERCIO E REPRESJTOA - RUA TREZE DE MAIO, 151-

RESEMERI MALACARNE - PREF WALDEMAR GRUBBA 3731 � NESTA;
.

REY DOS BOTOES COMERCIO LTOA - R.ADOLFO TRIBESS 400 -M N40ES3TA,ROGERIO DOS SANTOS MATOZO - RUA GUARANI MIRI
-

MASSARANDLJBA; _

SEEVITEC COM E SERVICOS LTDA - RUA MARECHAL RONDON lOOA

�[��bOMES ME - RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 2.290 - NESTA;

��'f.PN�r�lD�IU��I���I )!RRRJCHttE1J�bDORO DA FONSECA 903 -

NESTA;
STADES MALHAS LTOA - NESTA; ESTA'
SUL PROJECAO CCA LTOA (JARAGUA) -AV GETULIO VARGAS 268 NE�TA' '

�����E'tc���:R�g��T�'t��f�tsCR?O�ADgOJÓ�f���ANTONIO-
NESTA;
IK.S. MOVEIS LTOA ME - RUA ROBERTO SEIDEL, 1387 - NEST.2AV;ILA LENZI
TERESA GEANINE ROCHA - RUA MARIA UMBELINA DA SILVA 23
-NESTA' .

VALDIR SCKURA-AV PREFWALDEMAR GRUBBA 1117 -NESTA;E 1960-VOLPY DISTRIBUIDORA TECIDOS LTOA - RUA DONA MATILD
NESTA;
WALDEMAR WOLODASCZYK - RUA 625 CASA 93 VIEIRAS - NEVSIT.LAA;RAUWOODWORK DO BRASIL LTOA - RUA ALBERTO KLiTZKE 86-

�Jt11A�IEIRA BUENO _ AV MAL DEODORO DA FONSECA 429 - NESTA;
aceitara

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

devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para quet Lei afim
compareçam neste Tabelionato no Rua ArthurMuller, nO 78, no prazoba p:na de
de liquidar o seu debito, ou então, dar razão por que não o faz, so a

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaroguá do Sul, 22 de agosto de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

PROCLAMASDECASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do

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

documentos pela lei, a fim de se habilita·rem
para casar os seguintes:

Edital n2 23.370 de 17/08/2001
GILSON BECKER E MARCHA MATHIAS

Ele, brasileiro, solteiro, assistente técnico, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Arduíno
Pradi, 598, São Luís, nesta cidade, filho de Nelson Becker
e Fridalina Zick Becker.
Ela, brasileira, solteira, operadora de máquina, natural
de Corupá, neste estado, domiciliada e residente na Rua
Clara Hermann, 823, Em Corupá, neste Estado, filha de
Helenicio Mathias e Darci Baron Mathias.

Edital n2 23.376 de 21/08/2001
GILMAR Luís SIEFERT E JOSIANE STELA ZACKO
Ele, brasileiro, solteiro, contabilista, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Pastor Albert
Schneider, 3036, Rio da Luz I, nesta cidade, filho de
Adalberto Siefert e Vali Porath Siefert.
Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Inacio Zacko, ·100,
nesta cidade, filha de Osmar Ermides Zecke e Laura
Schmidt Zacko.

Edital n2 23.377 de 21/08/2001
Cópia recebida do cartório de Barra Velha,

neste Estado.
OLEGÁRIO CORRÊA E ELCIDIA FORTE DE BORBA

Ele, brasileiro, viúvo, aposentado, natural de Brusque,
neste estado, domiciliado e residente na Rua Santa Julio,
Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Pacífico Crispim
Corrêa e Maria José Corrêa.
Ela, brasileira, viúva, aposentada, natural de Barra Velha,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua Abilio
Michioretto, 528, Barra Velha, neste estado, filha de Otávio
Onofre Forte e Luzia da Rocha Forte.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei
passaro presente Edital, que será publicado pela imprensa
e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarc de Jaraguá do Sul
1 c Vara

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA
PRAZO DO EDITAL: dias

OlA) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(o) de Direito;

FAZ SABER que, no dia 11/setembro/200l, às 15:15 horas, e, em

segunda oportunidade, no dia 21 /setembro/200 1, às 15: 1 5 horas,
neste Juizo de Direito, situado à Ruo Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila
Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, será(ão) levado(s) a leilão/praça
o(s) bem(ns) descrito(s), consoante determinação constante dos autos nO

036.00.000402-8, em que figura(m) como exequente(s) Laups Comércio
de Laminados Ferragens e Representações LIdo., tendo como

executado(s) Rudiberto Busch. Bem(ns): Um veículo VW/GOL 1000, ano

1993, mdelo 1994, cor branca, placa BOE 2729, Chassi 9BWZZZ30ZPT184885.

Avaliação: R$ 6.000,00, em 7/obril/2000, cujo valor será corrigido
monetariamente otéo data do(a) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado
ao débito cobrado. Ónus: Não há. Recursos ou pendências: Não hé, Salienta
se que, em primeiro leilão/praça, o valor do lanço não poder6 ser inferior a

avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda neste(a), será levado à

segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais ofertar (art. 686,
VI, do CPC). Caso não encontrando(s) o(s) devedor(es), fica(m) o(s) rnesmols]
ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta pública acima descrito.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Eliane
AparecidaStinghen Rausisse, o digitei, e eu, Cláudia Jenichen, Escrivã(o) Judicial
o conferi e subscrevi. Comarca de Joraguá do Sui(sC), 17 de julho de 2001.

Má reio Renê Rocha
Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Breithaupt recebeu prêmio
ADVBpor incentivaresporte

I PIONEIRISMO: JARAGUÁ DO SUL GANHA PRIMEIRO POSTO DE ABASTECIMENTO DE GÁS NATURAL EM sc

Inauguração foi prestigiada por
autoridades estaduais emunicipais

durante o tempo em que a

empresa patrocinou o

futsal, tanto o norne da

empresa quanto de Jara
guá do Sul foi bastante di

vulgado em Santa Cata

rina. "Além disso, temos
consciência que o esporte
tem grande importância
para o bom desenvol

vimento das pessoas na

sociedade. O incentivo à

prática esportiva faz parte
da responsabilidade social

das empresas", considera.
- Esta iniciativa do

Breithaupt deu perspec
tivas novas às outras indús

trias, é uma maneira das

empresas contribuirem so

cialmente e divulgar amar
ca de suas empresas -,
disse Luderitz Filho, enfa
tizando que o Município
tem colaborado com tra

balho de base com as es

colinhas, mas destaca que
ainda é preciso mais apoio,
porque Jaraguá do Sul tem

adetas de alto nível e tem con

dições de trazer mais títulos,
em outras modalidades.

JARAGUÁ DO SUL - O

Comércio e Indústria Brei

thaupt recebeu o Prêmio

Empresa Cidadã 2001, da
Associação de Dirigentes
de Vendas do Brasil, na ca

tegoria Participação Co

munitária, durante evento

realizado no Resort Cos

tão do Santinho, na noite

de quarta-feira. O reconhe

cimento é proveniente do

incentivo que -a empresa
dedicou ao esporte ama

dor - equipe de futsal

adulta de Jaraguá do Sul
- nos anos de 1999 e

2000. O evento contou

com a presença de Rober

to e Bruno Breithaupt,
representantes da :Funda
çãoMunicipal de Esportes,
Prefeitura, Associação dos

Amigos do Esporte Ama

dor do Município e im

prensa. Ao todo, 24 em

presas de todo o Estado

foram condecoradas com-:

troféus e medalhas.

O diretor-presidente
do Breithaupt, Roberto
Breithaupt, destaca que

JARAGUÁ DO SUL - Foi

inaugurado ontem o pri
meiro serviço de abaste-,
cimento a gás veicular de
Santa Catarina. O aten

dimento será prestado no

Posto Mime da Bernardo

Dornbusch, com capaci
dade para atender até qua
tro carros ao mesmo

tempo. Estiveram pre
sentes à solenidade de

inauguração autoridades

politicas do Estado de
Santa Catarina. O vice-

I

governador Paulo Bauer

fez uma demonstração
abastecendo a ambulância
do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do
Sul, que recebeu um kit de
abastecimento a gás.
\ Além do Corpo de
Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul, mais três

veículos ganharam direito
a abastecimento a gás na

tural. Os outros kits foram

cedidos para uma ambu

lância do Corpo de Bom
beiros de Guaramirim, da
Apae e outro será doado

através de sorteio entre os

taxistas da cidade.

De acordo com o pro
prietário da Rede Mime

de postos de abasteci

mento, Paulo César Chio

dini, o posto foi total

mente reformado e adap
tado para o novo serviço.

Cesar Junkes/CP

Vice-governador Paulo Bauer fez uma demonstração de como abastecer os veículos

O investimento, segundo
Chiodini, foi de R$ 1 mi

lhão, dinheiro que o em

presário espera retornar

dentro do prazo de 5 anos.

"O negócio é novo e esta

mos apostando no progra
ma de gás natural", afirma'
Chiodini.

O preço do gás será de

R$ 0,89 o metro cúbico. O

posto terá condições de

atender quatro veículos si

multaneamente, através de

dois dispensers e quatro
bicos. O preço do gás será

regulado de acordo com -a

estrutura de custos e vai

acompanhar o aumento

dos outros combustiveis.
De acordo com Chio

dini, 60 veículos deJaraguá
do Sul já estão com o

motor convertido. Ele

acredita que esse número

de um novo posto a cada

mês, até alcançar, ao final
de dois anos, cerca de 20

postos instalados nasmal
ores cidades de Santa Ca

tarina, desde que a frota de

veículos convertidos seja
compatível com o inves

timento feito pelos empre
sários do setor.

Os proprietários de

veiculas qu� desejam fazer
a conversão para gás natural
gastam aproximadamente
R$ ,2 mil. Já atuam no

mercado empresas autori

zadas a fazer a conversão.

As instalações e equipa
mentos utilizados nessa

conversão deverão ser auto

rizados pelo Inmetro.ia fim
de garantir absoluta segu
rança contra eventuais va
zamentos ou rompimen
tos.

deva aumentar em função
da possibilidade de aten

dimento. Atualmente, a

conversão do motor para
gás natural em Jaraguá d�
Sul está sendo feita por
cinco empresas. Chiodini
salienta que, até 2002, a

previsão é de que toda a

BR-I0l esteja servida com
abastecimento de gás na

tural, o que vai facilitar a

vida dos motoristas de car
ros commotor convertido.

De acordo com o pre
sidente da SCGás, Luiz
Gomes, existe uma grande
expectativa no desen

volvimento desse merca

do, já que esse tipo de
combustível proporciona
uma economia de até 70%.

Gomes espera que esse

mercado tenha uma evolu

ção com o credenciamento

COMUNICADO
A CODEJAS ..;_ Companhia de Desenvolvimento
de Jaraguá do Sul S/A, por seu Diretor Presidente
Humberto José Travi, comunica a todos os

interessados que o prazo de inscrições para o

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/
2001 foi prorrogado, podendo as inscrições
serem feitas até o dia 29 de agosto do corrente.

Comunicamos, ainda, ql:Je a data dos testes/
entrevistas, anteriormente marcada para dia
25/0.8/2001 às 08:00 horas, foi transferida
para o dia 31 de agosto de 2001, às 08:00
horas, na Rua José Fachini, s/n, fundos do Parque
Municipal de Eventos, Rio Molha, nesta cidade.
Os demais itens do Edital 002/2001 perma
necem inalterados.

Jaraguá do Sul, 22 de agosto de 2001 .

Sinsep promove assembléias por setor de trabalho
JARAGUÁ DO SUL - A

partir desta terça-feira, o
Sinsep (Sindicato dos Ser

vidores Públicos Munici

pais de Jaraguá do Sul e

Região) começa a reunir

os servidores públicos de

Jaraguá do Sul em assem

bléias por setor de tra-

balho.

As assembléias vão

acontecer na sede do

Sinsep, sempre às 18 horas,
primeiramente com o

pessoal da Saúde, no dia
28 de agosto, depois com

a área da Educação, no dia
4 de setembro, e com o

setor de Obras, no dia 11

de setembro. Por último,
deve ocorrer uma assem

bléia com os servidores do.
setor Administrativo, no
dia 17 de setembro.

De acordo com a pre
sidente da entidade, Idinei
Petry, a intenção é adotar,

a mesma proposta de

mobilização com os servi
dores das demais prefei
turas da microrregião.
''Assim ficará mais fácil e

prático encaminhar as

reivindicações especificas
de cada setor", afi-rma
Idinei.

HUMBERTO JOSÉ TRAVI
Diretor Presidente

Comprar máquinas e ferramentas
pelo internet é hiper.

.

BBREITHAUPT. •TradlçAo em Qualidade :.�..t•••

\
I-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Se todos os 35 mil cola

borassem com R$ 1,00,
teríamos mais condições de
melhorar o atendimento. A

doação mínima' para pes
soa física é de R$ 1,00, e a

máxima é de R$ 10,00.
Ainda de acordo com

Papp, a receita mensal atual
da corporação é de R$ 52mil,
O dinheiro vem de doações
e convênios com a Prefeituta

.

e governo estadual.

Segundo Papp, o Cor

po de Bombeiros Voluntá

rios de Jaraguá do Sul ne

cessita de uma UTr Móvel

e um carro-combate rápi
do para ser usado para

'apagar incêndios e outra

viatura para resgate veicu
lar. A corporação tem 110

bombeiros, sendo que

apenas 20 são contratados.

O restante é voluntário.

I NOVIDADE: CORPO DE BOMBEIROS TERÁ EQUIPE FEMININA A PARTIR DE DEZEMBRO

Corporação treina 25 mulheres

para a atividade de socorrista
]ARAGuA DO SUL -

Em dezembro deste ano,

cerca de 25 mulheres pas
sam a integrar a equipe de

socorristas do Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul. Elas estão

recebendo treinamento

duas vezes por semana, na

sede da corporação, e de

vem receber o diploma no
final do ano. Depois disso,
são' consideradas aptas pa
ra a função. A inclusão da

mão-de-obra feminina,
num ambiente até então

exclusivamente masculino,
faz parte da nova mentali

dade do Corpo de Bom

beiros Voluntários de Jara
gúa do Sul, que comemo

rou 35 anos de atividades

no dia 22 deste mês, As
mulheres estão recebendo

o mesmo tipo de treina-

mento oferecido aos ho

mens, como combate a in

cêndio e técnicas de resgate.
Para comemorar a da

ta, a corporação está, entre
outras coisas, preparando
um vídeo institucional de

cerca de 10 minutos, que
serámostrado ao visitantes.

"Vamos mostrar, de for

ma resumida, todas as nos

sas atividades e operações",
explica o subcomandante

Sandro Papp, que integra
a corporação há 4 anos,

Segundo ele, muitas esco

las e outros tipos de enti

dades visitam a sede e pe-,

dem informações sobre o

trabalho dos bombeiros.

Também para comemorar

o aniversário, a entidade
estará promovendo umâ

exposição de equipamen
tos, fotos e outras infor-

mações referentes ao tra

balho desenvolvido na re

gião, desde a sua fundação
até agam.A exposição seráno
Shopping Breithaupt, a partir
de segunda-feira próxima.

Além disso, a corpot;a
ção também está reativan

do a campanha de doação
através de descontos na

conta da luz, A partir da
semana que vem, socor

ristas estarão percorrendo
os bairros em busca de no

vos parceiros, De acordo

com Papp, a última campa
nha de campo foi realizada

no início do ano passado,
Até agora, colaboram com

o Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jaragliá do

Sul oito mil pessoas, A

intenção é ampliar esse

número, já que existem 35

milligações no Município.
Edson Junkes/CP

Subcomandante Papp é o instrutor da equipe feminina

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

NOTA OFICIAL --------------�---

Gabinete do Prefeito- Estado de Santa Catarina

Tendo em vista a decisão tomada pela direção do Hospital Sagra
do Coração de Jesus, referente ao encerramento das atividades do
mesmo através de gerenciamento da Congregação das Irmãs Fran
ciscanas da Santíssima Trindade, vimos otrovés desta prestar alguns
esdarecimentos aos Munícipes:

1) O Hospital Sagrado Coração de Jesus é uma Entidade Particular,
pertencente à Congregação das Irmãs Franciscanas, com a qual a

Administração Municipal vem se relacionando através de Contrato de
Prestação de Serviços do Pronto Atendimento, não mantendo qualquer
outro vínculo ou responsabilidade sobre a entidade em questão. A
Administração Municipal sempre colaborou e contribuiu de forma sig
nificativa com o Hospital, para que a população tivesse o melhor
acesso à saúde;

2) Nos últimos dois anos, o Hospital vem recebendo a assistência e a

colaboração do CAC - Conselho de Administração Comunitário, com
posto por pessoas de nossa comunidade, as quais têm procurado as

sessorar a Direção do Hospital Sagrado Coração de Jesus, no que
tange à Administração geral do estabelecimento, tendo, inclusive, sido
contratado um odrninistrodor, que atuava diretamente junto à Direção;

3) Nos meses de janeiro a julho de 2001, a Prefeitura Municipal
repasssou ao Hospital a quantia de R$ 132.336,04, superando em

21,84%/os recursos repassados no mesmo período do ano passado, o
que atesta a preocupação da Administração Municipal com a saúde
da população massarçmdubense;

4) A Administraçaão Municipal tem consciência da importância de se

investir na saúde, portanto, nunca neqliqenciou o direito fundamental
do ser humano de se ter atenção básica (Postos de Saúde) e do Pronto
Atendimento de Urgência Médico, sendo que este é um conjunto de

ações e caráter individual e/ou coletivo de prevenção, proteção e

reabilitação, figurado como responsabilidade do Poder Público, de
acordo com a sua habilitação e gestão básica do SUS - Sistema
Único de Saúde (NOB-96)

5) Diante do exposto, a Administração Municipal expõe com clareza o

seu papel em relação 0'0 Hospital, deccordo com a Legislação vigen
te. Lamentamos pela decisão tomada e entendemos que, diante dos

fatos, temos que buscar alternativas para que a população posso con

tinuar com a atenção básica da saúde conforme citado. Para tanto,
comunicamos aos munícipes que estaremos tomando as medidas ne

cessárias para o não rompimento da assistência de Pronto Atendimen
to Médico, o qual continuará sendo realizado nas dependências do

Hospital Sagrado Coração de Jesus, até 30 de setembro, de 2001, de
acordo com o contrato assinado, pelo que agradecemos à Direção do

Hospital e à Congregação das Irmãs Franciscanas da Santíssima Trin

dade.

Massaranduba, Agosto de 2007

DÁVIO LEU
Prefeito Mun_icipal

Drº VIVIANE M. D. PEREIRA
Diretora do Departamento de Saúde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ALERTA
partir do dia 16 de setembro, a Prefeitura instala

ais três controladores de velocidade, desta vez nas
asJosé Theodoro Ribeiro, sentido bairro-Centro;
ão Planinscheck, sentido Centro-bairro, e na

aquim Francisco de Paulo, nos dois sentidos. Todos
m o limite máximo de 60 km por hora. Com estes,
roam 12 os pontos de fiscalização eletrônica e em

áforos instalados na cidade destemarço deste ano.

SCHÜTZENFEST
contece no dia 6 de setembro, a competição de Tiro

stinada aos profissionais de imprensa, um dia antes

lançamento oficial da 13' Schützenfest e escolha
rainha deste ano da Festa do Atiradores. O

çamento da festa é às 20h30, no pavilhão A do

rqueMunicipal de Eventos.

CURSO
assessorJurídico do Sinsep, DioneiWalter da Silva,
rticipa, de 28 a 31 deste mês e de 20 a 23 de

vembro, na Escola da CUT, em Florianópolis, do
rso de previdência complementar e regimes
óprios, promovido pela CUTjSC com recursos

o Fundo de Amparo ao Trabalhador.

CONCURSO
prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer,
nfirmou a realização do concurso público no

unicípio, primeiramente para o Hospital Santo
tônio, e depois aos 311 servidores públicos de
uaramirim. Toda a implantação do Plano de Cargos
Salários da Prefeitura implicará emmelhorias salariais

categoria. Pela proposta do sindicato da categoria,
piso sobe para R$ 420,00, mas o prefeito quer
tabelecer o mínimo de R$ 320,00.

FORMATIVO PAROQUIAL - 25 e 26/8/2001

Missas
bado
hoo - Matriz
h30 - São Luiz Gonzaga
h30 - Rainha da Paz '

hOO - Matriz
hoO - São Benedito

Domingo
o znoo - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

NOSSA MENSAGEM

"Entrai pelá porta estreita"
P,orta estreita eraa porta do povo simples, dos pobres e dos últimos na

c1edade, uma vez que os reis, generais e todos os grandes do mundo

entravam pelo portão maior, Pelo

______�
portão maior, entra-se na glória
humana, Pela porta estreita, entra-se
para o banquete de comunhão entre o

divino e o humano, A porta estreita é a

porta do amor que se compromete e é

fiel, mesmo à custa da doação da

própria vida, Todos são convidados a

entrar por ela e ela permanece sempre
aberta a todos, Há muitos, porém, que
preferem a porta do egoísmo, das

injustiças e do desamor. Que a

Eucaristia seja a nossa portá estreita,
que nos garanta desde já a participação
no banquete final de nossa vida,

(fê
TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
A.ssessoria Comercial

!VellldaMarechal Deodoro
�onseca, 429 - Sala 105

�
. Florença _ 10 andar

s: (047) 371-1910 e 275-3125

I EDUCAÇÃO: PALESTRA FAZ PARTE DA OFICINA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA INTEGRAR

Moradores do BairroAna Paula
discutem problemas ambientais

JARAGuA DO SUL -

Acontece hoje, a partir das
14 horas, na comunidade
Católica Santa Ana, no
Bairro Ana Paula, a terceira
Oficina da Cidadania, pro
movida pela coordenação
local do Programa Inte

grar. De acordo com o

professor e presidente da

'Associação de Defesa e

EducaçãoAmbiental,Emer
son Gonçalves, a temática
das oficinas tem sido o

meio ambiente.

De acordo com Gon

çalves, as oficinas aconte-

cem mensalmente, com a

finalidade de mostrar as

políticas públicas desenvol
vidas junto com os alunos

do programa Integrar e

discutir com a comunidade
novas formas de atuação
diante dos problemas que en
volvem toda a comunidade.

Gonçalves também sa

lienta que as oficinas são

abertas à participação de

toda a comunidade, com
a proposta de incentivar a

participação popular nas
decisões que dizem res

peito àmaioria.

Grito dos Excluídos de

JS acontece em setembro
JARAGuA DO SUL - A

Intersindical de Trabalha

dores promove, no dia 6

de setembro, na Praça
Ângelo Piazera, do Grito
dos Excluídos, evento pro
movido anualmente em

todo o País durante a Se
mana da Pátria, com a ip
tenção de mobilizar mi
lhões de cidadãos na luta
em favor da justiça social.

O grito é contra a im

plantação daAlca (Área de
Livre Comércio das Amé

ricas),comandada pelos

'EstadosUnidos e que atenta
contra a soberania das

nações ao impedir o de

senvolvimento de políticas
comerciais próprias.

Em Jaraguá do Sul, o
grito é em defesa do ser

viço público, pela manu

tenção dos direitos dos tra
balhadores, pela justa dis

tri�uição de renda, pela
redução da jornada de tra

balho para40 horas semanais
e também pelo fim do

banco de horas e da abertura

do comércio aos domingos.

Núcleo promove curso

A oficina aborda te

mas relativos à questão am
biental, como conceito

moderno de meio am

biente, a ligação do ho

mem com a natureza e

questionamentos diversos
sobre o assunto.

Durante a oficina, os
participantes terão oportu
nidade de assistir a duas

fitas de vídeo. Uma delas
mostra a poluição do Rio

Itapocu e a outra trata do

lixo urbano. A questão dos
loteamentos também será

discutida durante a oficina,

que terá a segunda parte
destinada à participação
dos alunos.

Gonçalves esclarece

que a preocupação é com

o conjunto da comunida

de, não apenas com os

alunos do Projeto Integrar.
Até agora, já aconteceram
duas oficinas. A primeira
foi naVila Lenzi, à segunda
na Vila Lalau e a terceira

acontece hoje. A próxima
oficina está programada
para o mês que vem,

provavelmente no Bairro
Estrada Nova.

JARAGuA DO SUL -

Entre os dias 10 e 13 de se

tembro, será realizado curso
sobre "Custos e formação
do preço de venda no co

mércio e serviços", promo
vido pelo Núcleo de Auto

mecânicas da Associação
Comercial e Industrial deJa
raguá do Sul. O objetivo é

proporcIOnar ao empre
sário de micro e pequenas

empresas condições de sis

tematizar e estabelecer pre
ços e custos. O curso será

ministrado pelo consultor de
empresas pós-graduado em

Administração, Renato Fer

rari. O valor é de R$ 40,00
para integrantes do núcleo.

Edson Junkes/CP

Crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas hoje
"

Ultimo dia para vacinação
JARAGuA DO SUL -

Hoje é o último dia para a

vacinação contra a polio
melite. A campanha de

imunização contra a pólio
começou no início deste

semana e inclui também
doses contra sarampo, he

patite B, DPT e triviral.
destinadas às criançasque
ainda não estão em dia

9.557 crianças de até cinco

anos de idade, sendo 1.840

com menos de um ano de
idade. As vacinas estarão

disponíveis das 8 às 17

horas, em todos os postos
de barreira instalados nas

revendas de combustí

veis Milleniun, Behling,
Mime do Rio Molha e

Marcolla.
com o esquema de rotina O secretário acrescenta

de vacinação. que, mesmo depois de en-
De acordo com o se- cerrada a campanha, uma

cretário de Saúde, Espor- equipe volante continuará
te e Lazer, Airton Weber o trabalho de vacinação até

da Silva, ameta é imunizar / o dia 30 deste mês.

Dra. ChristineHebelo
CRO-PV5952

ODONTOLOGLf\
Ruo Barão do Rio Branro, 637 - Solo 2 - c..nlro . JarogulÍ do Sul· sc
Cei.: (47) 275·3575 ou 9992-9999

Rua 21 d. Ago.to,' ••q.'Col'l1'. Pedro Paulo Str..lt
8""'0 A!_-l: Ou������:Fone: 373..o���
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lASSALTO: VIcE-PREFEITO DE GUARAMIRIM TEVE RESIDÊNCIA INVADIDA

Dupla rendeu casal e levou
cheques, dinheiro e objetos

GUARAMIRIM - A

residência do vice-pre
feito José Joaquim Fer

nandes foi invadida por
dois homens armados

na quarta-feira à. noite,
que surpreenderam e

dominaram a autoridade

e sua esposa, Marinês,
secretária de Educação
do Município, amar

rando-os, e apoderando
se em seguida de diver

sos cheques, no valor

aproximado de R$ 80

mil, vários talonários de

cheques, da quantia de
R$ 500,00 em dinheiro,
uma pistola 765 e vários

outros objetos.
O assalto aconteceu

por volta das 22 horas,
quando Fernandes e a

esposa se encontravam

no quarto, sem as pre

senças dos filhos. Eles

dominaram o vice-pre
feito emulher sob amira

de armas e, mediarite

ameaças, dizendo que
haviam dominado os

filhos. Em seguida, obri
garam os moradores a

abrir o cofre de proprie
dade da família, que é

proprietária de um aba

tedouro, de onde foram
retiradas as quantias ci-

Edson Junkes/CP

Vice-prefeito viveu momentos terríveis nas mãos dos bandidos

tadas. Além disso, apo
deraram-se de dois tele

fones celulares, dois reló
gios depulso e daarmaper
tencente ao vice-prefeito.

Fernandes chegou a

ser agredido durante o
, "

assalto, alem de amar-

rado com fita crepe,

juntamente com a es

posa, sempre median

te ameaças da dupla,
.

que prometia voltar ao

local, caso a polícia
fosse acionada. Fernan

des só conseguir buscar
reforço algum tempo
depois, quando livrou

se das amarras e saiu por
uma janela, buscando
ajuda com um vizinho.

De acordo com a des

crição feita pelo casal

aos policiais civis e mi-

litares, que compare
ceram no local, um dos

assaltantes era de cor

negra e estatura media

na, e o outro, um pouco
mais baixo, e moreno.

Eles eram pessoas
desconhecidas e agiram
sem qualquer tipo de

proteção para esconder

. os rostos. Durante bus

cas efetuadas nas pro
ximidades da moradia

da família, na localidade
de Guamiranga, foram
encontradas uma calça e

um gorro, objetos que

podem ser sido deixados

pelos invasores. Após o

assalto, eles deixaram o

local caminhando. Até
ontem à tarde, a polícia
não havia informado so

bre a existência de pistas.

Jovem não resistiu aos ferimentos

]ARAGUÁ DO SUL -

O estudante Ronaldo
Rodermel Maciel, 18

anos, não resistiu aos fe-
.

rimentos sofridos no

acidente ocorrido na se

mana passada, e faleceu
ontem. Maciel estava

internado na Unidade

de Tratamento Intensi

va do Hospital São José,
de Jaraguá do Sul. Ele

estava sentado no lado
do carona quando o

primo Walter Rodermel

Júnior, 18 anos, que

estava conduzindo o

veículo Gol, placa LYV-
9433, perdeu o controle

do carro e colidiu de

frente com um poste, na
Rua 25 de Julho. Walter

morreu no local do aci

dente.

POLÍCIA

NOTAS----------------------�------� _

FURTO DE

VEíCULO
Na tarde da última

quinta-feira, a Polícia

Militar recebeu comuni

cado sobre furto de uma

moto CG 125 Honda,
placa MBU-6099, de

Massaranduba, cor ver
melha. O comunicante

informou que amoto foi
retirada da residência,
localizada na Rua 11 de

Novembro, e até o mQ

mento não foi encontra

da.

PORTE DE ARMA ALCOOLIZADO
Dois homens estavam

brigando, munidos de

faca, quando vizinhos

informaram à polícia
sobre o que estava acon

tecendo, na noite de

quinta-feira, na SC-413.

A polícia foi até o local e

encaminhou um deles até

a Delegacia de Polícia,
pois estava armado com

uma faca de 20 centí

metros de lâmina e amea

çando a madrasta. Ele

ainda carregava um pa

pelote de maconha.

A Polícia Militar foi
até uma residência, loca.
lizada na Rua Guilherme
Ristau, na noite de quino
ta-feira, para atender
caso de um homem que
estava embriagado, agre.
dindo a cunhada. Ao

chegar no local, M.J.A.,
23 anos, tentou fugir do
local com a moto CG

125, de Schroeder, mas

foi pego pelos policiais. O
teste do bafômetro
acusou 1,12 MG/L de

álcool no sangue.

,
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Exposi'ç·ões 'de proc:l''''to� Industriai$j
comerciais e agrícól�S,. shews,

bailes, comida típica e ..
muita diversão.

De 24 de agosto a .2" de setembro
" Parqua Municipal de Exposições
BR 280 km 54,5 - Guat�mirim-S'C

Realização: PATROC[NIO:

CACIAG Ei
PETROBRAS
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COLUNA DA FÓRMULA 1

Está fazendo dez anos. Eu já era quase um veterano em cobertura de

Fórmula 1, chegava ao meu 17° GP. Spa-Francorchamps, Bélgica. Fui via
paris, porque iria ficar na Europa uns 40 dias, até a corrida de Barcelona.

Fiz o leasing de um Renault 19 a diesel e para esse tipo de aluguel o ponto
de partida tinha de ser Paris. Da capital francesa até Spa são mais ou

menoS 400 km, um passeio bonito e tranqüilo.
Naquela época, a Philip Morris reservava para os jornalistas quase

todos os chalés de Val d'Arimont, um hotel em Malmedy, perto do

circuito. Tempos de Ayrton Senna, sabe como é, nós, brasileiros, éramos

bajulados por todo mundo. Pagávamos, claro, mas muito menos do que
se fizéssemos a reserva cliretamente com o hotel.

Ninguém ligava para a Jordan. Senna fazia um belo campeonato, mas

Mansell se aproximava perigosamente e esse era o eixo da cobertura

jornalística em 1991. A Jordan nada mais era que uma curiosidade, num
ano cheio de episódios pitorescos. Uma mulher já havia corrido pela
Brabharh, Giovanna Amati, sendo substituída por Damon Hill, filho de

peixe, um cara 'já passado dos 30 anos em quem ninguém apostaria um

tostão.

las
Tinha também a Lambo, uma equipe que quase nunca passava da pré

classificação, havia a Arrows, que começou a temporada com motor

Parsehe e trocou depois para Ford, algumas equipes como Coloni,
!..arrousse, Dallara e AGS, que divertiam muito aqueles que chegavam à

pista cedinho na sexta-feira para ver de perto a degola dos carros que não

participariam nem do treino para a formação do grid.
A F-I era, enfim, repleta de exotismos. Nada menos do que 44 pilotos

participaram de alguma forma daquele Mundial, alguns deles, como
Moreno, por três equipes diferentes - Jordan, Minardi e Benetton. E

em meio a tantas excentricidades, Michael Schumacher era apenas mais

uma. Iria correr no lugar de Bertrand Gachot, um belga que estava na

cadeia na Inglaterra depois de se envolver numa briga de trânsito com

um taxista em Londres.
Pouca gente conhecia Schumacher. Mesmo os jornalistas alemães

tinham poucas informações sobre o rapaz. Sabia-se que ele tinha feito
muito sucesso no kart, como tantos outros, e que havia conquistado o

titulo alemão de F-3. Na equipe da Mercedes no Mundial de Marcas, era
menos badalado que seus companheiros Frentzen e Wendlinger.
Como a disputa Senna x ManseIl era o que realmente interessava,

poucas linhas foram dedicadas àquele Schumacher nos jornais do mundo
inteiro, e a maioria dos repórteres acabou optando pelo lado engraçado
da história, a tradução aproximada de seu nome, que quer dizer, grosso
modo, "sapateiro", ou "fazedor de sapatos".
Seria apenas mais um, ainda mais com um nome desses. A F-I já tinha

idolos em número suficiente para imaginar que um sujeito obscuro que
�tava tapando buraco numa equipe estreante pudesse vir a ser alguma
coisa, Em 1991 o time de cima da categoria tinha Senna, Berger, Mansell,
Patrese, Piquet, Prost e Alesi, além de alguns jovens bastante promissores,
como Hakkinen, Herbert e Lehto, e outros já consolidados como Brundle,
Alboreta, Johansson, Capelli, Gugelmin, Boutsen e De Cesaris.

Não, não seria aquele alemão a vingar, a Alemanha não tinha tradição
de formar bons pilotos, o país da F-I era outro, o Brasil, e o cara não
merecia muita atenção mesmo. No fundo, a história de Gachot era bem
mais interessante que a do sapateiro. Sua prisão levou os pilotos a usarem

camisetas pedindo sua liberdade e até o asfalto de Spa foi pichado pelos
torcedores belgas.

O alemão ficou em sétimo no grid, arrancando alguns sorrisinhos
aqw e ali, olha lá, até que o sapateiro é bom, mas esquecemos todos dele
logo na primeira volta, já que seu carro quebrou. E Schumacher só foi
ser lembrado de novo em Monza, de surpresa, quando a Benetton
comunicou que estava mandando Moreno embora. De novo o alemão
foi coadjuvante num caso que tinha uma vítima clara, o brasileiro
COItadinho demitido em troca dos dólares da Mercedes.

Eram os dólares da Mercedes, e não Schumacher, que estavam tomando
o l�gar de Moreno na Benetton, na avaliação precipitada e evidentemente
eqwvocada daqueles que acompanharam o caso e o levaram ao públicopelos jornais e microfones. .

. Schumacher não precisou de muito tempo para abrir os olhos dos
Incautos, porém. Terminou o GP da Itália em quinto, à frente do novo

companheiro Nelson Piquet, tricampeão, um, dos grandes de todos os

�mpos F' .

.

' atia maís um sexto em Portugal e outro na Espanha e no ano

seguInte venceria sua primeira corrida.

N-
Dez anos se passaram. Aliás, faz dez anos da estréia hoje, 25 de agosto.

ao conh .
, d" d h id

b
eço runguem que em uma eca ii apenas ten a conseguI o

p
nta coisa em sua profissão. Entrevistei Schumacher naquele ano em

ortugal
cena' : no motorhome da Benetton, com hora marcada. Notei uma

no l�dez no rapaz mas, ao mesmo tempo, grande segurança no falar,
b °il ar nos olhos do perguntador. A timidez, talvez, pelo fato de eu ser

t;Isetrod ls d
.

ter
' o pais e Senna, a quem ele confessou Idolatrar. Lembro de

as
_Perguntado o que ele esperava da F-I, a fama ou o dinheiro, algoSIm EI diS· .

e rne sse que nem uma coisa, nem outra. Apenas vencer.
ah" do que estava falando, o sapateiro. (FLAVIO GOMES)
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I FUTEBOL: AS PARTIDAS COMEÇAM ÀS 13H30 E 15H30, AMANHÃ

Amanhã acontece

CORREIO DO POVO 9

a terceira
rodadada 1aDivisão deAmadores

]ARAGUÁ DO SUL -

Este final de semana se

rá marcado pela terceira

rodada do Campeonato
da 1 a Divisão de Ama

dores, promovido pela
Liga Jaraguaense de

Futebol. Os confrontos

serão realizados ama

nhã, a partir das 13h30

e 15h30, No Estádio do

Garibaldi, Garibaldi en
frenta. a Sociedade Re

creativa Tupy; no Está

dio do Alvorada, Alvo
rada entra em campo
contra o Guarani; no
Estádio da Ponte Preta,
Ponte Preta joga com o

Vitória, e, no Cruz de

Malta, Cruz de Malta

enfrenta o Flamengo,
O presidente da Liga

Jaraguaense de Futebol,
Rogério Tomazelli, in
forma que nas duas pri
meiras rodadas do cam

peonato foram registra
dos 30 gols, com média

de 3,75 gols por partida,
número que considera

ótimo se comparado
com o placar da'compe
tição realizada no ano

passado, que contou

com menos equipes, "O
que nós podemos perce
ber hoje, nitidamente, é

que as equipes estão

investindo mais no es-

porte, estão trazendo

jogadores de fora para
reforçar os times, O ní

vel técnico do campeo
nato deste ano está bem

melhor também", des
taca,

Apesar de ser inicio

de campeonato, os jo
gas estão contando com

bom número de torce

dores, segundö opinião
de Tornazelli. ''As par
tidas estão transcorren

do muito bem, até agora
aconteceram duas ex

pulsões, tivemos alguns
cartões amarelos mas

tudo procedimento
normal do futebol, nós

não tivemos problemas
?e agressões entre os

jogadores, muito menos

com torcida,"

EVENTO - No dia 9

de setembro, inicia o

Campeonato das Esco

linhas', promovido pela
Liga jaraguaense de Fu

tebol.,
O ev-ento. vai contar

com dez escolinhas,
envolvendo aproxima
damente mil crianças
entre 7 e 17 anos, nas

categorias Dente-de

Leite, Mirim, Infantil e

Juveriil. As competi
ções têm previsão para

seguir até dezembro,

EquipeMalwee de Bicicross traz títulos do Regional Sul
]ARAGUÁ DO SUL -

A equipe Malwee de

Bicicross conquistou 12

títulos de campeão, sete
de vice e sete como ter

ceiro colocado nas 33

modalidades disputadas
na 3a e 4a etapas do

Campeonato Regional
Sul de Bicicross, dispu
tada no final de semana

passado, em Santo An

tônio do Sudoeste, no

Paraná, O grupo tam

bém garantiu 30 troféus

entre os oito melhores

pilotos de cada categoria
e somaram ponto para o

campeonato brasileiro,
- Foi um dia espe

cial, onde nossa equipe
desempenhou um exce

lente trabalho -, con

sidera um dos dirigentes
do grupo, Valdir Moret

ti, Os atletas que sagra-

ram-se campéões são:

Luiz Madeira, 6 anos;

Guilherme Borchaidt, 8
anos; Ricardo Grutz

macher, Cruizer até 12

anos; Edson Dede Fer

reira, Cruizer 15/16
anos; Diego Antunes,
Cruizer 19/24 anos;

Diego Antunes, 19/24
anos, Aro 2,0; Nei

Borchaidt, Cruizer 40/
44 anos; Grasiele Bon-

fanti, 15 anos; Joice
Moretti, 19 anos; Gui

lherme Chefer, 13 anos.

A s- e 6a etapas 'do

campeonato serão, dis

putadas entre os dias '7

e 9 de setembro, em Sa

piranga, no Rio Grande

do Sul. Nos dias 5 a 7

de setembro, acontece
ainda o Campeonato
Latino-Americano, no
Parque Malwee,

Atleta jaraguaense de canoagem vai participar de seletiva
]ARAGUÁ DO SUL -

Dois clubes de Santa

Catarina irão enviar

atletas para participar da
seletiva para o Campeo
nato Mundial de Ca

noagem Velocidade,
categoria Júnior, O ja-

raguaense jeison Fabia

no Pommerening vai de
fender o Clube de Ca

noagem Kentucky, por
Jaraguá do Sul, e Júlio
César Zuelow e Eduar

do Ehlert vão disputar
pelo Clube Esportivo

Recreativo e Cultural

Concórdia, de Blumenau.

A seletiva vai ser

realizada no dia 2. de

setembro, no Parque
Iguaçu, em Curitiba, no
Paraná, O mundial será

.na capital do Paraná,

sConto à vista

0',364

entre os dias 7 e 9 de se

tembro de 2001, O

evento vai contar com a

participação do atleta

Daniel Puhlmann Mo

eller, que treina pelá se

leção brasileira, em Ca

xias do Sul,

?lIlIELLi
Moda Masculina
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FUTSAL: EQUIPE JARAGUAENSE FAZ OS CÁLCULOS PARA CONHECER AS OPORTUNIDADES NO ESTADUAL

MalweelFME entra em quadra
hoje contra a Metisa, deTimbó

. }ARAGUÁ DO SUL - A

equipe da Malwee/FME
entra em quadra hoje à noite,
a partir das 20h30, no ginásio
do Parque Malwee, para
enfrentar o time lanterna do

Campeonato Estadual de

Futsal, a Metisa, de Timbó,
que está com nove pontos.
Com 44 pontos e a terceira

colocação garantida na se

gunda fase do campeonato,
dirigentes e jogadores da
Malwee estão fazendo cálcu
los para conhecer o futuro
do time na competição. Para
o técnico Fernando Ferreti,
independente do futuro do

time, o melhor será com

provar a boa fase do elen

co, que no último domingo,
quando conquistou a Copa
Fiat, em Chapecó, jogando
contra equipes como Ulbra,
Banespa, MinasfPax e Santos.

Para o jogo de hoje, o
treinador nãovai contar com

A Malwee joga hoje contra o lanterna do Campeonato Estadual de Futsal

o pivô Micky, que está

machucado no pé esquerdo,
.

e o ala Dedé, que encontra

se em fase de recuperação
de uma lesão na perna es

querda. "Depois de quase
Um mês jogando fora de ca-
I' (,\,

sa, e Importante que os no-

vos contratados, como Be

tão, Euler, Silame e Rodrigo
sejam bem recebidos pela

torcida". Os ingressos para
o jogo estão sendo comerci
alizados no valor de R$ 8,00.

A Malwee ocupa a ter

ceira posição, tendo Unisul,
de Florianópolis, em pri
meiro e já classificada para a

fase final, com 49 pontos, e
a Tozzo/AABB, de Cha

pecó, em segundo, com 46

pontos. Uma vitória no hoje

e uma derrota do time do
Oeste catarinense para a

HeringiTaschibra, em Blu

menau, coloca o time jara
guaense na fase final. Qual
quer outro resultado fará
com que o time bicampeão '

estadual tenha que lutar por
, uma vaga nas finais jogando
a próxima etapa.

BRASILEIRO - Os joga
dores que vão defender o

Estado de Santa Catarina no

Campeonato' Brasileiro de

Seleções serão apresentados
nesta segunda-feira, no gi
násio do Parque Malwee, a

partir das 17 horas.Além dos
atletas da Malwee/FME
(Franklin, Euler, Cacau, Si
lame,]únior, Xande, Manoel,
Micky e Chico), o té�nico
Fernando Ferreti vai contar
com o goleio do Concórdia,
Kiko; Xoxo e Carlinos, de

. Chapecó; Tadeu, de Seara; La
, vardinha, de São Miguel do
Oeste, eMaral eLacal, daUnisul,

Os atletas embarcam no

dia 8 de setembro, para Ara
caju. Os jogos, iniciam dia 10.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

PUNHOBOl

SG

41

106 81 25

62 32

A equipe Soletex/FME participa da Copa SC de Punho:
bol Infanto, que acontece hoje, em Blumenau. Na compe
tição, o técnico Geison da Silva Soares vai coordenando
20 atletas, divididos em dois times. No masculino, o
treinador contará com os jogadores Danimar, Michael,
Evandro, Paulo Roberto, Rogério, Alesson, Richard,
Cícero, Cláudio e Edgar, enquanto que para o time femi
nina vai dispor das atletas Salete, Kriss, Floriana, Rosany,
Vanessa,]aqueline, Thaisa, Grazzielle, Amanda e Roseli.

ENCONTRO DE EX-ALUNOS

O Colégio Marista São Luís realiza no dia 1 de setembro,
a partir das 13h30, o 10 Torneio de Ex-Alunos Maristas
nas modalidades de futebol de salão, basquetebol e

voleibol, no masculino e feminino. O objetivo da

competição é reunir os ex-alunos Maristas, maiores de
18 anos, em um momento de descontração e reencontro.

As inscrições são limitadas e poderão ser feitas até o dia
24 de agosto, na recepção do colégio ou pelo e-mail:

esportes@marista-jaragua.com.br

COROA BOM DE BOLA
Hoje tem jogos da segunda fase do lQ Campeonato de
Futebol Sênior, Coroa Bom de Bola, no Beira Rio Clube
de Campo. Karlache defende a liderança do grupo contra

o Beira Rio, a partir das 14 horas, enquanto Arsepum
busca recuperação enfrentando o SantoAntônio, em jogo
com início previsto para as 15 horas.

csmQs.

ãó
e Verduras Sacolão
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