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Raulino quer a velha guarda do
PMDB de volta ao partido

Raulino disputará
eleição no PMDB
o primeiro suplente de ve

reador pelo PMDB de Jaraguá
do Sul, Ronaldo Raulino, ofi
cializou ontem sua pré-can- .

didatura à presidência do Di
retório local do partido. Entre
as propostas defendidas para
o mandato estão a tentativa
de aproximação' com o PT e a

reestruturação interna.
PÁGINA 3

Jongo da Serrinha .

faz apresentação
dia 7 deste mês

Ator Márcio Garcia
fala de seu potencial

• em agradar crianças

i comemora 20 anos

! de'carreira como atriz

Diretor: EUGtNIO
VICTOR SCHMÖCKEL
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Lançamento oficial do principal evento comercial de Jaraguá do Sul aconteceu na 6" Expofeira

Apevi lança a Expo2002 e

inicia a venda dos estandes
A apresentação oficial da Exp02002, que

acontecerá no Parque Municipal de Eventos,
em Jaraguá do Sul, de 17 a 21 de julho do and

que vem, ocorreu anteontem à noite, durante a

6" Expofeira, que está sendo realizada desde
sexta-feira da semana passada e será concluída

amanhã, em Guaramirim. As vendas dos 131

estandes estão iniciando com 12 meses de an

tecedência. A comercialização será feita pela Pra
xis Feiras e Congressos, de Blumenau, que tam

bém é a responsável pela organização do evento.

PÁGINA 5

Caropreso critica
decisão de Malan
o deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) criticou a de
cisão do ministro da Fazenda,
Pedro Malan, em manter a base \

de cálculo do orçamento do Mi
nistério da Saúde nos índices de
1999. Segundo Caropreso, a me
dida implica em corte de R$ 1,2
bilhão no orçamento da Saúde.

PÁGINA 3

Bombeiros fazem

exposiçãono shopping
Até amanhã, o Corpo de Bom

beiros estará no térreo do shop
ping mostrando os trabalhos e os

tipos de atividades desenvolvidos

pela guarnição. A iniciativa faz par
te da programação de aniversário
da entidade, que completou 35

anos na semana passada.
PÁGINA 7

Malwee/FME joga
hoje com a Unisul

. A equipe da Malwee/FME vai
entrar em quadra hoje à tarde, a

partir das 17 horas, no ginásio do
Parque Malwee, para enfrentar a

Unisul, de Florianópolis.
PÁGINAll

Biblioteca Popular
amplia atuação emJS
A coordenação da Biblio

teca do Movimento Popular
e Sindical de Jaraguá do Sul

quer divulgar o trabalho e os

livros à disposição da comu

nidade através de boletins in

formativos, qu� serão distri
buídos entre a comunidade,
especialmente entre os estu

dantes do ensino médio.
PÁGINA 9

Jogos da Pátria
. InICIaram ontem

A solenidade de abertura
dos Jogos Escolares da Sema
na da Pátria, Troféu Geraldo

Werninghaus, aconteceu on

tem, no GinásioArthurMüller.
O evento reuniu aproxima
damente 1,5 mil estudantes.
Os jogos envolvem 26 escolas,
totalizando 1,7 mil atletas com
idade entre 10 e 14 anos.

PÁGINA 12

�

tal
�
�o Ckt, Q,uafto!Üle
370-4523 Ilha da figueira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Homossexualidade não é crime!!
GILMAR DE OLiVEIRA-

Psicólogo, psicoterapeuta e professor.Mestrando em Educação e Cultura

Poucas vezes nos últimos anos um artigo foi tão contundente e injusto com um

grupo da sociedade como a 'Carta ao Leitor' do sr. José Thomaz Bárbara Filho, de
sábado, 25 de agosto. A desinformação de certas pessoas em pleno século 21 é

desconcertante ... Isso leva ao preconceito, já que a ignorância é vizinha da maldade,
diz o árabe (aliás, povo não cristão... )

,

É preocupante quando pessoas tentam impor na sociedade atual o seu dogma
de fé como verdade absoluta, pois dá o direito de qualquer pessoa vir expressar sua
fé no seu deus, "nas verdades" que não são de todos. Imaginem: Satánicos, Hitleristas,
Católicos, Evangélicos, Islâmicos, todos querendo ditar normas e dizer o que é

certo ... Quanto à carta, é bom explicar:
Em praticamente todas as espécies animais existem contatos homoeróticos,

como forma de obter prazer, agrado, aceite. Não são antinaturais. Se isso foi ou não

"criado porDeus" não me cabe questionar, nem mudar, pois médicos e psicólogos não
. mudam leis, não ditam e nem as formam, apenas estudam e entendem o comportamento
e o corpo humano. E nem educam alunos com preconceitos, mas os tiram.

Religião e sexualidade são opções individuais, nem certo, nem errado, esse

lirnite do respeito é que é lei sim. E enquanto cada ser humano opta pela fé e pelo
deus que quer, a sexualidade nasce com o individuo, é sua orientação sexual, que dá
à personalidade humana a consciência de sua sexualidade, que ele pode exercer

para ser feliz, ou recalcar para se encher de traumas e neuroses. Desde que não

prejudique ninguém, tudo é certo.

A ciência explica muito bem a natureza da Homossexualidade (e não

homossexualismo), basta que as pessoas leiam a respeito. A OMS (Organização
Mundial de Saúde) deixou de ver a Homossexualidade como doença há 30 anos.

Antinatural e ilícito é se incomodar com o desejo dos outros, aceitar apenas
uma doutrina como 'certa, é a ignorância do povo, a fome, a guerra, culpar inocentes,
queimá-los, torturá-los ...

Na grande minoria das vezes é que a prática hornoeróuca se utiliza da penetração
anal. Tal prática é mais adotada nas relações heterossexuais e uma das maiores
fantasias do brasileiro, e de muitos povos de todos os tempos e lugares. Sexo anal

não é exclusividade de gays, embora o ânus seja sim zona erógena. Resumir um

contato a apenas sexo anal ou é fantasia ou é recalque ...

Comparar a Homossexualidade como mudez ou surdez é chamar os gays de

pessoas portadoras de deficiência, é discriminação pura. E o fato de um mudo e

surdo virema falar não os tornam antinaturais, assim como um religioso que nega
sexo e a reprodução não se torna antinatural. Assim como relacionar prostituição
e homossexualidade é puro equívoco.

Se for para citar textos. bíblicos, as vozes da censura moral de plantão deveriam
se repetir à questão de não julgar para não ser julgado, para terem tempo de se

preocupar com as injustiças sociais que assolam nossa sociedade desde os tempos de
Cristo (antes até), para votarmos certo e tirarmos a roubalheira do poder, isso sim,
antinatural e desumano. Seríamos mais felizes.

o que esperamos da educação?
FABIANOMATOS DE SOUZA -Estudante (16 anos)

Quando ouvimos falar em educação a primeira idéia que vem a nossas

mentes é a escola, seja ela dividida em ensino fundamental, médio ou superior.
Devemos saber que educação não é só isso, educação é tudo isso e muito

.mais. Educação relacionada à moral, nos dá a Idéia de pessoas que seguem os

pádrões de comunicação e conduta impostos pela sociedade em. que vivem,
quando ouvimos falar de educação relacionada a livros nos dá a idéia de inteligência
e conhecimento.

Atualmente as pessoas buscam o conhecimento para ocupar cargos melhores
dentro das indústrias, com salários e um conforto maior, e cada vez mais as

pessoas estão chegando à conclusão de que educação em grau de escolaridade
serve somente para isso.

Já ouve o tempo em que o conhecimento era privilégio de um número bem

pequeno da população, de fato, esta é uma realidade que ainda existe nos dias de

hoje, só que de uma forma diferenciada, todos têm acesso ao conhecimento

através dos meios de comunicação, que além de nos fornecer conhecimento e
.

cultura são também uma grande "lata de lixo".

A diferença está no fato de pessoas de classe média a alta obterem um

conhecimento de melhor qualidade por terem condições de acesso a livros, que
ainda são caros, jornais, revistas etc ...

O fato de que o' número de alunos que estão matriculados nas escolas

públicas ser maior do que 'as que estão estudando nas escolas particulares prova
isso, isso significa que o número de pessoas que usufrui de um conhecimento de

qualidade é bem menor.

A pergunta que nos cabe é para que essa educação, que é um conjunto de
conhecimento e cultura, será usado no futuro, já que as telecomunicações e a

biogenética evoluem a cada dia?

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, l.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

o fato e a notícia
Nenhumfato recentemobi

lizou tanto a opinião pública
quanto os seqüestros sofridos

pela família Abravanel (Silvio
Santos). Durante horas a fio

todos os principais veiculas de

comunicação de massa, espe
cialmente rádios e TV, destina
ram espaço generoso na sua

grade de programação ao se

qüestro do apresentador de TV
Sílvio Santos, ocorrido poucas
horas depois de ter tido a filha

libertada do cativeiro, ela tam

bém vitima de seqüestro.
Em pouco tempo, o fato

passou a ser noticia em todos

os jornais do mundo, inclusive
na Internet. Durante o tempo
dedicado a esse assunto, nada

mais foi divulgado. Todos
agiram como se mais nada no

mundo pudesse termais impor
tância, Nem as outras centenas

de vítimas de seqüestro tiveram
tanta atenção da midia. Em

poucas horas, todos voltaram

a sorrir na expectativa do pró
ximo domingo, quando muita

gente, com toda a certeza, vai as

sistir ao programade Silvio Santos.

Apoiados nas caracteristicas
da personalização, dramatiza-

r Apoiados nas
características da

personalisação,
dramatização e

"euentualisação", a
imprensa usou o crime

comofatorprincipal
_J

ção e "eventualização", a im

prensa usou o crime como fator

principal. A escolha tem seus

motivos, mas isso significa que
as noticias valem a pena por
motivos nem sempre bem es

clarecidos. Algumas valem a

pena superdimensionar, como
os seqüestros dos Abravanel.

Outras não recebem o mesmo

tratamento, não têm o mesmo

apelo popular e sensacionalista.
Quanto mais conhecida a víti

ma, maior o estardalhaço.
Sempre que a imprensa, de

um modo geral, transforma um
crime em um acontecimento do

ano, vale a pena perguntar quais
os critérios que pautam essa'clas

sificação e que caracteristicas de

ve ter a noticia para receber esse
tratamento. Quemotivos levam
a imprensa a direcionar toda a
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carga emocional de um crime

em cima de apenas um ato, um

fato. Quantos seqüestros acon

tecem por dia nas grandes
cidades, mas somente os sofri

dos por pessoas consideradas

importantes aos olhos do gran
de público merecem destaque.
A personalização do con

teúdo da informação permite
à audiência uma identificação
com o assunto ou com a pessoa
que detém o assunto, o que
torna temas às vezes comple
xos, bem mais compreensíveis.
A dramatização também im

porta em casos gerados a partir
de um conflito, acidente OU

crime de seqüestro; Nunca um

seqüestrador foi tratádo com

tanta importância.ATV perdeu
horas levantando a vida dos

acusados. Até psicólogos foram

chamados para analisar co�
portamentos e neuroses deVlu,

mas e criminosos.

Más isso foi até ontem, por·

que hoje a imprensa deve estll!

atrás de outro seqüestro impor'
tante.De outro fato inusitadoque

.

r parapossa superdimenslOna
diênci tl'sfazer oSaumentar au enca, sa

anunciantes e distrair o público.
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CONTABILISTAS
Está confirmada para Ja
raguá do Sul a Conven

ção Estadual dos Conta

bilistas de 2003. A in

formação é do presidente
do sindicato da categoria
no Município, Osmar

Gumz, que participou da

última convenção, realiza
da em agosto último, em
Blumenau. A convenção
acontece de dois em dois
anos e deverá atrair para
Jaraguá do Sul cerca de
600 convencionais vindos
de todas as regiões do

Estado, acrescenta Gumz.

-

SEBRAE
O diretor-técnico Lauro

Andrade Filho e o supe
rintendente do Sebrae,
Carlos Guilherme Zigelli,
estarão na próxima quar
ta-feira em Jaraguá do

Sul, quando participarão
de um almoço com lide

ranças e convidados, no
Restaurante do Parque
Malwee. A finalidade do

encontro é fazer a apre
sentação dos novos pro
jetos e programas que o

Sebrae tem previsto para
serem desenvolvidos na

região.

VOLTANDO
O vereador Lia Tironi (PSDB) estará reassumindo a

presidência da Câmara de Vereadores na sessão

ordinária da próxima segunda-feira, depois de 30
dias de afastamento, em licença para tratamento de

saúde.Já com as providências pessoais todas tomadas,
Tironi volta disposto ao trabalho. Só não quer falar
muito sobre a questão da candidatura a deputado
estadual, que, segundo ele, já foi demasiadamente
destacada nos jornais. No período, foi substituido
pela vereadora Maristela Mene! (PMDB).

e-

cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

[ ADDlMakler n
ÉMAJSSEGURO

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

Saiba que trabalhamos semprepensando na sua

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

Ru. 28 d. Agosto, ••q>Cõm.:Pedro Paulo Streit
.

aalrro Aval .. Gu.r�rt!!1 "'i'A�on.: 373-0883

I CANDIDATO: RONALDO RAULINO VAI DISPUTAR A PRESIDÊNCIA DO PMDB MUNICIPAL

Suplente de vereador do PMDB.
defende aproximação com o PT

]ARAGuA DO SUL � O

diretor-administrativo do

Ceij (Centro Educacional

Integrado Jaraguaense),
Ronaldo Raulino, oficializou
ontem sua pré-candidatura
à Presidência do Diretório

Municipal do PMDB. A

convenção do partido está

prevista para o dia 21 de

outubro. Além de Raulino,
apenas a vereadoraMaristela
Menel demonstrou interesse
em presidir a legenda no

Município, mas já sinaliza em
favor de outro nome. Entre

]ARAGuA DO SUL - O

governador Esperidião
Amin (PPB) prometeuexe
cutar as reivindicações pro
postas pela Região Metro

politana de Joinville. O
anúncio foi feito na tarde da
última quinta-feira, durante
reunião com os presidentes,
e superintendentes das

regiões metropolitanas do

Estado, da qual participou

Edson Junkes/CP

Raulino quer um PMDB mais combativo e na oposiçäo

precisa ser reestruturado,
recadastrar os atuais filiados,
promover o debate interno

para reformular as linhas de

atuação e definir o planeja-
mento estratégico. "Minha
preocupação é, inicialmente,
trazer de volta parte da

o presidente-executivo da
Codesc (Companhia de

Desenvolvimento do Esta
do de Santa Catarina), Ed
son Caporal. As demais re

giões metropolitanas tam

bém terão as reivindicações
�

atendidas.

Segundo o prefeito Iri

neu Pasold (PSDB), pre
sidente da Região Metro

politana de Joinville, as seis

velha guarda do PMDB que
se afastou e mostrar que o

partido é maior que qual
quer nome, além de con

vencer alguns setores da res
ponsabilidade da legenda na
construção de uma socie-

dade mais justa", discursou,

ações consideradas priori
tárias (transformação da 3a

Companhia de Policia Mi

litar em batalhão, pavimen
tação das rodovias Pa
panduva-Vale do Itajaí,
Massaranduba-São João
do Itaperiú, Guaramirirn
Joinville, Ilha da Figueira e

aerofotografia da região)
serão executadas com re

cursos do BID N e estão

Os articuladores do Partido Verde em Jaraguá do Sul

estão fazendo nova convocação de todas as pessoas

interessadas em participar do PV para uma reunião,
hoje, com início às lOharas, na Câmara de Ve

readores. Na primeira convocação, feita em agosto,

poucas pessoas compareceram, mas agora existe

maior número de interessados e o PV tem boas

chances de dar a largada e ter atuação de fato na

comunidade, diz o jornalista Inácio Carreta. No dia

26, os verdes participaram de um encontro em São

Francisco do Sul, preparatório para a convenção do

partido, que acontecerá em 15 de setembro, na cidade
deJoinville.

as propostas apresentadas
por Raulino, estão campa
nha de filiação, recadastra
mento dos atuais filiados e

ampliar o debate em torno

da futura politica de alianças.
Segundo ele, o PMDB

Vicente Caropreso critica cortes no orçamento da Saúde
]ARAGuA DO SUJ.. - O da emenda representa corte e do Senado, Edison Lobão mentárias), com aplicação

deputado federal Vicente de R$ 1,2 bilhão no orça- (PFL/PI), já se declararam no texto verbas para saú-

Caropreso (PSDB) lamen- mento da Saúde. O minis- favoráveis à alteração apro- de", revelou Caropreso.
tau a decisão do ministro tro alega não ter como vada pelo Congresso, que Na opinião do parla-
da Fazenda, Pedro Malan, viabilizar os recursos pre- confronta com a interpre- mentar, o assunto é im-

em mantef'O orçamento da vistos pela emenda. Caro- tação dada pela Advocacia- portante, porque diz res-

Saúde com base nos cálculos preso discutiu o assunto Geral da União e pelo Mi- peito à melhoria do aten-

de 1999. Caropreso disse em audiência com Malan, . nistério da Fazenda. "O dimento de saúde como

que Malan mostrou-se em audiência na última presidente do Supremo um todo no País. "Sem re-

irredutível em relação à quinta-feira. Tribunal Federal, Carlos cursos não será possível re-
emenda constitucional 29, A emenda está provo- Mário da Silva Velloso, se verter o quadro atual, que
que institui o novo cálculo cando divergências na base colocou à disposição e su- melhorou muito em rela-

para a pasta, feito com base aliada. Os presidentes da geriu uma ação direta in- ção há anos, mas ainda

em 2000. Segundo o depu- Câmara dos Deputados, constitucional, contra a LDO não é aideal", comple-
tado, o não-cumprimento Aécio Neves (PSDB/MG), (Lei de Diretrizes Orça- tau. (MC)

Governador garante execução das reivindicações da RM

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

Rua ôtW azurechenj 42 -'"

Jaraguá db sei- S -:Eo.né (47). 371-9409;'

VANG FASHION

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

informando que pretende
deflagrar uma campanha de

filiação dirigida e "ousada",
,

mapeando toda a cidade e

filiando pelo menos um mo

rador de cada rua.

Em relação à politica de

alianças, Raulino disse que a

intenção é trabalhar para

aproximar o partido do PT.

"Sozinhos não chegaremos
a lugar nenhum", justificou,
afirmando que o PT, hoje,
tem uma posição seme

lhante à desempenhada pelo
PMDB, no passado. ''Vou
insistir na volta às raízes",
completou. Raulino é pri
meiro suplente de vereador,
foi o 13° candidato mais vo-

tado no Município, obtendo
1.071 votos.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

em processo licitatório dos

projetos, à exceção da Pa

panduva-Vale do Itajaí,
em licitação para execução.

- O apoio do gover
nador às propostas das

regiões metropolitanas con
tribui para o fortalecimento

do associativismo e dá

credibilidade. ao movi

mento -, declarou Pa

sold. (MC)

AMBRllUZ
AAssocill�ão deMoradores do

Bairro Rio da Luz I, II, III
promove grandioso baile, hoje
(1/9), no Salão Barg, às 22 horas

com a escolha da Garota e

Garoto Ambriluz, e, às 23 horas,
baile çom anima�ão da banda

Modelo (RS). Participe!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IREORGANIZAÇÃO: MAFRA PROPÕE FUNCIONAMENTO PLENO DAS SECRETARIAS INTERNAS DO PT

Candidato à reeleição divulga
plano de trabalho no partido

GUARAMIRIM - O atual

presidente e candidato a

novo mandato no Partido

dos Trabalhadores,Moacir

José Mafra, o Zuco, está

propondo a formação de

novas secretarias e a rea

tivação de outras, para
melhor funcionamento do

PT. Mafra já divulgou o

plano de trabalho aos filia
dos do partido, em debate

realizado no sábado pas
sado, e agora pretende am
pliar a divulgação de suas

idéias, até a convenção
municipal do PT, no pró
ximo dia 16 de setembro.

Ele lidera a chapa única
que será colocada' em vo

tação na convenÇto, oca

sião em que o PT instalará

definitivamente o Diretó

rio do partido no Municí

pio, em substituição à co

missão provisória que fun

cionou até agora.
Mafra defende a cria

ção de uma secretaria de

Comunicação no PT, para
melhorar o fluxo de infor

mações dentro da legenda
e, principalmente, com

relação à divulgação das

Arquivo/CP: Edson Junkes

Moacir José Mafra buscará a reeleição para a presidência

propostas do partido na

mídia. Ele quer também a

nucleação do partido, para
atuação mais intensa nos

bairros, e que a legenda es

treite os contatos com as

bases na comunidade e te

nha maior participação nos
movimentos populares.

Além disso, o presi
dente e candidato à reelei-

ção quer manter e até am

pliar o assessoramento que
o partido presta ao único

representante do PT na

Câmara de Vereadores,
Evaldo João Junckes, que
preside o Legislativo. Ele
defende também um tra

balho permanente de ori

entação e formação dos

novos filiados, para que

.

possam ter melhor identi

ficação com a ideologia do
partido.

Segundo ele, existem

posições divergentes den

tro do PT em Guarami

rim, "mas elas ficam no

campo das idéias, sem que
isso signifique que esteja
ocorrendo racha no par
tido", assinala, negando os

boatos de que uma ala

petista está descontente

com a atuação de Junckes,
no Legislativo.

ELEIÇÕES - Moacir

José Mafra está conven

cido de que o Partido dos

Trabalhadores vive o

momento mais favorável

para disputar as eleições à

Presidência da República,
como tem tentado repe
tidamén te, nos últimos

anos, tendo. como can

didato Luiz Inácio Lula da

Silva. Na opinião dele, "é

preciso inverter as prio
ridades do Brasil, onde um

governo financia bancos

falidos e insiste em pagar
uma dívida externa impa
gável, a um custo social ina

ceitável". (MILTON RAASCH)

Dequêch apoiará candidatura de Peixer se ele ingressar no PFL
GUARAMIRIM - o ve

reador Salim José De

quêch (PFL) disse ontem

que apoiará a candidatura

do vereador e secretário de

Agricultura em Jbinville,
Maurício Peixer (PMDB),
se ele pedir efetivamente
transferência para o Partido

da Frente Liberal. Con
forme Dequêch, Peixer
tem muito respaldo e ami

zade em Guaramirim e se-

ria difícil não posicionar-se
ao seu lado, caso ele tome

essa decisão. Ele frisa que
este é o pensamento iso

lado, dele, mas acredita que
"95% do diretório local

têm a mesma opinião".
Peixer não tem con

seguido o espaço que de

seja dentro do próprio
partido em Joinville, e esta

semana declarou taxativa

mente que está analisando

a hipótese de transferir-se

para o PFL, dependendo
do resultado de uma con

versa que iria estabelecer

com o prefeito Luiz Hen

rique da Silveira. A decisão

poderá acontecer ainda

nesta semana, dependendo
do rumo dos aconteci

mentos, admitiu Peixer.

A eventual transferência

de Peixer para a nova le

genda - incentivada tarn-

bém pelo irmão dele,
prefei to Mário Sérgio
Peixer - daria condições
para formar dobradinha

com o PPB, que na prática
já existe através da coli

gação no governo munici

pal, de forma que os dois

partidos apoiariam mutua

mente nomes para deputa
dos estadual e federal,
conforme raciocina De

quêch. (MR)

Repercutiu em Schroeder a declaração dada pelo ex

prefeito Gregório Tietz (PSDB) ao Jornal CORREIO
DO POVO, de que não descarta nova tentativa para
sair candidato a prefeito, no futuro. Tietz não parou
de receber telefonemas de amigos e pessoas co

nhecidas, indagando sobre o assunto. Ao comparecer
na .6a Expofeira, em Guaramirim, nesta quinta-feira,
ele disse ter constatado que suas intenções ainda

repercutem bastante na comunidade. Mas, por
enquanto, insiste, ele será completamente fiel ao

prefeito Osvaldo Jurck (PMDB), de quem é amigo e

com o qual compartilhou por muitos anos o serviço
na Prefeitura de Schroeder. Tietz foi confirmado,
recentemente, na presidência do Diretório Municipal
do PSDB.

PMDB MULHER Ex
Mais de 40 mulheres gua
ramirenses participaram,
ontem à noite, do en

contro organizado pelo
PMDB Mulher, na Socie
dade Ginástica deJoinville,
organizado pela primeira
dama do Município, Ivete
da Silveira, esposa do pre
feito Luiz Henrique da
Silveira. Em Guaramirim,
a rearticulação da ala fe

minina do partido está
sendo conduzida pela ex

secretária municipal de
Educação Maria Lúcia da
SilvaRichard.

O ex-prefeito Antonio
Carlos Zimmermann é

um dos entusiastas da

campanha do prefeito de

Joinville, Luiz Henrique
da Silveira (PMDB), ao

Governo do Estado, ten
do acompanhado o pré
candidato nas incursões

pela microrregião. O que
ainda não se sabe é até

que ponto Zimmermann

irá efetivamente se engajar
na-campanha de Silveira,
de quem é amigo pes
soal. Como sempre, o ex

prefeito revela pouco.

ENTRE ASPAS -

"E a fidelidade partidária e a ideologia,
onde é que ficam?" <Indagação do presidente
do Partido dos Trabalhadores de Guaramirim, Moacir
José Mafra, o Zuco, surpreendido com a notícia de

que o vereador Maurício Peixer - PMDB -, de

Joinville, poderá transferir-se para o PFU

Selecionando para início imediato

Empresa franqueada, está selecionando 20 pessoas de
. ambos os sexos, com idade entre 18 e 30 anos,

2." Grau Completo ou Superior para

Supervisores ã�jMarketinw TeIentarkeung
Relações Externas e Treinamentos

Os aprovados estarão sendo treinados remuneradaroente
em função das atividades práticas desenvolvidas e, se aprovados,
estarão definirivamente prestando serviços 11 empresa ou a rede.

Os Interessados devera" comparecer J"ll';\ .nll'C\1sta e tBteS

somenle nesta SEGUNDA·I'EmA, 8hs dA M.ltIha:,
na Rua Exp. António Carlos Ferreira, 23 - 1! Andar - SalA 101- CenlTO

E,üfíci" ll€atrke Daníele - JAl'aguá do Sul iSC
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Maisde30milpessaaspagaram
ingressos atéquinta-feiraànoite
GUARAMIRIM - De

acordo com a Comissão

Central Organizadora,
mais de 31 mil pessoas ha

\�am pago ingressos para

participar da 6- Expofeira,
no Parque Municipal de

Exposições, até quinta
feira à noite. A meta é

chegar a 65 mil visitantes,
até amanhã à noite, quan
do a banda "Nenhum de

Nós" estará fazendo o

show de encerramento.

Caso a estimativa se con

firme, estará atingida a

projeção feita pelos pro
motores, desde o irúcio do
evento.

A tendência é ser ven

ilido muitos ingressos nes

les últimos dois dias, com
o público querendo adqui
rirum maior número de in

gressos para participar com
mais chances do sorteio de
um automóvel, de uma

motocicleta e de vários

GUARAMIRIM - Os

negócios decorrentes da 6-
Expofeira deverão al

cançar a cifra de R$ 3 mi

lliões, até o encerramento,
amanhã. A estimativa é da
comissão organizadora e

baseia-se em consultas
feitas entre os empresários
que estão expondo no

evento. "O movimento
lotai pode ser até superior,
mas essa avaliação só será
POssível fazer depois de
Concluída a feira" diz o,

seCretário-executivo da

Associação Comercial In-
dust ·aI·

'

n eAgrícola de Gua
ta ..mIrIm e membro da
Co

.

-

Il1lssao organizadora do

Se:ento, Rogério Souza
ilva.

outros prêmios, que vai
acontecer amanhã, no final

da festa, pouco antes do

show de encerramento que
será feito pelo grupo ''Ne

nhum de Nós". Duas por
tarias de acesso ao parque
estão funcionando este ano,
uma na entrada pelo estacio
namento e outra no acesso

pela BR-280.

O preço do ingresso é

de R$ 1,00, com direito a

assistir aos shows que
acontecem na tenda gi
gante instalada no pátio.
Hoje à tarde, entre 14h30

e 16h30, acontecerão várias

apresentações de canto

coral, além de outras atra

ções. Hoje, também vai

acontecer o último baile da

programação, animado

pelo Os Serranos, a partir
das 23 horas. O ingresso
para o baile, que acontece

no Pavilhão de Eventos,
custa R$ 5,00. (MR)

Segundo ele, em quan
tidade de vendas já con

cretizadas ou negociadas
para futuro fechamento, o
maior movimento acon

teceu entre os exposi
tores internos, mas em

valores envolvidos foi no

pátio externo, onde estão

colocados os produtos
com preços mais eleva

dos, como o segmento de

caminhões, tratores e

máquinas agrícolas. Este
último segmento, desta
cou-se na feira, chegando
a surpreender alguns ex

positores, que tiveram que
fazer reforço da frota le

vada ao parque, para me

lhor atender ao público.
(MR)

ECONOMIA/GERAL CORREIODOPOVO 5

I EVENTO: APEVI FAZ LANÇAMENTO DA Exp02002, QUE ACONTECERÁ EM JS, EM JULHO DO ANO QUE VEM

Estandes estão sendo vendidos
com um ano de antecedência

GUARAMIRIM - A

Apevi (Associação dasMi

cro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu) rea
lizou, quinta-feira à noite,
o lançamento da Expo
2002, que acontecerá no

Parque Municipal de

Eventos, em Jaraguá do

Sul, no período de 17 a 21

de julho do ano que vem.
A solenidade de lança
mento aconteceu na 6a

Expofeira, nas presenças
de autoridades municipais
e convidados. A comercia

lização dos estandes para

aquele evento está sendo

iniciada com 12 meses de

antecedência e será feita

pela Praxis Feiras e Con-
.

gressos, empresa com sede

em Blumenau, que tam

bém é responsável pela
organização do evento.

Na última edição, no
ano passado, a Expo teve

mais de 20 mil visitantes e

movimentou cerca de R$
5 milhões em negócios,
conforme dados daApevi.

Presidente da Apevi, Antonio Cunha, anuncia a Expo2002

Este ano, a direção da en

tidade decidiu, em comum

acordo com a Aciag (As
sociação Comercial, .In
dustrial eAgrícola de Gua

ramirim), programar a

Expo só para 2002, segun
do informa o presidente
da Apevi, Antonio Car

neiro da Cunha.A intenção
é promov�r a alternância
entre os principais eventos
damicrorregião. Segundo
ele, a idéia é que Gua

ramirim, que realiza a Ex

pofeira, Massaranduba,

sede da Festa Catarinense

do Arroz, e J araguá do

Sul, com a Expo, ofereçam
à região um grande evento
anual, alternadamente.

- Dessa forma, cada
cidade terá prazo de dois

anos pata orgamzar seu

evento, tempo suficiente

para fazer a promoção
com qualidade e fazer boa

divulgação-, diz Cunha,
que defende também a

instalação de um centro

regional de eventos, com

investimentos de todos os

municípios interessados,
. que passanam a promover
as feiras em único local e

com infra-estrutura am

pliada.
ESTANDES - J á na

noite de lançamento, a

Praxis iniciou a venda dos

estandes. Os empresários
serão contatados por te
lefone e, havendo interesse,
receberão visita dos repre
sentantes da Praxis, para
fechamento de contrato e

negociação das formas de

pagamento. As empresas

poderão optar entre a

aquisição apenas dos

espaços demarcados, com
custo de R$ 65,00 para
sócio daApevi, e R$ 80,00
para não associado, ou
pela área demarcada e con

tendo montagem' bási
ca.

Nessa última opção, os
preços são de R$ 80,00
para sócios, e R$ 95,00
para os que não são filia

dos àApevi.
(MILTON RAASCH)

Prosseguem obras na estrada geral no Bairro Santa Luzia
]ARAGUÁ DO SUL -

Iniciou esta semana a se

gunda etapa da pavi
mentação asfáltica na es

trada geral do Bairro

Santa Luzia, que corres

ponde à execução dos

serviços de terraplana-

gern, pavimentação, dre
nagem e obras comple
mentares, numaextehsãode

3.152,08 metros. A pri
meira etapa, de 2.160

metros, já executados

entre julho do ano pas
sado até maio deste ano,

Clinica de Ortopedia e

Traumatologia de Guaramirim

* Dr. Rogério Luiz da Silva - CR/J\ 6243
* Dr. Ivo Knut Anders Ir - CR/J\ 8879

Afendemos consulfos orfopédica e froumof%gíca, imobilizacões genadas,
punções arfícu/ares, curafívos, ele. (47) 373-2868
Rua João Butschardt, 84, sala 12 - Centro Comercial Paulo Donini· GuaramirirnlSC

teve um investimento to

tal de R$ 368,521,06, sendo
R$ 73.704,21 com recur

sos próprios da Pre

feitura e R$ 294.816,85
adquiridos através de

convênio entre o Municí

pio e a Caixa Econômica

Federal.

O investimento total da

obra é de R$ 718.395,93,
sendo que R$ 178,395,93
com recursos próprios e o

restante através de con

vênio entre o Município e

a Caixa Econômica.

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Ruo Barão do Rio Branco, 637 • Sola 2 • (antro' Jaraguá do Sul· sc

(ei.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

Negócios da 6a Expofeira
alcançam R$ 3 milhões

J-I� � �o-�!o- g�� pdo-� 52 ��, ��

�!o-� � �� lu-k �. &&�"'''''''� g��"!

Poslo Guaramirim Lida.
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I DEBATE: GERENTE REGIONAL DO DER CHEGA TERÇA-FEIRA PARA DISCUTIR SOBRE ACESSO A VILA CAROUNA

Engenheiro terá reuniões na

Prefeitura e com vereadores
GUARAMIRIM - o

engenheiro Luiz Cesar

Keufner, gerente regional
do DER (Departamento
de Estradas de Rodagem),
estará terça-feira na cidade
para tratar sobre as obras

reclamadas para garantir
mais segurança aos pedes
tres no acesso para aVIla Ca

rolina, na SC-413. Keuf

ner reúne-se com os téc

nicos da Secretaria Mu

nicipal de Planejamento, às
18 horas, e em seguida dis-
cute o assunto na reunião da Edson Junkes/CP

Câmara de Vereadores. Trecho sinuoso e tráfego intenso tornam acesso perigoso na Vila Carolina

A vinda do engenheiro
deJoinville foi confirmada
ontem pelo vereador
AdilsonAndréAraújo, que
também está convocando

os moradores da locali

dade para participarem da

discussão sobre as pro
vidências que deverão ser

tomadas. O DER já fez

levantamento no trecho e

tem um estudo sobre as

melhorias que poderão ser

adotadas, para melhor

funcionamento do acesso,

que fica numa curva e num

trecho de tráfego intenso.
Na mesma reunião,

antecipa Araújo, será tra

tado também sobre os

problemas quejexistem
também no elevado que
fica entre as vilas Brum

müller e Freitas, na mesma
rodovia, onde os moto

ristas têm dificuldades com
a mão dupla, que é curta, e

provoca acidentes. Outra

melhoria prevista para ser

feita na rodovia, mas ainda
não executada, é a cons

trução de uma passarela

para pedestres, na Ponte do
Putanga, na divisa com

Massaranduba.

PROTESTO - O líder

comunitário José Araújo
disse que o protesto que os

moradores da Vila Ca

rolina havia programado
para acontecer ontem,
com bloqueio do tráfego
de veículos no local, e que
foi suspenso, em atenção
ao pedido das lideranças,
não está totalmente descar

tado. "A comunidade

espera pela tomada de

providências há muitos

anos, sem ser atendida",
diz, explicando que o risco
de acidentes envolvendo

moradores émuito grande
no local, devido ao intenso

movimento de estudantes

e trabalhadores. Segundo
Araújo, que reside na vila

há 14 anos, o descaso com

a comunidade é grande.
"Nem telefone temos.

Numa situação de emer

gência, precisamos andar

quase um quilômetro."
(MILTON RAASCH)

Schroeder prepara comemoração do 37° aniversário
SCHROEDER - Está como bailes, shows e ati- escolha da rainha da festa, Complexo EsportivoMuni-

definida a programação vidades culturais.A soleni- seguido dé show com a cipal, vai custar R$ 1,00,
comemorativa ao 37° ani- dade de abertura oficial da Banda Sem Censura e baile com direito à participação
versário de fundação do "Schroederfest 37 Anos", com o Grupo Momento. no sorteio de uma moto-

Município, que será desdo- como o evento é denomina- No dia 6 de outubro (sába- cicletaOkm, no final da festa.
brada no período de 29 de do, vai acontecer no dia 5 do), será distribuído chope O data do aniversário é

setembro a 7 de outubro. de outubro (sexta-feira), às pelas principais ruas da no dia 3 de outubro, mas
Durante todo o período, se- 18 horas, no Ginásio de cidade. Outra atração será será antecipada para o dia

rão desenvolvidas competi- EsportesAlfredo Pasold. os vôos panorâmicos com 1, segunda-feira, por soli-
ções esportivas e oferecidas Naquela noite, também helicóptero. O ingresso ao citação do comércio e em-

diversas atrações ao público, acontecerá o concurso para local dos festejos, junto ao presas locais. (MR)

estará rnois

cionamentos,
-se capaz de coptor

dos outros.À noite, porém,
tome c ado com as discussões.
Touro - Bom dia para se

trabalho

pouco instável.
rir ao diálogo.

Um climo de
-

Irá estimulá-Ia. Tudo
er ligado ao novo

seu interesse. O
to tende a

aumentar no relação a dois.
Câncer - A vontade de mudar
t ii cortarvelhos

ulos afetivos estarão
sassuntode

á interferir no paixão.

déias novas poderão
você. Será desafiada
ais no bem-estar de
do que nas suas

propn nveniências.

Virgem - A vontade de se

um ideal tende a se

nvista nos seus

tina poderá esfriar a
ois. O clima será de

Comunidades querem

pavimentação dó acesso

NOTA DE AGRADECIMENTO
A família enlutada de:

ANTONIO BENTO DE SOUZA SOBRINHO (Benfica)
ainda profundamente consternada com o seu falecimento
ocorrido no último dia 24 de agosto, com a idade de 64 anos,

agradece a todos os conhecidos e clientes da Farmácia do Bentica

que nos consolaram com palavras, abraços, telegramas,
mensagens e pelas homenagens com buquês e coroas.

. Agradece em especial aos médicos: Dr. Edson Carlos Schulz, Dr.
Marcus Eduardo Müller, Dr. Maxwell Jorge de Oliveira, Dr. Jae

1. Waltrick Junior, Dr. Mauro Vared e também a equipe de

enfermagem do Hospital e Maternidade Jaraguá, a Unimed, a

Equipe de Fisioterapeutas da Clínica SER, pelo excelente
atendimento e carinho pom com o Bentica. e também conos�o,
os dois corais da Igreja Evangélica Luterana Centro, como tombem
o Coral da Scar pela linda mensagen apresentada e aos Pastores

Willion e Egberto.
'''A ÚNICA COISA QUE VOLTA DO TÚMULO COM
·os ENLUTADOS E SE RECUSA A SE DEIXAR

SEPULTAR É A DIGNIDADE, O CARÁTER E O AMOR
AO PRÓXIMO DE UM HOMEM".

Es osa Dorotea Pasold de Souza e Filha Vara Cristine

GUARAMIRIMjSCHRO
EDER - Moradores das
comunidades dos bairros
Recanto Feliz e Schroeder I
e vilas Amizade e Paraíso

reclamam a pavimentação
do acesso para estas locali

dades, trecho de 11 quilô
metros, com entrada pelo
entroncamento daBR-280
com a Rua Cláudio Toma
selli. A reivindicação foi dis
cutida sábado, com vários

representantes políticos da
região, além do prefeito de

Schroeder, OsvaldoJurck,
representantes de empresas
e da Prefeitura de Guara
mirim e vereadores dos
dois municípios.

Na reunião, que contou
com as presenças do sena

dor Casildo Maldaner, que
cumpria roteiro político na
região; do deputado fede
ral VicenteCaropreso e dos

deputados estaduais Ivo

Konell, Adelor Vieira,Jai
me Duarte e Francisco de

Assis, as comunidades ex.

puseram a urgência da pa.
vimentação asfáltica do
trecho, que dificulta a pas
sagem demotoristas, ciclistas
e pedestres no local, por
éausa dos problemas de
conservação, alternando pe.
ríodos demuita poeiracom
outros de bastante lama.

Conforme o presidente
daAssociação de Morado
res do Bairro Recanto Feliz,
Caubi dos Santos Pinheiro,
deliberou-se, na ocasião, que
os representantes politicas
da �egião atuarão em duas
frentes em busca do apoio
financeiro necessário paraa
execução das obras, junta
aos governos estadual e

federal.No prazo de 45 dias,
haverá nova reunião naVila

Amizade, em Schroeder,
para avaliar os resultados.
"Existem empresas saindo
e outras evitando a reg1ão
pôr causa da falta demelhor
acesso", diz Pinheiro. (MR)

ai estar à vontade
es que dêem a você

.

para agir. Procure

,r��!lHç,g§faotasias alheias. A dois,
'�hãfogõêle�intura.
Escorpião - Momento ideal

Iver impasses
e abandonar

romance.

Sagitá[!� - Hoje você
estar

I }it�� istoso,
criativa. Tente

o . informações.
o afetivo, a falta de

ntato poderá perturbá-Ia.
Ca

.,

io - O relacionamen
sdemelhorpasição
receberá ótrncs

A, .. gr'q/ A Lua ingressará
t�,�I;�L�f��, aumentandoelll

, pelo novidade.
. . dividuahstaIS In

dendosetende a se destacar, po
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FECHAMENTO
DOS ClASSIFICADOS

ClASSIFICADOS DO CP . Jaragua do Sul e região. Sábado, 1 de setembro de 2001
P.P� ••••• _._ •• _ •••••••••••••_ •••••••••••••_ •••••••••••••P.p.__ •••••••••••••__ _ _ ••••••••••••H D _.__ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • _ •••••_ .

MÓVEIS: compra, vendo e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferto, procura e agênci

,

PARABfNIZAMOS A TODOS OS CORRHORfS
No dio 25/8, a ASSOCIAÇÃO DAS IMOBILIÁRIAS

;

DE JARAGUA DO SUL, comemorou com um almoço e muito

sucesso o "DIA DO CORRETOR"(27/8), onde
homenageamos com grande alegria o

Sr. ALMIR MENEGOTTI, pessoa AMIGA, COMPANHEIRA e

MERECEDORA, [untomente com sua FAMíLIA, com um troféu
e faixa com os dizeres: JlCORRETOR AMIGO-2001 ", contamos
com Cl presença do Sr. Gilmordos Santos, Presidente do

(RE(I/SC., e também o aniversário do

Sr. Dieter Jenssen (24/8), Presidente da AUS.
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Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

CD 131 -'- Vila Nova":" 1 suite, 2 quartbs,
escritório, sala, copa, cozinha; lavanderia, banheiro,

área de festas, garagem - Próximo ao Centro -:

Valor R$ 140.000,00

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

CD 021 - Vila Rau - Residência medindo 172,OOm2 - 1

suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, dispensa,
2 banheiros, área de festas, garagem para 2 veículos-

próximo a faculdade - Valor R$ 79.000,00

CD 089 - Ilha Da Figueira - Residência em dois pisos 1
suite e 3 quartos, 2 salas, recém terminada - Próximo a

Metalnox - Valor R$ 95.000,00

r:.""iVi"A:"RIMA-R-"i"MOVE"IS"Ii �
.

Fritz Bartei, 77 - SI- 03 (Próx. Bretzke) !
!��C�ME�� Fone I Fax: 275-0051 i
,---------------------------------------------------------------------------------------------------�
: . �

i' OPORTUNIDADE ÚNICA !
, i :
: :
I

I

! REF. 134 - TIFA MARTINS - Casa alvenaria com I
: :

1 aprox. 80 m2, 02 dormitórios, sala de estar, cozinha,' i
! bwc social, área de serviço, área coberta, garagem. i
! Calçada em volta de casa, rua asfaltada, próximo ao i
-.

I

I Posto Mime. R$ 17.000,00 + (R$ 5.182,00 de I

! financiamento sendo R$ 50,19/mês). Aceita-se carro, !
! moto e estuda-se propostas para pagamento da i
! entrada.

'

I
: :
I

'

: :

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

! saldo devedor. i
: :
: :
J ,

I Alem desta, dispomos de várias outros opções em !
i casas, apartamentos,' sobrados, terrenos. !
i !
I �

i i
= �
; :
: J
: :
I . i
t----.--------------------.,---------------------------------------------------------------------------.
;IMOVEIS E AUTOMOVEIS - NOVOS OU USADOS - PLANEJE SEU FUTURO AQUI)
i AQUISiÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO,AMPLlAÇÃO, CAPITAL DE GIRO PARA EMPRESAS!
! \) Consórcio BattisteUo 27.5 -OO .5... j
: em.,..'_doC�&oti_ MARIMAR IMÓVEIS :
� � ��J?!:���!J!�_�_��_��J_��t��_�� J

CD 119 - Ilha da Figueira - Residência em

construção - 1 suite, 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro -Valor R$ 27.000,00

CD 125 - Barra - Casa de madei�a • 1 quartos
Próximo a Tritee - Valor R$ 15.000,00

Lean.
Imóveis

Rua Frederico Todt -

Amizade
3 dorm. e demais

dependências

Rua Claudio Tomazelli - Recanto
Feliz - 1 suíte + 2 quartos e
demals dependências, cl

churrasqueira

. TERRENOS
• loteamento San lore (Jguá Esquerdo) - Entrada mais financiamento.
• loteamento Vêneto (Estrada Nova) - Entrapa mais financiamento.
• loteamento lucena (Ilha da Figueira).

.

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

APARTAMENTOS
• EDIF. SÃO RAFHAEl - 3 dorms. cl 80m2 - Nova Brasília - Rua José
Emmendöerfer. Entr. R$ 15.000,00 + R$ 380,00 pI mês

'

• EDIF. SUElEN - 3 dorrns, cl 110m2 - Czerniewicz - R$ 52.000,00

"<9 vneÀ.ho-v� €V ccqiü; v0Ythw CO-VWM'#
�J ó-t� opções VUV;Y vneÀ.ho-vlW

� e- C0111I �EW 'preços/'.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - t.ragua do sul
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CASA
ALVENARIA -

Rua César Francex,
78 -Nereu Ramos.
Área 420,OOm 2

,

) 140,OOm 2 constr.
2 dorm.. 3 seles, 2
bwc, coz., compl.,
área de serviço,
garagem. Valor
R$ 30.000,00

"..

----'.CASA \
, ALVENARIA - Rua!
César Francex,,78 - IINereu Ramos. Area
420,OOm2,
140,OOm 2 constr. 2

darm., 3 seles, 2
bwc, coz., compl.,
área de serviço,
garagem. Valor

, R$ 30.000,00

APARTAMENTO
RuaJ'osé

Narloch, And'
Paula.

,

1 suíte, 1 dorm.
edemais

,

dependências.
Valor a

combinar��'''''%''\& '"

!
"_

- Rua
Waldemar j -

Grubba,
i

3399 - Área '

Ya�:�o�; - 1
a combinar ;

f

TERRENO
Rua Barão do
Rio Branco
(ao lado da
Escola Infantil
Girassol) -

Centro - Área
784,OOm2,
28x28.
Valor R$
180.000,00

í
CASA

ALVENARIA
Rua Lourenço
Kanzler, 66 -

4 dorm. + 2
salas + cozo

+garagem.
Valor

R$ 450,00

EXCELENTES SALAS

COMERCIAIS

(701 E 702) -

Rua Guilherme Weege -

Centro Médico

Odontológico.
Valor a combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: ah30 às 12h. 13h30 às 18h30

• Aos sábados: ah às 12h

R. João Planinschek
sobrado alv. 600m2 -

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

redor da casa, garagem
5 carros + área festa.
Terreno 1 .500m2 -

R$ 250.000,00

Alfredo Schumann - terreno

14.485,5m2
R$ 220.000,00

Floresta. Apto cl 2 dorrn.,
garagem e demais dependências.
Entrada R$ 16.000,00 +

R$ 160,00 mensal

BARRA RIO CERRO - R.

Wolfgang Weege - coa alv., 3 dorm.,
sala, copa/cozinha embutida, bwc,

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

2123 - CZERNIEWICZ - R. Rio de
Janeiro, 263 - Sobrado nlv., 1 Suíte, 2
dorm., sala, copa/coz., garagem 3

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

chócoro menor valor.

Drosse - Sobrado alv. 189m2, 1 suíte, 2
dorrn., bwc, l° piso - sala estar/jantar,
cozinha, lavand.,churrasq., garagem 2
carros. Terreno 17,60x20 = 352m2 -

R$ 77.000,00

3105 - VI LA LALAU - R. Dona

Matilde, terreno 4.1 08m2.

R$ 210.000,00

alv., 130m2, 1 suíte, 2 darm., sala estor/jcntor,
eoz., área serviço, bwe, garagem cl ehurrasq. e
lavabo. R$ 85.000,00. Pronta c/ muro e

[or-dirn. Totalmente legalizada poro
financiamento e fundo de garantia

2074 _ CENTRO _ R. Fernando pradi, 220
.

. . cl I ef hidra,Sobrado alv. supenor: suíte c os: d
sacada, 2 darm. cl sacada, sala intima

. ha
sacada, bwe inferior: sala estarliantar/T'/,cazln

cl móveis, ehurrasq., lavabo, bwe, d;6ó,OO
empreg., garagem 2 carros. R$ 195.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m

2
, térreo, 02 quartos, garagem

aberta, 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)

���ll mMétliJ I
I tmpreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA � Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� na 119 -' Próximo a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

eru : d
.. ALUGA

r,�O lnl VENDE COMPRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS .

AV. MAL. DeODORODA FONSECA, 143S.SALA04 FONE' 275 0172CRECI1439-J •
-

207. Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187,00m2 - 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. Terre'no 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 675,00m2 - Rua Fritz Hasse - Centro

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

Ziemann - Três Rios do Norte.
POSsui anexopara comércio.

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

304 - Terreno com

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

R$ 62.000,00

Ul
H
'"

,5
z

I
TERRENOS

I• Terreno com 535,OOm2, esquina, no loteamento
Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
20.000,00. '

• Terreno com área de 442,OOm2 (13x34), sito no
loteamento Piermann, 'próximo a escola Giardini

I
Lenzi. Valor R$ 16.000.00..

I• Terreno com área de 420,OOm2 (15x28), sito a

Rua Henrique Bortolini, próximo a escola Cristina·
Marcatto. Valor R$ 20.000,00.
• Dois terrenos com 420,OOm2 (cada), no

,

loteamento O Dia. Jaraguá Esquerdo. Valor R$
.

11.000,00.

I.
Terreno com 405m2, esquina, Loteamento São

ICristovão. Valor R$12.000,OO.
.

CASAS
.

• Casa de alvenaria com 130,OOm2, situado no

loteamento Zangheline. Valor R$ 30.000,00.
• Casa de alvenaria com 397,OOm2, Vila Nova.

I.
Casa deAlvenaria com 400,OOm2, Centro.

I
• 1/2 (meia) Água de Alvenaria, 40,OOm2, na Rua
José Notloch. no Ana Paula II. (Rua asfaltada). Valor
R$ 17.000,po i

• 1/2 (meia) Agua de madeira, loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00
• 1/2 (meia) Água de madeira, loteamento Ouro

I
Verde. Valor R$ 12.000,00

ILOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATE 60 PAGAMENTOS, COM UMA

PEQUENA ENTRADA
• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II
• FIRENZE • OURO VERDE

I.
SÃO CRISTOVÃO

CONDOMlíNIO FECHADO

-FLAMBOYANT

Informativo
Imobiliário AIJS

Ul
o

Ul
'"
o

CRECI1541-J VENDE:

Cód, 0213 - CASA DE ALVENARIA cl 70,OOm2, CONTEN'DO

3 QtJARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA.

TERRENO CI ÁREA DE 450,OOm2• Localizada na
Rua João André dos Reis, (fundos Estádio João Marcatto),

Bairro Vila Lenzi. VALOR: R$ 26.000,00

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

I

Dote: 25/8 -

em almoço do
Dia do Corretor

(27/8) merecida

homenagem
ao corretor

amigo - 2001

Sr. Almir Menegotti
na Chácara
Colina Verde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Intermediária

VENDE - Alvenaria, com área 236

m2, em terreno de 499 in2.
Rua: Ida Bridi, 207 (Vila Lalau}.

Preço: R$ 45.000,00

VENDE - Casa em alvenaria com

área de ISO 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 nü, Rua:

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

VENDE - Sala comercial com

aprox. 85 m2. Ed. Chiodini - Sala
403. Preço: R$45.000,00 (Troca

por imóvel na praia)

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:
-+ Casa madeira, 3 quartos, em terreno cl 660 m2. Rua

Onelia Horst, 380 (Vila Lenzi). Preço: R$ 28.000,00
-+ Apto. 2 quartos. (Centro) Ed. Riviera.

Preço: R$ 45.000,00
-+ Terreno com área 412,50 m2. (Nereu Ramos)

Preço: R$ 15.000,00
-+ Terrenocom área 1.375 m2. Rua Luiz Satler (Barra).

Preço: R$ 60.000,00

VENDE - Alvenaria, contendo 3
dormitórios, c/ área 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 1Il2. Rua
. Padre Vicente, 167 - Corupá - Próx.
Prefeitura - Preço: R$ 83.nnn.nn·

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

Sprung, 155 - Bairro: Água Verde.

Preço: R$ 66.000,00

.

VENDE - Casa em alvenaria, com
área 220 m2, em terreno de 450 m2.
Rua: Luiz Bortolini - Iaraguá
Esqncrdo - Preço: RS 69.000,00

VENDE - Excelente chácara, contendo casa

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

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

Rua João Plcolll, 104 - CEP 89251-590 -fJªraguá do Sul - SC
E-mai�=!���"!���!�:��!����om.br CRECI0914-J ... ilY 371-2117
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r III

5 CORREIODOPOVO· 7
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REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

Casas em alvenaria:
Ref 1870-Água Verde-Casa alv. c/235,25m2 -

suíte- plscina-Terr; C/759m2-R$160.000,OO
Ref 1930-Água Verde-Casa Alv.cf150m2 -3
dorrn- Terr.450m2-R$23.000,OO+fin
Ref 1776Amizade-Sobrado Res. Beira Vista ct
219,44m2 - suíte, cl closet - R$120.000,OO
Ref 1829-Amizade- Lot. Verssalis-Sobrado em

constr. cl 2 suítes+2 darm - 2 bwc -R$77.000,OO
Ref 1841- Amizade- Sobrado ct 255m2 - 1 suite
cl closet+ 3 darm - R$99.000,OO
Ref 1842-Amizade-Casa Alv. cl 70m2 - 1 darm -

1 bwe - R$22.000,OO
.

Ref 1855-Amizade-Tifa Schubert-Sobrado cl
200m2 - 6 darm - 2 bwe -R$ 48.000,00
Ref 1860-Amizade-Casa Alv. cl 203m2 - sultec/
hidro+ 1 darm -1 bwe -R$120.000,OO
Ref 1899-Amizade-Casa Alv. cl 183,40m2 -

Terreno ct 19.125,50m2-R$185.000,00
Ref 1926-Amizade-Tifa Schubert-Casa alv. ct 3
darm - Terreno ct 544m2 - R$38.000,00
Ref 1928-Amizade- Casa Alv. cl 158m2 - suíte+
1 darm + edícula elldarm
R$ 3 5 .000,OO+fi nane.
Ref 1938-Amizade-Res.Verssales -Ce s a

Alv.Nova e/136m2-suíte+2 darm - R$78.000,00
Ref 1790-Ana PauJaII -uesa Alv. ct 120m2 -

Terreno cl 350m2 - R$15.000,OO+Financ.
Ref 1927-Ana Paula- Case Alv. cl 174m2 - suíte+
2 do rm - 1 bwe - terreno ct 947,34m2 -

R$75.000,00
Ref 1967-Ana Paula II- Casa Alv. cl 80m2-3 darm
'-1 bwe - R$37.000,OO
Ref 1620-Barra-Sobrado ct 265,11m2 - 1 suíte ,
terreno ct 635,75m2 - R$95.000,OO
Ref 1817-Barra Rio Cerro-Casa Alv. cl 120m2 -

2 dorrn - 2 bwe - R$28.000,OO (parcela)
Ref 1894-Barra- Casa Alv. ct 170m2 - suíte+ 2
darm - 1 bwe - Terreno ct 525m2 - R$117.000,OO
Ref 1925-Barra d c Rio Cerro- Casa Alv. cl
97,50m2-4 darm - 1 bwe -Terr. C/481,50m2-
R$73.500,00
Ref 1954-Barra- Casa Alv. e/80,08m2 - 3 darm -

1 bwe - Terreno cl 325m2 - R$37.000,00
Ref 1962-Barra do Rio Cerro-Casa Mista c/isoroz
-3 darm - 2 bwe -piseina-Terr. C/400m2 -

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

R$69.000,00
Ref 1492-Centro- casa e/315m2-Terreno cl
2.445m2- R$3S0.000"OO
Ref 1737-Centro- Casa Alv. e/200m2 - 3 darm -

2 bwe - Terreno cl 718/50m2 - R$150.000,OO
Ref 1802-Centro- Sobrado ComI. cl 321,80m2 -

1 apto +2 salas Comls.-R$230.000,OO
Ref 1824-Centro- Casa Alv. cl 200m2 -4 darm -

1 bwe - Terreno e/850m2 - R$160.000,OO
Ref IS52-Centro- Sobrado cl 256m2- 1 suíte cl
claset+2 dorm- R$19S.000,00
Ref 1920-Centro- Casa alv. cl 170m2-3 darm -

2bwe - terreno cl 392m2 - R$88.000,OO
Ref 1941-Centro- Casa Alv. cl 210m2 - 3 darm -

1 bwe - Terreno cl 426m2 - R$80.000,00
Ref 1955-Centro- Casa Alv. cl 313m2 - 3 darm -

2 bwe - Terreno cl 300,602m2 - R$80.000,OO
Ref 1887-Corupá -Casa Alv. cl 120m2 - 2 darm -

piscina- R$70.000,00 (14XR$5.000,00 Fixo)
Ref 17SS-Czerniewicz-Casa Av. cl 130/95m2 - 3
darm - Terreno cl 432,1Sm2 -R$6S.000,00
Ref 1792- Czerniewicz- Casa Alv. e/487,15m2-
suíte+ -Terreno cl 3.28Sm2 -R$230.000,OO
Ref 1820-Czerniewlez-Sobrada cl 269,30m2 -

suíte master- Terr.el 625,89m -R$190.000.00
Ref 1868-Czerniewicz-Sabrado Res.e ComI. cl
234 m2 - 4 darm - R$9S.000,00
Ref 187S-Czerniewicz-Sobrado cl 337, 79m2 '

suíte +2 darm -Terreno cl 520m2 -R$110.000,00
Ref 1893-Czerniewicz-Casa Alv. e/250m2-
suíte+3 darm - 'Terreno cl 363,87m2 -

R$15.0.000,00
Ref 1897-Czerniewicz-Casa Alv. e170m2 -3 Darm
- 1 bwc -Terreno cl 420m2 -R$45.000,OO
Ref 1957-Czerniewiez-Casa Alv. e/144m2 -4

darm -terreno cl 600m2 -R$60.000,00
Ref 1964-Czerniewicz-Casa Alv. cl 186m2 -

suíte+ 2 darm -R$79.000,OO
Ref 1827-Estrada Nova- Casa Mista cl 120m2
- 3 darm - R$19.500,00
Ref 1854-Estrada Nova- Casa Alv. cl 78m2 - 3
darm - 1 bwe - terreno cl 344m2 - R$32.000,OO
Ref 1908-Estrada Nova- Casa Alv. cl 111m2 - 3

darm - 2 bwe - R$38.000,00
Ref 1763-Guaramirin-Sobrado cl 360m2-suíte cl
closet - Terreno cl 720m2-R$140.000,OO
Ref 1778-llha da Figueira- Casa Alv. cl 140m2
- 3 darm - 2 bwe - R$ 65.000,00
Ref 1904-llha da Figueira- Casa alv. cl 140m2 -

1 suíte+3 darm - 2 bwe - R$65.000,OO
Ref 1917-llha da Figueira- Casa Alv, cl 197m2
- suite+ 3 darm - 2 bwe -R$7S.000,OO
Ref 1948-llha da Figueira-Casa Alv. cl 248m2 -

2 suítes+ 2 darm - Terreno cl 1.385,98m2 -

R$122.000,00
Ref 1949-llha da Figueira-Casa Alv. cl 110m2 -

3 darm - 1 bwc - Terreno cl 375m2 - R$27.000,OO
+ tin.
Ref 1960-llha da Figueira- Casa Alv. cl 3 darm
- 1 bwc - R$49.000,00
Ref 1892-Jaraguá Esquerdo-Casa Alv. cl 198m2'
- 1 suíte+3 darm - R$90.000,OO(parcela)
Ref 1911-Jguá Esquerdo- Sobrado cl 2U,30m2
- suíte+ 2 darm -Piscina -Terreno cl 560m2-
R$lAO.OOO,OO
Ref 1931-Jguá e:squerdo- Casa Alv. cl UOm2-

Pa,OMOÇÃO
Lotés ftna��la<!os elOm to<!a Infra

estrutura, pró"'�o fER" -

Estra<!a Nova, com apenas
R$ 2.S0qoO de entrada e saldo
em 48 partelas, a partir de
R$ 2SQOO/mês. Oirêto

el.om a I_"márla

3 darm -1 bwc - Terreno cl 364/70m2 - R$S3.000,OO
Ref 1950-Jguá Esquerdo-Casa Alv. ct 89m2 - 3
darm - 1 bwe - Terreno cl 14X30 R$45.000,00
Ref 1831-João Pessoa- Casa Alv. cl lanchonete
ct 250m2 - 3 darm - 1 bwe - R$45.000,00
Ref i944-João Pessoa-Casa Alv. ct 108m2 - 2
dorm - terreno ct 686m2 -R$48.000,00
Ref1956-Nereu Ramos- Casa Alv. ct 96m2 - 1

suíte + 1 darm - Terreno cl 450m2 -R$39.000,00
Ref 1918-Nova Brasília- Sobrado ct 350m2 -

suítre+ 3 darm -piscina-Terreno ct 1.6·05m2 -

R$300.000,00
Ref 1919-Nova Brasília-Casa Alv. cj164/86m2 -

suíte+ 2 darm - 3 bwe -piseina-R$85.000,00
Ref i963-Nova Brasília-Sobrado cl 164m2 - suíte
c/ctcset -piscina -R$110.000,00
Ref 1896-São·Luís-Casa Alv. e/4 darm - 1.bwe -

R$30.000,00
Ref i8S0-Três Rios do Sul-Casa Mista cl 80m2 -

3 darm -R$16.000,00
Ref 1934-Três Rios do Sul-Casa Mi'sta cl 87m2 -

3 darm - 1 bwc - terr. CI 970m2 -R$26.000,OO
Ref 1953-Três Rios do Norte- Casa Mista cl 3

darm - 2 bwe -Terreno cl 429/36m2 -R$15.000,00
Ref i633-Sehroeder- Casa Alv. ct 286m2 - 4 darm
- terreno cl 1.540m2 - R$85.000,00
Ref i658-Schroeder-Casa alv. cl 240m2 - 1

suíte+3 darm -2bwe - R$6Q.000,00
Ref 1922-Schroeder-Casa Alv. cl 186m2 - suíte+
3 darm - 2bwe - Terreno cl 661/98m2 - R$45.000,OO
Ref 1708-Vila Baependi-Sabrada ci 580m2 - 2

suítes+ 2 dcrm -3 bwe - Piscina- Consulte-nos
Ref lSOO-Vila Baependi- Sobrado ct 250m2 - 1

suite ct hidra+ 2 darm - 1 bwc- R$140.000,OO
Ref 1851-Vila Lalau- Casa Alv. cl 153m2 - 1

suíte+3 darm -'2 bwe - R$63.000,OO
Ref 1SS0-Vila Lalau-Casa Alv. nova ct 138m2 - 1

suíte+ 2 darm -R$7S.000,OO
Ref 1903-Vila Lalau-Casa Alv. ct 172m2 - 3 darm
- 2 bwe - Terreno cl 392m2 - R$65.000,00
Ref 1939-Vila Lalau-Sabrada cl 168m2 - 3 darm -

2 bwe - Terreno ct 392m2 -R$78.000,OO
Ref 1772-Vila Lenzi- Casa atv.c/ 180m2 - 3 darm
- 2 bwc - R$78.000,00
Ref 1777-Vila Lenzi- Casa alvo cl 128m2 - Terreno

ct 882m2 - R$ 60.000,00
Ref1784-Vila Lenzi-Sabrada cl 192m2 - 4 dorm -

3 bwc - R$103.000,00
Ref 181S-Vila Lenzi-Casa Alv e/160m2-1 suíte-2
dorm - 1 bwe

-

- R$25.000,00 + Finan
Ref 1923-Vila Lenzi-Casa alv. -suíte+ 2 darm - 1

bwe - Terreno cl 458m2 - R$58.000,OO
Ref 1936-Vila Lenzi- Casa alv. cl la6/25m2 - 3

darm - 2 bwe - R$75.000,00
Ref 1965-Vila Lenzi-Casa Alv. cl 180m2 - 3 darm
- 1 bwe -Terr. e/319m2 -R$30.000,OO
Ref1524-Vila Nova-cl 221m2 - 5 darm - terreno

cl 300,30m2 - R$65.000,00
Ref1621-Vila Nova- Sobrado cl 239,12m2 - suíte
+ 2 dorm.- R$ 220.000,00
Ref 1878-Vila Nova-Sobrado cl 410m2 -suíte cl
hidroTerr. CI 1.200 m2 -R$300.000,00
Ref i940-Vila Nova-Casa Alv. cl 128m2 - suíte+
2 darm - Terr. cl 300m2 -R$80.000,00
Ref 1958-Vila Nova- Casa Alv. cl 180m2 -suíte+
2 darm -R$118.000,OO
Ref 19G8-Vila Nova-Sobrado cl 4 suítes -2 bwc -

pisci na-R$400.000,OO
Rei 1859-Vila Rau-Casa Alv. cf 70m2 -3 darm -1

bwc +1 galpãae/bwe e/l00m2-R$45.000,00
Ref 1961-ViJa Rau-Casa Alv. cl 108m2 - 3 darm -

1 bwc -R$53.000,OO

Apartamentos:
Ref 4201-Edif.Dâmarys-Amizade-l suíte+ 2
darm - 1 bwe - garagem -R$45.000,OO
Ref 4208-Edif. Dâmarys-Amizade-e/76,?3m2- 1

suite+ 1 darm - 1 bwe -garagem -R$40.000,OO
Ref 4161-Edif.Dona Hilda- Centro-suíte+2 darm
-lbwe -garagem- R$75.000,OO
Ref 4166-Edif.Cristiane Monlque -Centro-el
90m2 -2 darm -1 bwe - garagem -R$45.000,OO
Ref 4184-Edil.Sehioehet -Centro-el 182m2 -

suíte+2 darm - 1 bwe- garagem -R$80.000,OO
Ref 4217-Edif.lsabella-Centro-el 122,70m2 -

suíte+ 2 darm - 1 bwe -garagem - R$68.000,00
Ref 4219-Edif. Res.Jade-Centro-Apto em

eonstr.el 152/05m2 - R$44.000,OO+Finane
Ref 4226-Edif.Anita Garibaldi-Centro-el
262,50m2 -3 gar.-R$-195.000,OO + ac;:ab.
Ref 4227-Edif.Saint Sebastian- Centro-duplex
cl 60m2 -R$84.S0S,27 (Mobiliado)
Ref 4228-Edif.Catarina Ersehing- Centro-2
darm - entrada R$76.000,00
Ref 4229-Edif.Clarice Koch-Centro-e/116m2-
2 darm - 1 bwe - garagem -R$60.000,OO
Ref 4230-Edif.Pérol� Negra- Centro- c/127m2-
suíte+ 1 darm - 1 bwe -garagem - R$68.000,00
Ref 4241-Edif. Bernardino-Centra-e/142,12m2
-2 darm +Dep.R$60.000,OO
Ref .4242-Edif. Jaraguá-Centra cl 182m2 -

suite+ 2 darm -R$43.000,00+ finane.
Ref 4245-Edif. Carvalho-Centro cl 150m2 -

suíte + 2 darm - R$45.000,00+ finane.
Ref 4188-Edif.Adrielli-Czerniewicz-el 96m2-
suíte+ 2 darm - R$22.000,00+ finane.
Ref 4211-Edif.Sílvio pradi- Jguá Esquerdo- 1
suíte+ 2 darm - R$115.000,00(Troca pl casa)
Ref 4162-Edif.São Miguel-Nova Brasilia-aptos
e/3 darm-.R$46.000,00cl 2 dorm

R$43.500,00
Ref 4232-Edif.Hortência-Nova Brasilia-3 darm
- 2 bwe -garagem - R$68.000,00
Ref 422S-Edif. Águas Claras-Três Rios do Sul
cl 48m2- 2 dorm- R$11.500,00+Financ.

Ref 4214.-Edif. Mariana Cristina-Vila

Baependi cl 147m2 - 3 dorm -2 bwe -

R$63.000,00
Ref 4236-Edif. Amarillys-Vila Nova- ct 3 darm
- 1 bwc - R$63.000,OO

Chaeáras:
Ref 3040- Ilha da Figueira-el 21.146m2 - 1

cachoeira - lagoa -jneçocravel)
Ref 3038-Jguá 84-Mini Chaeára cl 5.960m2 -

ct 2 casas boas alv.- R$ 76.000,00
Ref 3041-Massaranduba- Mini Chaeára ct
2.520m2-1 casa de 80m2 -3 darm -2 bwe -R$
30.000,00
Ref 3032-Ribeirão G. do Nor te-c /
125.000,00m2 -R$ 50.000,00

Terrenos:

Ref 2360-Amizade -Rt Jacob Gesser cl 600m2 .

R$33.000,00
..flef 2360 - Amizade-R: Roberto Ziemann, cl
1500m2 - R$70.000,00
Ref 2364- Amizade- R:Jaeob Gesser cl 551m2
- R$38.000,00
Ref 2389-Amizade-2 terrenos ct 300m2

(cada )Lot. Versalles-R$22.000,OO (cada)
Ref 2396-Amizade- Lot. Versalies II ct 4.50m2
-R$18.000,00
Ref 2400-Amizade-Lot. Behling- cl 358,95m2
• R$16;500,00
Ref 2403-Barra do Rio cerro-c/ 3.500m2 -R:

Padre Aluísio Botnq -R$95.000,OO
ReI 2362· BR 280· ct 400.000m2 - R$
480.000,00
Ref 2147-Centro-el 7.805m2 -R:Presidente

Epitáeio Pessaa-R$195.000,00
Ref 2366-Centro- ct 822,44m2 - Rt Presldente
J u ce lino-R$ll O .000,00
Ref 2373-Centenário- R:Lat. Jardim Francisco

cl 350m2 - R$21.50000
.

Ref 2401-Centenário-el 476,05m2
Lot.Jardim Franeiseo-R$20.000,OO
Ref 2330-Czerniewiez- R: Ilda Farmigari cl
300m2 - R$ 14.000,00
Ref 2340-Czerniewicz- R: Paraná ct
22.123/89m2 cl lagoa de pelxe - R$ 68.000,00
Ref 2349-Czerniewicz- R: Antônio Gesser ct
18.844,86m2 - R$ 200.000,00
Ref 2385- Czerniewicz- Terreno plano e/7.000
m 2 - R$ 350.000,00
Ref 2386-Guaramirim-Próximo Pedreira cl
80.000 m2 - R$200.000,00
Ref 2387- Guaramirim- R:BR 470 cl 648m2 +

1 casa madeira cl 3 darm - R$ 28.000,00
Ref 2379- Ilha da Figueira- R: José Teodoro
Ribeiro cl 540m2 - R$42.000,00
Ref 2391-llha da Figueira-e/64.000/00m2 cl
3 casas de Madeira -R$160.000,OO
Ref 2395-llha da Figueira- cl 2.913,75m2 -

R$17.000,00
Ref 2367-Jguá Esquerdo- Lot. OSll)ar Gerent
cl 427,50m2 - R$13.500,00
Ref 2'377-Jguá Esquerdo- Cond. Azaléja - cl
688,27m2 - R$ 30.000,00
Ref 2394-Jaraguá 84-lot. MirÇlnda-el 325m2
• R$8.500,00
.Ref 2304-Nereu Ramos- R:João Ropellato cl
10.123,75m2 - R$55.000,00
Ref 2305- Nereu Ramos- R: Luís Sarti cl
18.555,84m2 - R$55.000,00
Ref 2383-Nova Brasília- R: Thomás Francisco

de Góes cl 371m2 - R$37.000,00
Ref 2402-Nova Brasília-el 1. 726,32m2 + 1

casa cl 160m2 - R$160.000,00
Ref 2388-Schroeder- R: Verônica Kniss cl
450m2 - R$4.000,OO
Ref 2382- Vila Baependi- R: Bernardo
Dornsbusch cl 556,47m2 - R$58.000,OO
Ref 2397-Vila Baependi- R:Emma Ruppel
BarteJ- cl 380m2 - R$ 32.000,00
Ref 236S- Vila Lenzi- R: Lot. Piermann cl
510m2 - R$21.500,00
Ref 2368 -Vila Lenzi- Lot. Piermann. CI 560m2
- R$ 25.000,00
Ref 2381-Vila Lenzi- R: Onélia Horst cl 670m2
- R$35.000,00
Ref 2399-Vila Lenzi-Iot. PiermannIl - cl
346,50m2 - R$17.500,00
Ref 2327-Vila Nova - R: Walter Marquardt cl
11.291m2 - R$ 600.000,00
Ref 2359- Vila Nova- R: Brusque cl 800m2 -

R$32.000,00
Ref 2370- Vila Nova- R: Walter Marquardt cl
183.627m2 - R$ 70.000,00

Praias:
Casas:
Ref 1812-ltajuba-Sabrada mobiliadoel 160m2
-1 suíte+2 dor:m - R$50.000,OO'
Ref 182S-ltaguaçú- Sobrado 3 pa v, CI 450m2 -

6 darm - 4 bwc - R$200.000,00
Ref 1829-ltaguaçú- Casa Alv. cl 140m2 - 3 darm
-2 bwc -R$35.000,00
Ref 1933-Navegantes- Casa Alvl mobiliada cl
ilOm2-3 darm -2 bwc ":'R$33.000,OO
Ref 1845-Piçarras-Casa Alv. cl 110m2 - 3 darm
- 1 bwc - R$35.000,00
Ref 1921-Praia Grande-Enseada-Casa Alv. cl
180m2 -suíte+4 darm -R$65.000,OO

Apartamentos:
Ref 4196-Edif.Atlantico-Barra Velha-l dorm -

Ibwc - garagem-saeada-R$25.000,OO
Ref 4231-Caiobá ( Matinhos)-Sabrado ComI.

cl Superm.-R$ 280.000,00

)

4217-
CENTRO·
Edif. Isabetla
. síte + 2
dorm., sala
sacada,
cozinha cl
armários,
piso madeira.
R$ 65.000,00
negociáveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CASAS/APTOS E SALAS A 130.000,00. I"VENDA e Terreno em Guaramirim,

Ie Casa em alvenaria com local nobre para residência.
207m2, terreno com 590m2 - R$ 22.000,00 I
R$ 130.000,00 no renascença e Com 493m2, na Rua Amábile I
R. 755 nO 100. T. Pradi, próx. ao Cond.

Ie Casa cl 180m2, cl suíte + 2 Azaléias - R$ 17.500,00.
quartos e demais dep. - Rua e Terreno com 400,00 m2 - I
Frederico Curt Vasel, 455 - Rua Espírito Santo - Centro - I
R$ 100.000,00. R$ 25.000,00 Ie Casa em alvenaria cl 140m2, e Terreno cl área total de
3 quartos, sala, cozinha, bwc, 400,OOm2 - Nereu Ramos -

terreno cl 600m2 - Rua Luiz Valor total R$ 12.000,00.
Pícolli - R$ 50.000,00 - e 2 terrenos cl área total de

Acei-ta sítio Jaraguá do Sul ou 6.707,OOm2 - Rodovia BR 280,
região. próx. ao Trevo de Guamiranga
e Casa em alvenaria cl 2 - R$ 60.000,00 (cada).
quartos e demais dep. (Terre- e Terreno com área de

no cl área total de 342 rn-) 102.752,OOm2 - Rua Walter

Estrada Nova, Rua Urubici, 118 Marquardt, próx, ao Posto Ci-
- R$ 39.000,00 dade II - R$ 250.000,00.
e Casa em alvenaria cl 2 e Terreno cl 62.500,OOm2 -

quartos e demais dep. (Terre- Rua Luís Sarti, Nereu Ramos -

no cl área total de 342 rn-) R$ 50.000,00
Estrada Nova, Rua Urubici, 100 e Sítio com galpão de 600m2
- R$ 26.000,00 e depósito de 50m2 + casa em

e Casa em madeira cl aprox. alvenaria de 100m2 - Próxi-

90m2,3 quartos e demals dep. mo à Serra de Pomerode - R$
Terreno cl 480m2 - Rua Ata- 130.000,00
nasio Rosa, 376 - Centro -

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

murada, com. portão eletrôni
co - 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$
78.0QO,OO
e Residencial Amaryllis,
Aptos 304 A, semi-mobiliado,
suíte + 2 quartos. R$
57.000,00

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM"ADMINISTRAÇÃO PROMA

Residencial Santos Dumont

Construção e Incorporação
PROMA Condomínio Residencial

Sunflower - Rua José
Emmendoerfer
(Próx. Marechal)

Apto com suíte + 1 quarto,
cozinhalestarljantar, sacada
com churrasqueira, garagem.

Edificio Marina em construção
na Rua Marina Frutuoso

_ Aptos cl suíte + 2 quartos, cl
área de l 40m2, sacada cl
churrasqueira. Entrada

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

Entrega de chaves em
1 ano e 9 meses.

Valor total: R$ 70.000,00

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

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

parcelas 'de
R$ 823,88 corrigidas

pelo Cubo

Tempo de obra: 18 meses

Preço fechado/total:
R$ 42.500,00

Parcelamento direto com a

PROMA
USO do FGTS

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

e Ed. Antúrio - apto de 2 qtos
e demais dependências. R$
350,00
e Ed. Petúnia - apto de 1 qto
"e demais dependências - R$
275,00
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 Amaryl
lis - apto cl suíte + 2 qtos,
demais dependências - R$
400,00
e Ed. Aster - apto cl 2 qtos e

demais dependências - R$
350,00
e -Salas comerciais em

lugares diversos, preços a

partir de R$ 200,00

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto.

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

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

- Apto. n? 805/1003 c/ suíte + 1 quarto e demais dep. cl 1 garagem.
Valor R$ 65.000,00, s/ acabamento.
- Salas comercial executivas, acabadas
c/138m2 - R$ 68.491,00
c/ 1 01,40m2 - R$ 50.326,00
c/ 1 05,26m2 - R$ 52.242,00
c/ 102,8m2 - R$ 51.021,00
(90% do CUB o m2, entrega em outubro de 2001)
Parcelamento direto com a PROMA

APARTAMENTOS PRONTOS

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

empregáda, 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 proprietário)

TERRENOS/SÍTIO GALPÕES
e Terreno ideal para uso e R. Guilherme Danker, 33

industrial cl 20.000m2, na Rua (perto do Anqeloni), 400m2.
IFrancisco de Paula - R$ R$ 700,00

L� J

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

ED. PRíMULA
Apto. NOVO, cl 1

qto e demais dep. -

Rua Artur Gunz

(Vila Nova), cl
92m2•
R$ 40.000,00

ED. ASTER
RuaMarinö

Frutuoso, peto
Angeloni. Apto.
e/2 qtos, 2 bwe,
demaisdep.
R$ 57.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VIEIRA - prédio em

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

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

Mini Sítio em
Schroeder, Rua Reinaldo

Pomeringer - área
2.000m2• Contém casa

com 3 quartos, bwc,
sala, cozinha,

lavanderia, churras
queira, piscina semi

acabada. R$ 29.000,00

GUARAMIRIM -

Sobrado no Centro de
Guaramirim.

Área terreno: 750m2
Área construída: 700m2

CEl'iTRO -

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

empregada
completa,

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

,.EngetecConstrutora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253

CENTRO
área total
de 1.000m2•

Valor de
R$

198.000,00,
condições à
combinar

VENDAS R$10.600,00
* ILHA DA FIGUEIRA - Terreno
com área de 534m2 próx Cal.

Homago, R$ 27.000,00
* ILHA DA FIGUEIRA - Terreno
no Divinópolis no valor de R$
35.000,00.
* CENTRO - Rua Amazonas com

área de 600 m2 próx. Edf.
Amarantus R$ 60.000,00.
* CZERNIEWICZ - Terreno
com 2 casas de alvenria área
do terreno cl 500m2. Rua
Roberto Ziemann, nO 19. R$
90.000,00
* CASA EM Al.VENARIA - na

Rua Domignos O. Bruq-n aqo ,

611 (Rua do Super-mercado
Breithaupt e Rádio Brasil Novo).
Terreno com 1..000m2 e casa

com 132m2, contendo 3 qtos, 1
bwc social, copa/cozinha, 2

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

Ótimo ponto comercial ou
.

residencial
* TERRENO ao lado do SENAC, com
960m2 de frente para rua princi
pal. R$ 37.000,00
* APARTAMENTO na frente do
Smurfs Lanches, na Reinaldo
Rau - Centro: Contém uma suíte
mais 2 quartos, 2 salas,
dependência completa de

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

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

* 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 valor de

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

com 2 casas em alv. e

ponto comercial e

residencial

VILA RAU

R$ 45.000,00
Casa em alv.

próx. a UNERJ

BARRA RIO CERRO II
- em frente ao HARAS -

R$ 45.000,00 .:. 2
casas em alv. - terreno,
com aprox. 70.Dm2

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 na 611 valor de R$
500,00

VENDE OU ALUGA
* Centro - Centro Médico

Odontológico, sala 803,
salas/consultório c/ 4

cômodos, + b�c. Aluguel
R$ 280,00 e Venda.

R$ 35.000,00 em condições,
acelte-se carro

de 2 andares, com

suíte + 2 quartos,
churrasqueira,
garagem p/ dois

carros R$ 130.000,00

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

VILA NOVA
Residencial ou comercial
com 3 quartos localizado

na rua Domingos
Brugnago na 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.ibwc, lavanderia,
sala, cozinha, 1 garagem
Valor R$ 42.000,00

CENTRO - Apartamen
to cam 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



.

CI
., ·

�.q.-.�.���I��.����9 , assmoves ��.��.�?: .. �.e.::::�.b.r.o.?;.��.�:

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

dependências. Preço R$ I I 0.000,00

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

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

Cód. 2030 - AMIZADE - Apto Ed.
Suelen (I suíte + 2 quartos). Preço
R$' 52.000,00 a R$ 55.000,00.

Cód. 3026 - AMIZADE - Terreno
com 450 m2. Rua Orestes 'Iecäa -

Lote 38. Preço R$ 12.000,00

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

6írassol
IMÓVEIS

371-7931ifPABX
E-mail-imoveis@netuno.com.br

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

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

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

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

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

Cód 1075 FIGUEIRA - Casa Alv. c/
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 3052 RIO MOLHA - Terreno com 330
m2 - (Próx. Prefeitura). Preço R$ 18.000,00

Cód 1086 - FIGUEIRA - Casa Alv.

c/ 120 m2, 4 quartos e demais

dependências.
Preço $ 25.000,00

Cód 2036 -

.

CENTRO - Apto no Ed.

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

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

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Coo. 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/302 m2 - Rua Matias José Martins

(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

Cód 105 I - SOBRADO EM ALV.
COM 320 m2 - RUAJOÃO
PLANINCHECK- n? 755, 2 suítes + 2

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

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

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

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

- Preço R$ 85.0'00,00

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

Preço R$ 24.000,00
�---

Coo 2035 CENTRO - Apto Ed. Cristiane

Monique - 2 qtos + dependência empregada
- Preço R$ 50.000,00 (Próx. Escola Canguru)

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

dependências. Entrada de R$ I 6.500 +

Prestações p/CEF

Cód 1095 CZERNIEWICZ - Casa mista

cl 120 m2 - 3 quartos + edícula de alvenaria.

Preço R$ 35.000,00 (Próximo ao PAMA)

Cód 1002 - LALAU - Casa de

Alvenaria e/400m2. Próx. Weg II.

Preço R$ 65.000,00

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaraguá do sul

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Cláudia Raia fala do desafio de interpretar
Ramona, seu novo personagem, um transexual,
que já provoca polêmica.

-_._
.. _�.��_.__.•._., .. - .. _.-

CORREIO DO POVO

CULTURA BRASILEIRA nopalco da Scar
O grupo de música afro "[ongo da Serrinha" (Vissungos,
Jongos e Lunduns) faz apresentação única na cidade no

dia 7 de setembro, às 20 horas, no teatro da Scar. A vinda
desse grupo carioca faz parte do Projeto Sonora Brasil,
do Sesc, que tem por finalidade básica a formação de

platéias e o resgate das origens da música brasileira. Antes
do Jongo da Serrinha, o projeto foi responsável pela

vinda a Jaraguá do Sul, este ano, de grupos de música
�edieval e indígena, estilos que integram a formação da
música brasileira.
De acordo com o técnico em Cultura do Sesc de Jaraguá
do Sul, Sérgio Pedrotti, o Projeto Sonora Brasil tem por
objetivo difundir programas consistentes, efetivamente
culturais, identificados com o desenvolvimento histórico

da música no Brasil, dos primórdios
aos tempos atuais. Além disso, o
projeto amplia e qualifica o nível de

cultura musical das platéias. O
projeto também abre. espaço
para a produção musical
brasileira que está fora do
mercado comercial. A

intenção, prossegue Pedrotti,
é a difusão de toda a

diversidade cultural
existente no acervo

produtivo da
humanidade. O

Projeto
Sonora
Brasil está
em seu

quarto
ano de

desenvolvimento e atinge cidades de todo o País.
O Grupo CulturalJongo da Sé'rrinha foi criado no fim da
década de 60 e nasceu com o intuito de preservar e

divulgar o "jongo", uma das mais ricas manifestações da
cultura afro-brasileira. Trazido de Angola, pelosnegros da

nação Bantu, o "jongo" é uma dança de roda, praticada
pelos escravos do Brasil colonial. Com o fim da escravi

dão, os negros migraram para os morros do Rio de

Janeiro, formando as primeiras favelas,

Apesar de ser considerada'uma das manifestações
culturais mas ricas do País, o jongoê pouco conhecido e

explorado. Praticado nas primeiras favelas do Rio de

Janeiro, como Mangueira, São Carlos e Salgueiro, atual
mente apenas o grupo do Morro da Serrinha, no Bairro
de Madureira, mantém viva essa tradição.
ASerrinha é uma das mais antigas favelas brasileiras, com
mais de 100 anos de História. É um núcleo de preserva
ção do jongo e do samba primitivo. Uma das primeiras
escolas de samba do País, a Império Serrano, foi fundada na

comunidade pela família da jongueira Tia Maria da Grota.
Além do jongo, o grupo também resgata o vissungo e o

lundun, cantos e batucadas praticados pelos negros
, escravos durante a jornada de trabalho, que podiam ser

religiosos, para acompanhar o trabalho, para chorar os
mortos e para comemorar alguma coisa, sempre na

língua original africana.Já o lundun foi uma das danças
'mais populares do Brasil do século 18. Foi a primeira
forma de batuque africano estruturado de forma que

podia ser imitado com sucesso por mestiços e até

brancos, sendo inclusive praticada por brancos em festas
de salão.
O Grupo Cultural Jongo da Serrinha, completo, é
composto por 35 integrantes, dentre os quais 25 crianças
e jovens da comunidade e também conta com a partici
pação da Tia Maria da Grota, atualmente com 80 anos de
vida. Recentemente, o gruplJ lançou seu primeiro CD de

longo.

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

colunas,cadeiras, mesas de iantar, ba'nquefas, que poderão
complefôr sua.decorôção. Cposulte-€np�l;

,.

�:-,. '.

_.' ;,�',
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Colhe hoje
mais uma

rosa em seu

jardim a

fofinha
Gabrielli
Bonomin.
Parabéns

pelos seus 4

aninhos, seus

pais, Silvio e

I<atia,
padrinhos e

avós

�

A bela Sarah de Borba completa amanhã (2) 6 anos.

Os pais, Vergilho e Rosi Mari Buch de Borba, desejam
muitas felicidades

Numa pose especial
para a nossa coluna

Felipe Juarez

Zanghelini, que
completa 5 anos dia
3 de setembro. Ele
é filho de Juarez e

Vanessa Zanghelini.
No dia 8, ele
convida seus

amigos e parentes
para uma

superfestinha na

sua residência

Completa 1 aninho hoje Marco Antônio Dall'Igna
Paim. A festinha será no Baependi. "Marco! Você

é o melhor presente que a vida nos deu. Te

amamos demais! Feliz aniversário!" Teus pais,
Márcio e Luciane Dall'Igna Paim

A supergatinha Jéssica Hohl de Medeiros

aniversariou ontem, completando 8 anos. Os

pais, Jaison e Jiane, e a irmã, Jade, desejam
felicidades. Hoje ela reúne amigos e

familiares para uma festinha

Naiany Thainara Belarmino
Thiago Monteiro
Lucas Matheus dos Santos
18/8 O E AGOSTO

Felipe Tibes Bonet
19 DE AGOSTO
Amanda Taimara Küster
Daiana dos Santos Täschner
Vinicius de Moraes

Karina Grünfeld
Andre Leonn Zamadei
20 DE AGOSTO

Tiago José Ferreira

Henrique Hoengen
Gabriela Belarmino
Danilo Zanini Rodrigues
Mônica Gabrielly Tironi
Agnelo Marcos Marcarini Júnior
21 DE AGOSTO
Luana Nascimento Cabreira Schmidt
João Ricardo Müller
Daniel Pedro Medeiros
M i lena Bernardi Leitempegher
22/8 O E AGOSTO
João Vitor Priebe
23 DE AGOSTO
Amanda Carolina Prawucki
Juan Borges de Melo
Luana Hermes

lagar dos Santos da Silva'
Marcela de Jesus Vicente

A partir destcmil, o
Colinho Baby, Oikids Roupa dc Criança
c o Jornal CORREIO DO POVO vão
sortcar pcças dc roupa cntrc as

crianças c rccém-nascidos quc ilustram
a nossa página com fotos ou são
anivcrsariantes do mês. A cada 30

dias, dois brindes scrão cntregues.
Participc, cnvic já sua foto.

-Jk

@
CORREIO DO POVO

-

.

Clínica Santa Cecília_
CONVÊNIOS:

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

da Alimentação

Rua Walter Marquardt, 284. 3710101 • 371 0611

*

Confecções Nicolodelli Ltda - RuaJoaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jarag!Já do Sul-SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br
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SESC' - 55 ANOS

Comemorando 55 anos, o Sesc de

Jaraguá do Sul e o Shopping Center

Breithaupt estão preparando uma

superfesta para você! Reserve o dia

13 de setembro para se divertir o dia

todo!

FEEL FREE
Dia 15 de setembro, no Big Bowl

ling, performers e malabaris do Ibiza,
DJs convidados do Planeta Noite,
de Balneário Camboriú, show de la

ser, e na área reservada a Banda

Tribo da Lua. Tudo isso faz parte da

próxima Feel Free, que irá mudar a

estrutura do Big Bowlling. Se pre
parem porque a festa vai ser grande.

ZÉLIA DUNCAN
Quarta-feira (5), oBig Bowlling traz

para Jaraguá do Sul a consagrada
cantora Zélia Duncan, com um show
inédito na cidade. Os primeiros 500

ingressos serão vendidos a R$ 10,00,
após, será R$ 15,00. Inicio, às 22h30.
Informações e reservas pelo tele
fone 275-2606.

DEMÔNIOS
Em breve, os Demônios da Garóa
estarão novamente no palco do Big
BowlIing. Aguardem ...

Dia do Corretor
A Associação das Imobiliárias de

Jaràguá do Sul comemorou com um

almoço, no dia 25 deste mês, o Dia do
Corretor (27/8), onde foi homena

geado AImir Menegotti, junto com sua

família, com um troféu e faixa.

Almir Menegotti e família. Ele que
foi homenageado pela Associação

das Imobiliárias de Jaraguá do Sul

Debutantes
A partir de hoje, apresentaremos
as meninas-moças que terão o seu

Baile de Debutantes no dia 22

deste mês, no aristocrático Clube
Atlético Baependi. Na próxima
semana, outras três debutantes

serão apresentadas.

Tainá Sabrine

Bartel é filha de
Aldo e Sônia
Beatriz Conti'

Barte I

Pau I i ne M enegotti
Horn é filha de

Eduardo Ferreira
H orn e M ércia

Menegotti S.F. Horn

Marina Casaqrande Breithaupt
é filha de Roberto e Rosani

Casagrande Breithaupt

Joni A. Cozzarin, à

esquerda do pai,
Alciro. Joni,
competente di reter
financeiro da

Ciluma Alimentos,
fez aniversário
nesta quinta-feira
(30/8)

I<ellin Bisewski recebe a faixa e as flores
das mãos de Zélia Breithaupt Janssen, no

concurso Miss Massaranduba, que se

realizou sábado (25), no Salão Aloísio, em
.

Massaranduba. Ela representará a

cidade no concurso Miss Santa Catarina

CENTERSOM

II
CD, S - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro,406
370-2647

Dr. Antonio E. Menna
oFTA�Mº�ºÇ��T!\ CRM: 3059 - CPF: 468859357/00L

AERO CA'RGOt
Sua carga na hora certa no lugar certo! r

371-0363 brasil@netuno.com.br
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BRINCADEIRA tem hora
No palco, feitogentegrande, 20 crianças ensaiam

um número musical. Do outro lado, um grupinho
de garotas, todas com menos de 10 anos, passam o

texto antes de entrarem em cena. Mais à frente, pré
adolescentes ouvem atentamente as dicas de um

produtor. Ao fundo, Márcio Garcia lê o script
enquanto faz carinho nos cabelos de umamenina.
As cenas fazem parte da rotina de gravações do

infantil "Gente Inocente", da Globo. Duas vezes

por semana, uma turma de aproximadamente 120

pessoas se encontra para gravar os programas que
vão ao ar todos os domingos. O clima lembra um

enorme recreio. Só não tem gritaria. Pelo menos

não diante das câmeras.
Nos bastidores, porém, produtores e camareiras

correm de um lad� para o outro com olhos arre

galados e cabelos em pé. "Hoje eu vou ficar louca",
exagera uma delas. É a hora de vestir todo mundo,
ensaiarmarcações e, claro, cuidar para que o roteiro

seja seguido. Difícil entender como tudo parece tão
organizado na telinha. "Não tem problema. Eles
são responsáveis e, além de tudo, é muito divertido
se relacionar com crianças", explica o diretorMarcos
Rodrigo. Em casa, o público também parece gostar.
O programa lidera o Ibope no domingo, com
audiência entre 17 e 20 pontos.

Márcio Garcia, apresentador do programa, tem
argumentos para isso. "As pessoas dizem que
assistem ao programa exatamente por tratar criança
como criança. Não tem apelação", gaba-se. Ca
pitaneado por ele, um elenco fixo de oito meninos

Pedro Paulo Figueiredo

Apresentador Márcio Garcia

CARlVES

�

emeninas participam ativamente da produção,
dividida em três quadros: um de entrevistas

com um convidado, geralmente um artista da

casa, um de calouros mirins e um número

musical. A pauta é discutida previamente com
eles, principalmente o quadro de entrevistas.

"Eles passam as perguntas para a produção e a

gente senta para discutir sobre o assunto. Rola
uma democracia", garante o apresentador.

Muita coisa, no entanto, não vai ao ar. "Não
dá para cortar o raciocínio deles. Perguntam o

que têm vontade. Se tem alguma coisa que a

gente achaque não é legal ir ao ar, cortana edição",
justifica Márcio. Algumas perguntas sur

preendem os entrevistados. Outras emoci

onam. Não é raro ver brotar lágrimas nos olhos
dos sabatinados. "Me segurei, mas é difícil não

se emocionar com essas crianças", diz Cláudia
Abreu, convidada do programa que vai ao ar no
dia 7 de outubro.

A frente de programas do "Gente Inocente"

é enorme. Normalmente são gravados dois por
semana, que só irão ao ar um mês emeio depois.
O que torna o trabalho ainda mais prazeroso.
"Não é·desgastante. A tranqüilidade é grande,
atémesmo para que as crianças não se cansem",
diz Márcio. Mas a impressão que se tem é que
mesmo se tivessem de gravar diariamente, as
crianças adorariam. "Não me sinto trabalhando.
Antes de tudo agente se divertemuito", afirma
Natália Souto, de 9 anos, há dois no elenco fixo

do dominical.

Nos intervalos, entre um quadro e outro, a

direção grava taleisde platéia.No palco giratório,
um produtor faz piadas para que o público
entre no clima, sorria e bata palmas. Tudo
combinadinho. O telespectador nem percebe.
Também não vê cenas que só acontecem quando
as câmeras estão desligadas. Como os ensaios

do cantorJerryAdriani, que embalaram o twist

performático de Cininha de Paula, diretora geral
do programa.

Por essas e outras é queMárcio Garcia não

pensa em voltar às novelas. "O lado ator foi

preenchido com o programa", teoriza. Na
realidade, o apresentador tem o cuidado de não

associar sua imagem à de um personagemmau

caráter, como foi o Arnaldinho, de "Andando
nas Nuvens", sua última participação na

teledramaturgia. "Hoje, as crianças e o público
me vêem como exemplo. Minha responsa
bilidade é enorme. Elesme pedem conselhos e

muitos pais me dizem que o programa ajudou
amelhorar a relação com seus filhos. Isso me

orgulha", empolga-se, Márcio que não tem

filhos,mas aprendeu a lidar com criançasmuito
cedo. "Elas entendem tudo o que a gente fala e

são sensíveis. Não entendo os pais que não

têm paciência. Deveriam repensar a vida, para
que mais tarde não se perguntem onde erra

ram", palpita.

Eduardo Medeiros/CZN

Babi, apresentadora do "Programa livre", do SBT

CONCORRÊNCIA
Babi vai entrar na disputa de audiência das

tardes de sábado. O "Programa Livre", que
comanda nas madrugadas do SBT, vai deixar
de ser diário e passa a ser apresentado às 15h30,
aos sábados. A estratégia foi proposta por
Sílvio Santos para neutralizar os concorrentes

Luciano Huck e Raul Gil, que hoje brigam pelo
primeiro lugar.

GLAMOUR MAIS UMA NOTA

o "Qual é a Música?" vai
retornar à grade de

,

programação do SBT. No

próximo domingo, Sílvio
Santos vai estar a frente do

Os figurinistas de "As

Filhas da Mãe", Cao
Albuquerque e Helena

Brício, decidiram prestar
uma homenagem às

grandes personalidades
do mundo da moda.

Por isso, estão
vestindo os personagens
da novela de acordo

com alguns nomes

famosos. O figurino de

\1alentine,papelde
Lavínia \1lasak, por
exemplo, é uma

referência aos modelitos

criados pelo estilista

francês Givenchy na
década de 50.

programa, que tem como

convidados os gêmeos
Flávio e Gustavo, a atriz
Flávia Monteiro e a

apresentadora do

"Interligado Games", da
Rede TV!, Fabiana Saba,
entre outros.

ASSEDIADA
EvaWilma, que vai entrar
na reta final de "Pv'rto dos

Milagres" .

·orno Olímpia,
recebeu um convite do

DE FOLGA

autor Carlos Lombardi pan
viver a rainhaMaria I,
personagem que fará parte
dos cinco primeiros
capítulos da minissérie "O
Quinto dos Infernos". E
ainda participa do próximo
episódio de "Os Normais",

Recém-contratado da

Record, Otaviano Costa
está de férias. Não terá de

cumprir todo o contrato

com a Band, que termina

no próximo dia 15. O

apresentador está em

Cuiabá, sua cidade natal,
visitando parentes e amigos,

Novo GAME

'jornada da Sorte" é o

nome provisório do game
show que Fausto Silva

pretende comandar na

Globo. O primeiro piloto
já foi gravado. O
programa, no estilo

"Show do Milhão", do
SBT, dará prêmios de R$
1.500 a R$ 2 milhões.

SEM ELEiÇÃO
A"Globo desistiu da idéia

de que o final de "Porto

dos Milagres" fosse

escolhido pelos internautaS,
Mesmo com a proposta
descartada, os autores

Aguinaldo Silva e Ricardo
Linhares escreveram dois

finais, Somente no dia 28

de setembro, data do

úlrimo capítulo, será
_

definido qual irá ao ar.

MAIS UM

Depois de Gilberto
Barros o Leão é a vez de
"' ,

Netinho de Paula,
apresentador do
"Domingo da Gente"

,

,� articipar da novela infantil
L gal" da"Acampamento e ,

Record.

D ·f M A R C H I CARNES
ATACADO E VAREJO

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 -JARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 2 A 8/09

BAGUNÇA
(GWBO, DOM, 12:10 H)
No "Especial de Setembro" do "A

Turma do Didi", os musicais ficam por
conta dos cantores Belo e de Wanessa

Camargo. Os grupos Paratodos e

Dominó também participam do

programa. As apresentações serão

intercaladas por esquetes com a turma e

o trapalhão, que arruma muita confusão

com os convidados.

CRISE CONJUGAL

(GWBO, DOM, 12:45 H)
"Sandy e Junior" está em clima de

primavera no episódio "Mudou a

Primavera ou Mudamos Nós?". Nele,
Bete (Karina Dohme) vai à luta para
encontrar seu par para o baile da escola,
após se decepcionar com o namorado
Mau (Douglas Aguillar). Ele declara que
não acha a namorada bonita. É o

suficiente para iniciar uma crise entre os

dois. Com a chegada de Otávio

(Olivetti Herrera), irmão de Camilo

(Geraldo Blota Filho), a situação piora,
já que Bete fica interessada no moço.

NA PONTA DO PÉ
(GWBO, DOM, 13:25 H)
A bailarina Ana Botafogo é a convidada
do "Gente Inocente". No programa, as

crianças dançam o balé Lago dos
Cisnes. Os dançarinos Marcelo

Misailidis, Steven Harper e Carlinhos de
Jesus também marcam presença. No

quadro "Invadindo a Área", a turma

visita os bastidores do espetáculo de

sapateado "A Maquinária".

DE VOLTA
(SBT, DOM, 14 H)
Após um período fora do ar, Silvio
Santos volta a comandar o "Qual é a

Música?". No programa de estréia, os
gêmeos do "Superpositivo" Flávio e

Gustavo e o pagodeiro Belo disputam a

gmcana com Fabiana Saba,
apresentadora do "Interligado", a atriz
Flávia Monteiro. e a cantora Gil da
Band B

..

'

a eijo, que compõem ° time
fetl'li�;_
«'"iUlIO.

NA BERLINDA
(GLoBO, DOM, 14:05 H)
O polêmico juiz da 1 a Vara da Infância
e Juventude do Rio de Janeiro Siro

?arlan está no quadro "Intimidade" do
Planeta Xuxa". O papo com a

apresentadora Xuxa Meneghel revela
detalhes sobre a infância e a família do

juiz. Siro Darlan ainda faz urna análise

sobre algumas de suas medidas O

programa também conta com a

participação dos cantores Leonardo,
Vavá e Leila Pinheiro. O jogador
Giovanni está no quadro "Redação do

Planeta".

TÚNEL DO TEMPO

(REDE BRASIL, DOM, 19 H)
Paulo Ricardo é o convidado de José
Mauricio Machiline no programa "Por
Acaso". O músico relembra a fase áurea

do RP.M, grupo que se tornou mania

nacional nos anos 80 com o álbum

"Revoluções por Minuto": Após dez

anos, Paulo Ricardo faz urn balanço da

carreira solo e canta "Amor de Verdade",
a música-título do último CD.

CRIANÇADA
(REDETV!, SEG, 11 :30 H)
"Caminhos da Fama", com direção de

Sérgio Vrenna, é o nome da novela que
estréia na RedeTV!. Voltada para o

público infanto-juvenil, a trama se passa
em urna escola de artes, que tem

Castrinho como urn dos professores. O
elenco é formado por crianças e

adolescentes do "casting" da agência
Talentos Brilhantes.

PECADO AO !..ADO

(Globo, qui, 23 H)
O episódio "A Desquitada da Freguesia"
marca a volta de "A Grande Família". A

atriz Tânia Alves é Teresa, a nova

vizinha de Lineu (Marco Nanini) e

companhia. Agostinho (pedro Cardoso) e

Bebel (Guta Stresser) desconfiam que
Lineu mantém um caso Teresa, mas na

verdade o envolvimento é com Tuco

(Lúcio Mauro Filho). Nenê fica arrasada

com a novidade.

DUPLA DE PESO

(Globo, sex, 23:15 H)
Eva Wilma e Jorge Dória são Silvana e

Ney, os pais de Rui (Luiz Fernando

Guimarães) em "Fazer as Pazes é

Normal", primeiro episódio da segunda
fase de "Os Normais". Na história, Ney
telefona para Rui com a intenção de fazer

as pazes com o filho. Ele diz que está à

beira da morte. É apenas uma desculpa
para os sogros humilharem Vani

(Fernanda Torres).

CORREIO DO POVO SE

I EM FOCO: CiAuDl1LR""'A.u::IA.__ P.;;_;.OR.;_C:....;.I_NT:..:.;_IA__;;;;;_;Lo:..;_P.;;;;.;:;.ES
POpTEVÊ

SENSUALIDAD'cE
ambígua

Luiz. Dantas/CZ N

Cláudia Raia, o transexual Ramona

drigues em 1995. "Foi a minha maturidade

como atriz", avalia. A clássica cena de sexo

na chuva, entre Engraçadinha e Luís Cláudio,
personagem de Alexandre Borges na mi

nissérie, será lembrada também na novela.

"O Leonardo fica doido pelaRamona", adianta.
Esta é já a sexta novela de Sílvio de

Abreu que a atriz faz - é considerada um

amuleto pelo autor. E foi numa destas,
"Torre de Babel", de 1998, que Cláudia

incorporou pela primeira vez uma vilã, a

calculista Angela Vidal. "Foi ótimo, mas a

comédia é bem mais prazerosa", compara.
Mesmo quando não integra o elenco, o
autor faz questão de tê-la pelo menos em

uma participação, nem que seja só no último
capítulo, como em "A Próxima Vítima", de
1995. A amizade entre os dois já rendeu

frutos também fora da tela. É que o autor

foi o cupido no início do namoro com

Édson Celulari.
Na época, o casal fazia par romântico

em "Deus nos Acuda", novela de Sílvio.

"Ele ficava de leva-e- trás e deu certo",
lembra a atriz, casada há sete anos. O

preço do serviço, Silvio está cobrando

agora: tornou Celulari motivo de chacota,
por causa do visual do personagem Ed

milson. "Aquela peruca sarará ficou hor

rível", diz a atriz, às gargalhadas.
Cláudia Raia ainda encontra disposição

para conciliar as gravações da novela com

o musical "O Beijo da Mulher Aranha",
de Manoel Puig, dirigido por Miguel
Falabella em São Paulo. "É uma corr�ria
louca, mas não tem jeito", conforma-se.
Quando desacelerar o ritmo de trabalho,
Cláudia já sabe muito bem o que vai fazer.

"Vamos encomendar um novo herdeiro",
avisa a mãe de Enzo, de quatro anos.

Passar despercebida, há muitos
anos é missão impossível para
Cláudia Raia. Mas não é só pela
profissão que a atriz chama a

atenção por onde circula. O

1,80 m de altura associado à

excelente forma física sempre
fez de Cláudia alvo de
curiosos. E o autor Silvio de

Abreu sabe disso. Para atiçar
ainda mais o público, Silvio
escreveu especialmente para ela

o papel da exuberante transexual
Ramona, de "As Filhas da Mãe".

Cláudia e Sílvio são parceiros de

longa data, mas a atriz confessa que
o convite caiu como uma bomba.

Foi numa dessas coincidências que
só acontecem em novelas que ela

recebeu a "intimaçâo". A dupla se

encontrou casualmente num vôo para
Nova York. Cláudia conta que Silvio

disse: "Já tenho um papel e você vai

ficar chocada". Ele estava certo. "Quan
do soube que era um transexual, não
preguei olho durante a viagem",
conta.

Apesar de não se inspirar em ninguém,
Cláudia afirma que bastou uma rápida
observação no gestual de alguns amigos para
ajudar na composição da personagem.
"Tenho muita intimidade com o mundo gay.
Todos os meus amigos são:', exagera. An
tes mesmo de "As Filhas da Mãe" estrear,
o personagem já provocava polêmica. O
Ministério daJustiça alegou "desvirtuamento
de valores morais" e chegou a sugerir a

trama para depois de 20 horas. Sobre o as

sunto, Cláudia é enfática. "Há um falso

moralismo na tevê, onde existem bundas

em profusão à tarde. Agora uma comédia

com um transexual é imoral?", questiona a

atriz de 34 anos.

,
\
\

Polêmicas a parte, Cláudia se mostra

bastante entusiasmada com a nova faceta,
já que a personagem também pode ser uma

impostora. "Só o Sílvio mesmo para me con

vencer", argumenta. Até na hora de definir

Rarnona, a atriz não deixa de lado o bom hu

mor. "Ela é a mocinha, praticamente uma

Regina Duarte. Só que, no meu caso; é a 'Na
moradona do Brasil"', diz às gargalhadas.

Não � de hoje que Cláudia se aventura

em personagens cômicos. Logo na estréia,
a "stripper" Nifion de "Roque Santeiro",
em 1985, já possuía um tom engraçado.
No ano seguinte, a atriz passou a integrar o
elenco de "Viva o Gordo", com Jô Soares.

Mas algumas personagens ficaram mar

cadas, como a ingênua Tancinha de "Sas

saricando", a bailarina destrambelhada
Adriana de "Rainha da Sucata", além dos

inúmeros tipos da "TV Pirata". A atriz, po
rém, confessa um carinho especial ao papel
título de "Engraçadinha, Seus Amores e

Seus Pecados", da obra de Nélson Ro-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POR MARIANA MEIRELES
POpTEVÊ

Na pele da solteirona Genésia,
Júlia Lemmertz começou de
mansinho e aos poucos foi ganhando
cada vez mais destaque em "Porto dos

Milagres". Na trama de Aguinaldo
Silva e Ricardo Linhares, ela é

disputada por dois belos rapazes: o
másculo Ezequiel, persona-gem de

Vladimir Brichta, e o malandro
Rodolfo Augusto, vivido por Marcelo'
Serrado. Nesta semana, Ezequiel inten
sifica suas investidas. Mas a beata, que
fica balançada sempre que esbarra
com o garçom, até agora só deu corda

paraRodolfo Augusto, na tentativa de
se livrar da tentação. Mas como acha

que os dois são interesseiros, resolve
se tor-nar freira. "O que sei é que no
fim ela fica com o Ezequiel", entrega
a atriz, que ao contrário de sua

personagem, é bem-resolvida e elegante,
embora se ache um tanto

desengonçada. "Vendo as cenas

percebo que estou mais ainda agora.
Quando faço mulher chique, isso

diminui", diverte-se.
Apesar do sucesso de Genésia com

o público, Júlia acredita que o motivo

que levou a' personagem a crescer na

trama foi outro. Segundo júlia, como a

per-sonagem é a protagonista de "A
Descoberta da América Pelos Turcos",
urn dos livros de Jorge Amado no qual
a novela se apóia, já tinha toda a história

particular desenhada. "É uma

personagem que, no meio de 50, tem
uma história só dela. Mas o melhor de
tudo é fazernovela baiana, com sotaque.
Nunca tinhame imaginado nisso", conta.

Com 20 anos de carreira, este é

ape-nas o segundo papel cômico de

Júlia na tevê. O primeiro foi a perua
Lúcia Helena, de "Andando Nas

Nuvens". "É bom estar exercitando
o humor. Acho que quando Jor fazer
urna vilã, farei mais engraçada do que
antes", imagina. A atriz, que estreou

na tevê aos 18 anos na novela "Os

Adoles-centes", da Band, não

demorou para entrar na Globo - fez
"Eu prometo", "Amor Com Amor
se Paga" e "Tenda dos Milagres".
Depois foi para a extinta Manchete,
onde atuou em "Kananga do Japão",
"Carmem", "Amazônia", entre outras.
Em 1996 voltou para a Globo e fez

"Quem é Você?" seguida de "Zazá".
No momento é contratada da
emissora e se orgulha de poder estar
sempre atuando paralelamente no ein-

Luiza Dantas/CZN

Júlia Lemmertz, a Genésia de "Porto dos Milagres"

ema e teatro. "Não conseguiria fazer só tevê. Fico feliz de poder
desfrutar dessa condição sem ter de abdicar dos meu projetos",
valoriza Júlia, que ainda apresenta o programa "Revista do Cinema

Brasileiro", exibido pela Rede Brasil e pelo Canal Brasil, da Globosat.

P - Qual foi a sua maior preocupação na hora de compor
a Genésia?

R - O lado religioso dela. Não queria fazer a beata caricata,
aquela fervorosa e só. Tenho um profundo respeito por
religião. Acho muito complicado falar de uma pessoa que
tem fé fazendo chacota. Para mim ela se refugia na religião
para escapar dos relacionamentos. Resolvi isso na minha

cabeça e não tento entendê-la. Até porque Aguinaldo e Ricardo
são dois malucos que trabalham com situações pouco realistas.

Se está no texto que ela tem de cuspir pitombas, então cospe
e pronto. Não dá para tentar entender além disso.
P - Como tem sido a abordagem do público nas ruas?
R - A Genésia é um tipo que cai no gosto do público porque
tem uma certa graça e esse lado absurdo de ser virgem com

30 e poucos anos. Mas no começo as pessoas estavam

esperando que o patinho feio virasse cisne. Como fiz

personagens produzidas antes, sempre perguntavam quando
eu ia ficar lindona. Mas o legal é que mesmo quando ela

descobrir o amor não vai virar a bonitona do pedaço. Acho
importante que ela não perca a personalidade.
P - A Genésia está entre os papéis mais marcantes da

sua carreira?

R - Sem dúvida, porque é diferente de tudo o que eu já fiz.
Também adorei a Lúcia Helena, de "Andando nas Nuvens",
porque foi meu primeiro papel cômico. E o engraçado é que
eu quase não aceitei fazer. Achava que ela não tinha nada a

ver comigo. Mas o Dênis Carvalho me convenceu e foi
sensacional. Também amei a heroína Maria Luiza de

"Amazônia". Vejo as cenas da novela hoje e penso: "Era tão

boa, porque ninguém gostava?".

\
. v

�para
tpara
BETT

que e

novela

'A última vez que fiquei nd .osss sozinha rói na adolescência." ADRJANE

GALISTEU, apresentadora do "É Show', da Record, que acaba de ass��r
namoro com o empresário Alexandre Accioly, após menos de um mes o

término com Rogério Galle, diretor-artístico da Band.

"Essa garotada quer fazer sucesso em um mês e fa4 mas as coisas vão

parandonomeio... " SUZANA VIEIRA, a Dorotéia de "A Padroeira", sobreofato
de atores veteranos segurarem as novelas. A atriz, que foi escalada para
aumentar a audiência, da trama das seis da G lobo, acha que a televisão
investe em gente jovem, mas ninguém se torna um Tony Ramos porque
protagonizou uma novela.

'A Globo usa a desculpa de que na ficçãopode tudo. Mas aspessoas levam
essa minissériemais a sério do que o meuprograma/ que é um circo. /I

RATINHO, criticando as fortes cenas de sexo que foram mostradas em "Presença
de Anita" e defendendo as baixarias que rolam em seu programa no SBT.

"Souumpouco csçscors. maisguerreira do quedomesticada. Fico atordoando
apresa."VERA HOLTZ, mostrando quetem muito em comum com a obstinada
Marta de "Presença de Anita", que não sossegou enquanto não foi para ]
cama com o másculo empregado André, vivido por Taiguara Nazareth.

"Esse casosóestá recebendo atençãoporque envolvealguém famoso. Afinal

cecontss. oacidentenão foi tãograveassim. " LEONARDO, cantor, no "Domingão
do Faustão", sobre a repercussão do caso envolvendo o cantor Renner, da

dupla sertaneja Rick e Renner. O acidente "não tão grave" causou a morte

de um engenheiro de 35 anos e da namorada, de 31.

"Cheguei a fumar dois maços e meio de cigarro por dia. Não conseguia
tomar banho sem dar uma tragada debaixo do ,chuveiro."CLÁuDIA RAIA, a

Ramona de "As Filhas da Mãe".

"Não tenhoprivilégiosporser filha do Maneco."JÚLIA ALMEIDA, que acaba
de viver a Luiza em "Presença de Anita". A atriz, de 18 anos, começou �
carreira aos sete em "Felicidade" e de lá para cá atuou em todas as novelas

que o pai escreveu. Sendo que em "Laços de Família" e na minissérie
ganhou papéis de destaque.

"Outro dia comprei um computador e disse para o instalador: 'Moç� me

explique como se usa porque eu parei no-Atsn."
VLADIMIR BRICHTA, o Ezequiel de "Porto dos Milagres". O ator de 25 anos

conta que tem uma h_istória de vida que lhe dá maturidade para muitas

coisas, mas em outras ainda é completamente leigo.
n

"Continuarei resistindo bravamente ao stücone. mas a tentação é enorme.
MALU MADER, atriz de 33 anos que diz ter passado a se preocupar com

o

visual só depois de ter feito 30.

S'/,'náoé''Ela epresenc: . sm umas coisas no meio das pernas... e/ é?" TV
sexuslidede, é sacanagem.,"TATIANA MANCINI, apresentadora do M

Erótica", criticando a postura de Monique Evans no programa sobre seXo

"Noite Afora", da Rede TV!.

"Minha adolescência foi triste porque eu era rejeitada pelos meninos. MeLl

papel era arrumar namorada para eles. "

CLÁUDIA JIMENEZ, a Dagmar de "As Filhas da Mãe".
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JARAGUÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

1

A SENHA: WORDFISH
17h . 21h15

p

FINAL FANTASY
14h30 . Ibh30 . IBh45 . 20h45

SAlA FILME/HORÁRIO GÊNERO
A/F

2 ATRAÇÃO SEM LIMITE

15h . 17h45 . 19h15 . 21h30

3 DOCE NOVEMBRO
14h45 . 19h

o

R

.DA - A - AVENTuRA! 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

2

o CÉU PODE ESPERAR

18h15 - 20h15 - 22hOO

GÊNERO
1 A SENHA

14h - 16h· 18h· 20h . 22h
p

PLANETA DOS MACACOS

14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h45

3
MOULIN ROUGE - AMoR EM VERMELHO

13h50 '- 16h30 . 19h . 21h30

4 ATRAÇÃO SEM LIMITES

14h -16h - 18h· 20h'· 21h50

5 o DIÁRIO DE BRIDGET JONES

13h45 - 15h45· 17h45· 19h45· 21h40

6 GATOS NUMA ROUBADA

14h15 - 16h15

A

DIR

s

c

c

c

UGENDA -A - AVENTURA! C - COMÉDIA/ D - DRAMA/DA - DESENHO ANIMADO
F· ACÇÃO/ R - ROMANCE! P - POUCIAL

GÊNER
1 MOULIN ROUGE - AMOR EM VERMELHO

14h15 . 16h45· 19h15 - 21h45
DIR

2 FINAL FANTASY'

13h45

PLANETA DOS MACACOS

. .1�h�0. - �9h � 2,1�30 ,

3 ASENHA
14h· 16h -18h· 20h - 22h.

,

p

F

A

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,lfax:371-0330 - Centro Jara uá do Sul

�NTRE:rE:NIMENTo/Tv CORREIODO POVO 7E

.....� R�IR.AIº FAlAD.º.: K8R.!.N.A BARV.M .

POR CINTIA LOPES - POpTEVÊ

NUMPASS
de mágica
Iili

NOME - Karina Barum Lima.

NASCIMENTO - 11 de agosto de 1970, em
Brasília.

APELIDO - Preta, Nina, Lica ... "Tenho um

monte".

ESTRÉIA - Como a Tuca de "74,5 - Uma

Onda no Ar", na extinta Manchete, em

1994.

NA TEVÊ - "Gabi" e desenhos animados.
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - "Detesto

programa de auditório, como o do

Gugu".
NAS HORAS LIVRES - "Faço tricô".

No CINEMA - "Jesus Cristo Superstar", de

Norman Jewison.

LIVRO - "A Bíblia Sagrada".
MÚSICA - "Cecília", de Paul Simon.

PRATO PREDILETO - Comida italiana.

O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - Calça jeans.
Quanto mais velha, melhor.

MULHER BONITA - Cindy Crawford.

HOMEM BONITO - Daniel Day-Lewis.
CANTOR - Lazza.

CANTORA - Vanessa Barum.

ATOR - Robert de Ni roo

ATRIZ - Maryl Streep.
BICHO DE ESTIMAÇÃO - Baco, um filhote de

Labrador.

CARRO � Toyota RAV4.

PERFUME - Colônia infantil do "Boticário".

ESCRITOR - Jorge Amado.

ARMA DE SEDUÇÃO - A sinceridade.

A CASA TEM CHEIRO DE - Lírio e jasmim.
PROGRAMA DE ÍNDIO - "Enfrentar qualquer
fila".

MELHOR VIAGEM - "Para Portugal, no ano

passado".
SONHO DE CONSUMO - "Comprar uma casa

no Rio".

FILOSOFIA DE VIDA - "Buscar paz interior".

MANIA - "Comer biscoito-recheado antes

de dormir".

MELHOR NOTÍCIA - "Que os amigos estão

bem de saúde;'.
SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - A autenticidade.

MELHOR COMPRA - "Uma viola".

INVEJA - "Já tive. Agora não tenho mais".

LUXÚRIA - "A real ização de algumas
fantasias. É segredo".
GULA - "Com biscoitos".

COBIÇA - "Só tenho planos".
IRA - "Quando estou na T.P.M".

PREGUIÇA - "De acordar cedo".

VAIDADE - "Gosto de usar rímel".
II

Luiza Dantas/CZ N

Karina Bàrum, a Tiburcina de "A Padroeira"

Karina Barum está longe de ser o protótipo da estressada. A atriz,
de fato, não lembra em nada a enigmática Tiburcina de "A Padroeira".

A não ser pela caracteristica em comum de adorar a natureza e animais.

"Acho que também sou meio bichinho do mato", acredita Karina.

Quando está no Rio, a atriz se hospeda na casa da irmã, a cantora

Vanessa Barurn, localizada na lagoa da Barra da Tijuca, Zona Oeste da

cidade. O contato com o verde é, segundo ela, urna necessidade. "Gosto
• de mexer com terra, cuidar de plantas e, valorizar as coisas simples da vida",

filosofa a atriz de 31 anos.

Para viver a rústica- aprendiz de feiticeira na trama das seis, Karina
não teve dificuldades. O laboratório se resumiu aos "workshops"
realizados pela emissora e filmes como "Contos do Marques de Sade",
que serviram de referência. Mas a música teve um papel essencial
neste processo. "Com o ritmo de músicas tribais , dos instrwnentos de

sopro, achei o tom certo", acredita. Ao contrário de personagens
anteriores como a deficiente física Shirley de "Torre de Babel", de
Silvio de Abreu' há três anos, e Leticia, a protagonista de "Louca Paixão"

da Record, em 1999. Para as personagens Karina visitou várias vezes a

Cadeia Pública de Hipódromo, em São Paulo. "Era bastante doloroso,
mas a experiência foi válida", lembra.

Nem mesmo a saída de Úrsula, personagem de Yoná Magalhães
em "A Padroeira", preocupa Karina. "A Tiburcina toma�á novos

rumos", adianta. Algumas mudanças implantadas por Roberto Talma

foram, inclusive, aprovadas pela atriz. "Não era legal assistir a 'negros
sofrendo, apesar de ser a realidade da época A trama ficou mais leve", avalia.

Com o sotaque gaúcho herdad;:> da adolescência em Porto Alegre,
a brasiliense Karina aproveita mesmo as poucas horas de folga em São

Paulo. É que a atriz mantém o restaurante Santa Maria, especializado
em sopas, em sociedade com o marido, Luciano Luz . Mas Karina

admite que' dotes culinários não são o seu forte. "Sugiro pratos, mas
não coloco a mão na massa. Sou' péssima cozinheira", diz com tun

sorriso maroto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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rapidinhas
Dicas de construções para casas de bonita do colégio e o nerd William se vinga
madeira, feitas sem pregos ou parafusos, de Mike, o tarado de plantão. GLOBO,
estão no programa "Pequenas Empresas SEGUNDA, 22 H.

Grandes Negócios". Além de econômi-

cas, as casas se tornam uma opção de se- Vanusa e o filho, Rafael Vanucci, são os

gurança e conforto. GlOBO, DOMINGO, 7:30 H. convidados de João Gordo no "Gordo a

Go-Go". A banda Bidê ou Balde também
Rubens Barichello luta pelo vice-campeo- marca presença,no programa. MlV,
nato no "Grande Prêmio da Bélgica" SEGUNDA, 23 H.

de Fórmula 1. GLcro, I:XMl\m, 9 H
Os pagodeiros são o alvo de Marcos Mion

O "Grande Prêmio de Vancouver" é a no "Piores Clipes do Mundo". No

próxima etapa da "Fórmula Mundial". quadro "Pérola Videoclíptica" o VJ mostra

RECORO, DOMINGO, 17:45 H. um clipe da banda Molejo e outro da

banda Raça Pura, com o "hit", "O Pinto":
Denise Fraga conta a história da gaúcha MlV, terça, 22 h.

Joelba no quadro "Retrato Falado" do
"Fantástico". Ela, uma professora que Brasil e Argentina se enfrentam em mais

possuía aversão à Natália, uma aluna uma partida pelas "Eliminatórias da
travessa da escola. Com o tempo, as duas Copa do Mundo". BAND, QUARTA, 20 H.

se tornam amigas. Hoje, Joelba está casada
com o pai da garota. GLOBO, DOMINGO, O "Video Show" mostra os bastidores do
20:30 H. "Domingão do Faustão" e o "making of"

do filme "Xuxa e os Duendes". A cantora

"Mal Posso Esperar", de Harry Elfont é o Roberta Miranda visita o projeto social de
cartaz da "Tela Quente", Com Jennifer pintura "A Ponte". GLOBO, SEXTA, 13:50 H.

Love Hewitt e Ethan Embry. Durante o

baile de formatura, adolescentes se "Negócios e Negócios" traça um perfil
envolvem em confusões. O escritor

,� ,

dos melhores investimentos para as

Preston se declara para a garota mais microempresas. BANO, sÁBADO, 9 H.

ós proporcionamos
o espaço
com total

privacidade,
empenhados
unicamente

em satisfazê-los.

�fazem
a diferença...

',rta do Ri

J&�agtàá

AS CORRENTES,
e a Internet

Todos os dias, praticamente, minha caixa de correio eletrônico recebe
vários textos encontrados na Internet. Tem um - sobre uma combinação
- que leitores diferentes já me enviaram mais deAO vezes! "Correntes",

então, nem se fala ... Mas esta semana chegou essa aqui, e achei-a

interessante: conforme pede a linha final, estou passando adiante:

VIDA: MODO DE USAR.

1] Quando resolver dar alguma coisa, dar com alegria.
2] Memorizar o seu poema favorito.

3] Não acreditar em tudo que lhe dizem.Não desacreditarem tudoqueafirmam sermentira.

4] Quando disser "te amo", demonstrar com algum gesto.

5] Quando disser "desculpa", olhar a outra pessoa diretamente nos olhos.

6] Acreditar em amor à primeira vista.
7] Acreditar em antipatia à primeira vista.
8] Nunca puxar o tapete dos outros: geralmente vote também está em cima dele.

9]Viver apaixonadamente, com todos os ferimentos que isso vai acarretar: vale a pena

10] Falar devagar. E pensar rápido.
11] Não julgar uma pessoa por seus familiares.

, 12] Se perguntarem algo indiscreto, sorrir e dizer: "Por que voce quer saber isso?"
A conversa geralmente para por aí.

13] Lembrar que o grande amor e as grandes conquistas significam grandes riscos.

14] Telefonar para sua mãe, e dizer o quanto a ama.
,

15] Quando errar, não esqueçer a lição. E corrigir o que for possível.
16] Lembrar sempre de tres coisas: respeito porvocemesmo, pelos outros, e por seus atos.
17] Nao deixar as pequenas brigas destruirem as grandes amizades.
18] Quando atender o telefone, sorrir ao dizer "alô". Quem está do outro ladoda

linha irá perceber.
19] Casar com alguém com quem gosta de conversar. '

20]Jamais esquecer que na velhice podemos perdermuita coisa, mas a capacidade
de comunicação permanece intacta.
21] Ficar sozinho de vez em quando. Mas apenas de vez em quando.
22] Ler mais, ver menos 1V: fica mais fácil passar aos seus filhos o que voce aprendeu.
23] SAbei- que o silêncio pode ser uma resposta.
24] Orar.O poder da oração é infinito.

25] Ler nas entrelinhas.
_

26] Viver uma vida que lhe permita olhar para trás e sorrir.

27] Em discussões com pessoas amadas, concentrar-se no presente, e não trazer

as feridas do passado.
28]Quandoviajar, visitarum lugar onde ninguémmais da excursão foi. Este será seu lugar·

29] Voce pode ter qualquer coisa. Mas não pode ter tudo.
30] Lembre-se que seu caráter é um espelho do seu destino.

31] Aproveitar a sorte, quando ela está a seu favor.
I

32] Se precisar disparar a flecha da verdade, primeiro molhe a sua ponta no me .

33] Peça ajuda. E saiba reconhece-la.

34] Aprender todas as regras, e transgredir algumas, assim q\le for possível.
35] Escolha seus amigos. E escolha seus inimigos: não dê à qualquer'um a honra

de enfrenta-lo.

36] Quando alguém começar a lhe agredir verbalmente, não interrompa. Verá que

a agressão se esvazia por si mesmo.

o resto vocês já sabem: "Esta corrente deu a volta ao mundo 20 vezes,
-

r
•

s e
o coronel tal não mandou e perdeu o emprego... etc. Faça 20 copIa

distribua, que a sorte virá em quatro dias."
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Apto. Condominio Amizade cl 03 dorm.,
garagem
Apto. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 790 3g
andar . 03 dorm. + dep. De emp. CI garagem
Apto. Rua: Cabo Harry Hadlich, 358· 03
dorm., cl garagem
Apto. Rua: Angelo Sehiochet, 52 02 dorm.,
cl garagem
Apto. Rua: José Teodoro Ribeiro, 01 darm.,
si garagem
Apto. Rua: José Emmendorfer, 1090· 03
darm., cl garagem
Casa de alvenaria· Ana Paula, Prox. Posto

.

Mime
Sala comi. Rua: Reinaldo Rau, 728 35m2
Sala comi. Rua: Procopio Gomes de Oliveira,
138065m2
Sala Comi. Rua: Barão do Rio Branco, 411
Ed. Klein cl 55m2
Saio Comi. Rua: Av. Marechal D. da

_ 3 Dormitórios -1 ou 2 vagas de garagem _

Fonseca, Antigo Senac Prox. Macol
Sala.coml. Rua: Av. Marechal D. da Fonseca,

. - Salão de festas - Playground -7 Pavimentos
Ref.:3809:Apartamento Edificio Prox. Data Training C / elevador
Mônaco de 01 e 02 dormitórios, Sala Comi. Rua: Reinaldo Rau, Ed. Market Financiamento direto com constr. �

.. c

sacada, churrasqueira coletiva, play Place TERREA
-

Iground, ótima localização Ent. + 'Sala Comi. Rua: Antg Carlos Ferreira, Prox.
ou financ. pelo Banco.

parcelamento direto com a construtora Arte Laje Const. e Incorporadora. _

,. �

, ;;

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

C/JiívêCHiivê

Ref.:507: Casa rua: 13 de
maio ótima para investimento
aceita ent. + parcelamento.
R$65.000,o0 negociiwel.

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

CHiivê .fiCHiil
-

LOCACAO VOCÊ PODE TER UMA
BELA VISTA

�UIQUIT{f�
�"� .II. P�lllß WOl�

CHiivê·CHiive CHiivê jiCífiil-CHiivê CHiivê CHiivê

Imobiliária Menegotti Ltda. FONE: (047) 371-0031
http://www.immenegotti.hpg.com.br·

Rua BarãQ do Rio Branco, 553 - Sala 1 � c.ntro

e-mail: hnmenegotti@netuno.com.br
ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA

TEMOS CLIENTES CADASTRADOS

IMOBILIARIA

MENEGOTTI
PARCIMÓVEIS: SE VOCÊ ACHA 'DIFíCEL,'

NÓS ACHAMOS FÁCIL.

PARCIMÓVEIS: PARCERIA DE NEGÓCIO'S IMOBILIÁRIOS.

IMOBILIÁRIA MENEGOTII LTDA
RANCHO IMÓVEIS
TEODORO -CORRETOR DE IMÓVEIS
VILSON -CORRETOR DE IMÓVEIS
SÉCULOS EMPREEND.IMOBILIÁRIOS
IMOBILIÁRIA A CHAVE
GIRASOL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
IMOBILIÁRIA BARRA SUL
MARIMAR IMÓVEIS

550-J I JS
820-JI JS
805-41 JS
493-61 JS
1873-JI JS
612-JI JS
1741-JI JS
lS89-JI JS
1989-J/JS

: .

/lPARABENIZAMOS TODOS OS CORRETORES DE IMÓVEIS PELO
SEU DIA - 27/08/2001."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Barra

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda ..
cREcIW572-J

Casa alvenaria e/205,OOm2, terreno
324,OOm2(13,50x24), 3 qtos, uma suite,
copa, duas salas, eoz .Iavand., garagem
dois carros, mesanino com sacada, todas
esquadrias em rn cid e i ro de canela,
murada, localizada, na Rua 892 - Ervin
Doege s/no na BARRA - R$ 80.000,00
aceita carro como parte pagamento.

• Casa alvenaria semi-acabada cl
133,84m2, 1 suite, dois qtos, sala, copa
cozinha ,BWC, garagem p/ dois earro�
e fundos do terreno mais uma casa com

67,OOm2. c/ dois quartos, sala, copa,
eoz. BWC, garagem, Rua Walter Steinke
s/rr'", 'Barra, terreno c/ 324,OOm2
(13,50x24) - R$ 35.000,00

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

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Centro: 2 dorm., + dep. cl garagem
Centro: suíte + 2 darm. cl 2 garagens
Centro: 3 darm. cl garagem
Cobertura cl acabamento de 1 a

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

CENTRO: Ed. Chistiane Monique, cl 144m2 - 2 quartos + dep. empregadá, salac/ sacada, 2 bwe,
área serviço, garagem - R$ 45.000,00 (negociável)
CENTRO: ótimo apto. cl 140m2 - suíte + 2 quartos + dep. - R$ 50.000,00
CENTRO: Ed. Carvalho, cl 131m2 - suíte + 2 quartos + dep. - R$ 80.000,00
CENTRO: Ed. Jacó Emmendoerfer, cl 170m2 - suíte + 2 qtos - R$ 80.000,00
CENTRO: Ed. Royal Barg, cl 120m2 - suíte + 2 qtos - R$ 110.000,00

CASAS

DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Casa boa cl 4 darm. + piscina
Casa Comercial - R. João Pieolli
Casa Comercial - R. Frederico Bartel

SALAS COMERCIAIS
DESCRIÇÃO DO IMOVEL

._--

Sala cl 60m2 - Centro Odontológico
Sala cl 32m2 - Prédio do antigo Senae
Sala cl 62m2 - Ed. Sehiodine

TERRENOS
LOCALIDADE DESCRIÇÃO DO llViOVEL
Barra do Rio Cerro (próx. Noviciado) terreuc .. 618m2
Barra do Rio Cerro (Lot. Satler) terreno cl 329m2
Centenário (próx. Weg II) terreno cl 420m2
Vila Rau (próx. Cal. Julio Karsten) terreno cl 392m2
Vila Lenzi (próx. Arte Lage) terreno cl 550m2

EDIFÍCIO
Ed Jaraguá
Ed. Jacó Emenderfer
Ed. San Miguel
Ed. Dianthus
Ed. Karine
Ed. Rebelo

LOCALIDADE
Vila Lenzi
Centro
Centro

LOCALIDADE

VALOR
R$ 300,00
R$ 350,00
R$ 300,00
R$ 2.500,00
R$ 300,00
R$ 350,00

VALOR

R$ 1.150,00
R$ 1.200,00
R$ 1.500,00

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

VALOR

R$ 14.000,00
R$ 16.000,00
R$ 19.500,00
R$ 19.500,00
R$ 30.000,00

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

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

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

Centro
Centro
Centro

CENTRO - ótima cobertura no Ed.

Dianthus - localizada na Rua Marina

frutuoso, esquina com a Rua Ângelo
Sehioehet - cl área total de 397,80m2 -

cl acabamento de la, 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

,

OTIMOS INVESTIMENTOS
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)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ref. 37 - CENTRO
- Apto. com
222,00m2, com suíte
+ 2 quartos, de
pendo empregada,
salas grandes - Rua

Domingos da Nova -

R$ 115.000,00 a

combinar

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

combinar

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

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

casa de menor valor.

,.., ....�

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

loteamento Satler - R$ 16.000,00

371..9165
www.imobiliari.aleier�hpg.com.br

imobiliarialeier@terra.com.br ou i1eier@terru.com.br
Ruo Reinoldo Rou,'144 - Jo�oguó do Sul .. sc

485,OOm2, casa cl 1 05,OOm2. Rua Inácio

Zoveko, lateral da ruaWalterMarquardt.
R$ 40.000,00, a combinar

Ref. 578 -

CZERNIEWICZ -

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

Ref. 444 - RIO CERRO - terreno

com 1.740,OOm2, frente de

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

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

14x27,65m, estuda propostas

Ref. 19 - AMIZADE - novos, cl suíte +

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

combinar, aceita financ. bancário

Ref. 263 - JARAGUÁ ESQUERDO
- c/560,OOm2, 14x40m. Loteamento
Campo Sampiero. Ótimo padrão de

construções. R$ 22.000,00

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

R$ 18.000,00 à combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Telefone de plantão:
9973-9093

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

R$ 140.000,00

1325 - Vila lenzi - R.
Onélia Horst - Terreno

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

Prfrnula -

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 Ja�pguá.·

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.

Menegotti
- 3 salas
comerciais
conjugadas.
Área total
de
136,24m2.
R$
70.000,00

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 - parcela em 6x

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)
2177 - Czerniewicz - Plano c] 8.658m2 - R$
330.000,00
2180 - Czerniewicz - R. Rio Grande do Sul - cl 345m2
(15x23) - R$ 17.000,00

.

2198 - Ilha da Figueira - Av Beira Rio - terreno cl
6.760m2, tendo 40mts de frente - R$ 70.000,00
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 pI Rua Bertha Weege. Ideal pl indústria - R$
200.000,00
2993 - Schroeder - próx. Resivalle - terreno cl
245.800m2, cl casa de alvenaria + 1 casa enxaimel -

R$ 115.000,00

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 cl 14 x 28. Local
alto. R$ 32.000,00.

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

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

1037 - Centro - próx.
Studio FM - terreno cl

309m2, edificado cl casa

antiga. R$ 148.000,00.

1084 - Res. Versalhes -

Faltando acabamento finais

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

Aceita apto. Central.

?,_
3352 - Res. Amarilys -

apto cl suíte + 1 qto, sacada
cl churrasqueira, garagem·
R$ 54.000iOO - aceita carro

como parte pagamento

1194 - Figueira - próx.
Metalnox - 130m2., c/3

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

Aceita casa central.

�
í

1112 - Barra - 314,56rn2
- Suíte, 3 qtos, área de

festas cl piscina.
R$ 125.000,00.

3050 - cond.
Royal Barg
Defronte
Posto
Marechal

-

Suíte, 2
da

qtos., saca

cl eira,churrasqu
cl piscina.
R$
100.000,00.

1152 - Chico de Paula - casa

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

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

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

1355 - Vila Nova - próx.
Fórum - alv. cl 394m2, cl
4 suítes cl sacad. sala

íntima, sa: ,<; conj., dep.
ernpreçada, piscina.

3313 - Res. Ilha dos Açores -

NOVO - cl suíte + 1 qto,
sacada cl churrasqueira -

R$ 45�000,00.

3001-
Ed.JacÓ
Emmendoer
ter - Próx.
S.túdio 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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iarboda - Excelente

ferreno em Massaranduba,
com 20.000m2 à 3km do

centro, com água corrente,
casa mista, medindo,
120m2, rancho, por
apenas R$ 25.000,00.
Trator: 9979-3000.

Vendo terreno com
622m2, com galpão de

135m2, todo murado.
Valor a combinar.
Trotar: 371-9157.

� Vendo 3 terrenos em

Ichroeder, próximo da
Marisol. R$ 9.000,00.
Troco-se por carro de

l11li

5 �.Q�R��QP.QRQY�: .

maior ou menor valor. Figueira. Valor R$ infantis feminino, usados.
Tratar; 371-7035, com . 9.000,00, negociáveis. Tratar: 376-1575 .

Amarildo. Trata r: 911 2 -4 711 . VERSOSVendo três chácaras em Vende-se 3 cavalos
Vende-se terreno em Vende-se terreno com

Santa Luzia - Jguá do Sul, marchador. Tratar: 275-

Garibaldi, c/2.250m2, 397m2, plano, lot.
com 4350m2 cada uma -

Vende-se mesa, com 6 1025, falar com Scdí.:
ótimo local, com água,Estrada Garibaldi, 9 km Divinópolis (Figueira). luz, própria pára lagoa

cadeiras mogno.
após Malwee. R$ 15.000,00 a vista ou

de peixe, área de lazer,
Tratar: 370-4980. RETROESCAVADEIRA/R$ 7.000,00, aceita-se R$ 9,000,00 entrada +

carro. Tratar: 371-2357 saldo em 12x. plantação, investimento. Vendo cenicaleira, marca Invista no seu imóvel,
Tratar: 372-3922.

Tratar: (47) 435-0964 ou
Belcone, 60 fusos. Tratar: utilize nossos serviçosVende-se um terreno,

453-1023.
275-1642, com Paulo.

Tratar: 9973-8386com 350m2, Jardim São Vende-se terreno em

Francisco, na Rua Schroeder, com 600m2, Compra-se mini-sítio ou

Compro estamparia e Janete OU 371-chácara. Paga-se até
principal do loteamento. 20x30 na Rua Mal.

R$ 15.000,00.
. mesas térmicas para 9558, sr. EsvaldoTratar: 371-8116. Castelo Branco (próx. estampa. Tratar:

ao Trevo). R$ 13.000,00
Tratar: 371-3752.

371-2115, com Maurino.
Vende-se um terreno, negociável. Tratar:
bairro Amizade, com 374-1622ou Vende-se material sem COMPRO CONSÓRCIO/
13,5x27. R$ '8.500,00. 9993-8920, com uso de uma casa de

nâo contemplado/ maisTratar: 371-2829, com Valdenir. Precisa-se de funcionários madeira, tratada, 45m2.
Reginaldo. para trabalhar na área de Valor. R$ 4.000,00. de 15 parcelas/ pago ii

Vende-se terreno, Centro calhas, com agilidade no Tratar: 273-0762, viste, em dinheirc.
.Vende-se terreno com de Guaramirim. braço direito. Tratar: na com Gilmar. Aceita troca

670m2, na Rua Pedro R$ 9.000,00 (aceita-se Caihas Matrix, rua Bertha por casa. Tratar: 522-0256
Schmitt, próx. Salão carro). Tratar: 373" 1766, Weege, 500 - Barra do ou 9968-0588
'Vitória, na Ilha da com Marlene. Rio Cerro ou 376-1720. Vendo roupas e calçados

ZoomCrearo." . CENP

36meses

01 - Sorteio;
03 - Lance livre.

BancoC.ntRI cio Brull
_.,_':tOI(II1'

, GRUPO 430
Assembléia em Jaraguá do Sul

Dia 19/09/2001

C)S 19:00 hs, sem fechar para almoço.
Rua Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999

e Walter Marquardt, 727 � Fone �70-8ªOO.

o

Manequins, Cabides,
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1369 - Centro - Jaraguó do Sul·

e.a. , o ra a ,

Estantes, Closet's, Util idades Domésticas, Etc.

Fone/Fax 273-0219
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O Sol
fl'I!lsporfefspel:ÍlIl Faculdade (local),

DESTA

para:

(47) 372-1479
9113-1646

Trabalho, Festas

Casamentos, etc.

Jaraguá do Sul - sc
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372-2903
9973-3623CORS�TOR IIVIÓVEIS

Praia Grande (São
'Francisco) - Sobrado -

03 quartos e mets 01
casa em alvenaria com

03 quartos Totalizando
303,00 m2 de área
construída, distante
500,00m domar.
R$100.000,00

Centro
210,00m2-02

suítes.
R$120.000,00

Vila Rau - terreno - 420,00 m2
( 15,00m x 28,00m )

R$18.000,00

Apartamentos / Centro
Res. Àgata - 60,76 m2 c 01

.

suíte; 02 quartos
R$ 56.000,00

Ed. Pérolà Negra .: 107,12
" m2 - 01 suíte, 02,quartos -

R$ 95.000,00
Res. Royal Barg - 01 suíte, 02

quartos '!� neçoclável.

Rua Roberto Ziemann, 330, sala4 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul - SC

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

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretQr@netuno.com.br

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

113 - RIO CERRO· 73,OOm2, álvenaria, 3
dorm., sala, cozinha, lavanderia, bwc e

garagem. Terreno 4-97,OOm2• Rua Bertha
Weege, 164-5. R$ 37.000,00

107 - ESTRADA NOVA· Casa alvenaria, cf BOm', 3

darm., sala, coz., bwc, gar., lavanderia e dispensa. Terreno
300m'. Rua BR 2BO, Engelbert Oechalei . R$ 2B.000,00

PRAIA UBATUBA . Casa em alvenaria com

180m" 1 suíte, 3 quartos, sala de estar, sala de
jantar, cozinha, garagem, varanda. Terreno com

400m2• R$ 64.000,00, aceita-se proposta

120 - NOVA BRAsÍLIA· 270m" 1 suíte, 3
dorm., sala de estar e jantar, copa, coz., bwc,

garagem. Terreno 33 7,00m2• RuaJosé
Emmendoerfer, 311 . R$ 70.000,00

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

Fone
(47)

275-0203
Fax 371-8351

, Sua melhor oP9ão de prazer

v4tC'...,�h.....4!...,t'" 24 �"'\"'AS
Atendemos Ele.s, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massagens erótieas

F"O NE: (47) 999 1-86S8
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
Temos ótimos preços!

\\�J?staq�r!.S;.br
Rua: joão Januério A roso,268, Jara ué Es uerdo· Jara ué do Sul· se

VENDE-SE
COMPUTADOR

PENTIUM
133 MHZ

Com 16MB de

memóraram;
HDde 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.

�alte�
Corretor de Imóveis

E-mail: grotewold@netuno.com.br

Tel: 372-3922

C,ASA· .

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

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

TEODORO
CORRETORDE IMÓVElS/credB054 E-mail: teodoroimoveis@terra.com.br

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

"CASAS À VENDA";
503 - Centro . Casa de madeira cl 100m2 - 3

quartos, terreno cl 396 m2. Centro - de fronte
Unimed , R$ 37.000,00
511 - Chico Paula . Sobrado cl 215m2 - 1 suíte +

2 quartos. Rua Francisco Paulo, 945, R$ 88.000,00
521 - Chico Paula· Casa alvenaria cl 105m2 - 3

quartos, terreno cl 650 m2 R$ 55.000,00
518 - Chico Paula· Casa mista cl 100 m2 - 3

quartos + 2 salas. Terreno cl 470m2. Rua Fco.
Paula R$ 35.000,00
523 - Figueira· Casa alvenaria cl 132m2 - 04

quartos, terreno cl 375 m2. Rua 913, ,loteam.
Divinópolis R$ 45.000,ot>
516 - Figueira' Casa alvenaria com laje cl 120m2
(fase acabamento) - 3 dormitórios. Morro Boa
Visto :R$ 23.000,00
514 - Jardim lenzi . Sobrado fase acabamento cl
209m2· 1 suite + 2 quartos. Rua Francisco

Piermann, R$ 65.000,00
519 - Nereu Ramos' Casa alvenaria com laje cl
70m2 - 4 dormitórios. loteamento Zanghelini, .

......................................................R$ 29.000,00
520 - Nova Brasília' Casa alv. cl 181 m2 - 1 suíte
+ 2 q. + sala comI. cl 75m2. Rua Dona

Antonia, R$ 98.000,00
501 - Ouro Verde' Casa alvenaria cl 114m2 - 03

quartos, terreno cl 516 m2. Rua Elis�
Wolkmann, R$ 29.000,00
524 - Rau· Casa de madeira cl 100m2 - 03 quartos,
terreno cl 430 m2. Rua luís Picolli (cl
asfalto) R$ 25.000,00
506 - Rau' Casa alvenaria cl 140m2· 1 suíte + 2

quartos. Rua Hermann Purnhagen, próx. gráfica
22 R$ 60.000,00
515 - Vila lenzi . Sobrado cl 255m2· 1 suíte + 2

quartos, cl sala comI. Rua Marcelo
Barbi, R$ 110.000,00
517 - Vila Nova' Sobrado cl 438m2 . 1 suíte cl
h:dro + 4 quartos, cl sola comI. (+. de 80m2), garag!"m

3 automóveis e demais dependências. Rua Olívio D. Brugnogo,
624, R$ 220.000,00
509 - Centro' Sala Comercial cl 33m2. Rua Guilherme
H· C 'F'

.

B ff' R$1800000enng, entro -

prox. crrnccio aru 1........... .'

2505 - Balneário Camboriú . Apto. cl 95m2 - 03 q. ,
O

BWC, 01 vaga garagem. Av. A�ãntica, 3.850 ......R$ 55.000,00

"TERRENOS À VENDA";
128 - Amizade' Terreno cl 728,75 m2. Rua Robe�Ziermermann -Loteçmento Behling R$ 29.000:
108 - Amizade' Terreno cl 557,60 m2. Rua Jõao BolI�Rudolf· Resid. Versalhes. (asfaltadol .........: ........R$ 33.000'd134 - Barra' Terreno é/ 844,90 m2 - 500 rn. �
Botafogo R$ 1'O.000'd118 - Centro' Terreno cl 575m2. Próximo ponte O�Bradesco : R$ 48.00�91133 - Chico Paula· Terreno cl 546,84 m2 (14x oÓ
Próximo PostoMarcolla R$ 25·{)O(JR126 - Figueira . Terreno cl 3.334 m2. lateral da �
José Theodoro Riberiro, de fronIe Indumak .......R$ 100.000,

I
115 - Jardim lenzi . Terreno cl 450 m2. Rua Ma�OOBorbi, R$ 20.'00 R o
114 - Jardim lenzi . Terreno cl 480m2 (15x3%oOOEsmeraldina Junkes, (rua com asfallo) R� 15. te'de117 - João Pessoa' Terreno cl 1.750 m2. Prox. p0{)O(Jn 00S h d - 'tO t R$ 16. '

c roe er o Imo erreno ·

do
103 - Rau· Terreno cl 420 m2. Próx. Superme��OOTonin R$ 12.8 I'do
131 - Rau' Terreno cl 360m2 (17x21). Rua lateral, a{)O(J0000d deio- "

t R$ 8. '

o ro ela ohmo erreno...... .......... ........ .......

d' '0
127 - Rio Cerro· Terreno cl 750 m2 + área de @"�BR SC 416, antes NaneteMalhas R$ 17.. ":
124 - Rio Cerro I . Terreno cl 780 m2 de esqu��ooloteomentoAlzira Hardet

:
R$14.. 900

132 - Vila lalau - Terreno residencicl ct5�OO,OOm2 R$ .

2 Rua
102 - Vila Nova' Terreno cl 17x38 � 646 m

oÓOOOWaldemarRabella, lateral Rua 25 de Julho .........R$ 27.
'

• CONSULTE·NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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eélsa
em alvenaria,
com área
dé 318m2•
Rua 15 de
Novembro, 225
Corupá - CentrO
Jt$ 65.000,00

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

Fone/Fax: 375-0163 - Cei. 9975-1168
Av. Getúlio Vargas, 60 - Corupá - SC

'Medelin
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
Or�amento sem compromisso

� FOSSAS;
.

Mf!DIMENTO 24 HQRM I
-�B�NTUPIMENTO DE CANOS PIAS
�S E CAIXA DE GORÓURA;'
�S.-liGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO). PLANTÃO: (47) 9117-4713
tUUUrub· •

ItI, 1027 - Lalerol do José Picolli -lole 31- Estrado Novo - Joroguá 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 pI 2 carros. Parte. superior - 1 apto. cl 215m2 - suíte +

3 qtos., Vila t.enzt,
- Apto. Centro (Edlf. Catarina Ersching) cl suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada cl churrasq. Garagem,
playground, plsclna, 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$ 12.00.0,00 '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, financiável.
- Casa campo na Palmeira em alv., na parte superior 1 bwc, 1

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

rs�;nia Vasconcelos

Avon -;:- BJo'"
E;ledyty

OS PRODUTOS
icih - Nqturq,

;;D� MilJüs'"ff- ".'t" ".pt _._.-._•... ,

Não atel1do ,dÖs sábados

-

senac ii
Jaraguá do Sui

Informática
-Web Designer
-Dreamweaver Ultradev
_Flash Básico
-Auto Cad
-Gabeamento

Estruturado

-Digitação e

Processador de
Textos
-Power Point
-Profissional em

IDIOMA'S
�nglês
�spanhoJ ==

••
Jaraguá do Sul

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

Excursão para
PIRATUBA

Dia: 7/9
Retorno: 9/9
370-9582

4

Onibus e hotel

INSCRIÇ.ÕES ABERTAS PARA:
* DESENHO DE MODA -1 OOH.

Smür(�.

Lançhes U
371-2447

o melhor atendimento da aidade
Rua Reinoldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

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

,

CASA DO CHOCOLATE
Possui todos os produtos para você fazer
Chocolates Caseiro, coberturas, formas,
embalagens, papeis, fitas e recheios.

Embalagens com bombons e cestas de
chocolate para presentear quem você ama.

Cursos de culinária e chocolates.
End.: Av. Pref. Waldemar Grubba, 3051 - Defronte a WEG II.

Fone: 371-4800

Precisa-se de sacoleiras para vender

confecções, saias oxford, todos os

tamanhos, longas e secretária.

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

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

FIEse

SENAI

JARAGUÁ DO SUL

* CONFIABILIDADE METROLÓGICA -16H.

Horário: 07h30min às 11 h30min

Pré-requisito: 1º grau completo
Inscrições até: 31/08/2001
Início em: 03/09/2001

Também temos inscrições para:
CAD Confeção, Mecânico de Manutenç�o

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

Rua Isidoro Pedri, 263
E-

Horário: 07h30min. às 11 h30min. e.
das 13h. às 17h. Dias 04 e 05/09/01.

Inscrições até: 03/09/2001 .

Início em: 04/09/2001

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vendo casa com 140m2,
construção nova, com
suíte, :2 quartos e demais
dependências, com
garagem para 2 carros e
churrasqueira.
Tratar: 9975-4135.

Vende ou troca ou financia
uma casa de alvenaria
semi-acabada na Vila Rau.
Valor R$ 18.000,00.
Fone: 275-1025, falar
com Sodí.

Barbada - Vende-se casa
de 180m2 de alvenaria,
com laje, 3 quartos, 2
bwc, 2 salas, cozinha,
gardgem para 2 carros.
Valor negociável. Rua
Germano Marqua�dt, 342
- Vila Lalau.
Tratar: 371-9519.

Vende-se ou troca-se uma
casa em Toledo-PR, no
Centro, por casa ou
terreno em Jaraguá doSul
ou região. Tratar:
275-2153, com Jair.

Vende-se ou troca-se 1
casa de alvenaria, com
168m2, Amizade. Rua
Frederico Todt, 262.
Troca-se por uma na Vila
Lenzi, ou Vila Nova.
Tratar: 370-1410.

Vende-se casa de
alvenaria com 144m2 e

terreno de 300m2•
BairroVila Rau.

Valor R$ 22.000,00.
Tratar: 9952-5945.

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.

Vende-se casa com terreno

de 640m2, com casa de
200m2, mista,no Bairro
Vila Lenzi - R$
25.000,00. Tratar: 372-
2808.

acabamento externo,
terreno com 400m2•
Valor R$ 27.000,00.
Tratar: 9122-4198.

Vende-se casa de
alvenaria no Jaraguá
Esquerdo, com 4 quartos,
sala, cozinha, bwc,
lavanderia, tudo com piso
cerâmico, faltando

Vende-se casa, cerca de
120m2, garagem para 2

carros, 2 bwc, 3 quartos,
sala, cozinha,
churrasqueira, lavanderia,
2 varandas e toda murada.
Semi-acabada.
Bairro Santo Antonio
Três Rios do Norte.
Tratar: 276-0070.

PIZZARIA RIO BRANCO
MAIS UMA QUALIDADE CASARÃO!

----..,

Pequena
R� 6,90

Grande Gigante Calzones
R� 12,90 R� 16,90 R� 17,90

Massas
I

R� 10,00:
____ J

Reuno os Amigos e Venho poro o Melhor Rodizio do Cidade.
Rua Barã.o do Rio Branco, 163 Fundos (ao lado da Policlinica)

DIS l(
_.

tlstla '7S9 5900
Economize Tempo e Dinheiro!

&liii;
o Dlslr Ilfformtlc:6es que está no lllcm"lo de'de

1995� inida sua. e.xpuusin..1 pOOll o BrtlAn 11<i g,ran:de Curitiba, EstMn
do Paraná. Atende díarlamerue 24 haras por dÜI e seu <>hj.tivo;
auxlBàr O (:Oli.smrÜdDf .ri encontrar as empresas, 0$ produtQ6 e O�

servíçes de seu interesse, Vejü alguns exemplos lnf(lnnàlka, !(o!efonia.
venda c assh5téndn.. ctt,' eíetro-eletrõnlcos, restaumnres. lanchonelti
hútds e vütgens, reparos doméstiecs. prediais € industriais. limpeza �
ccnservaçâo, jardir.-ogern e paisagismo, produtos e presentes nacional!
e importadös. rmidicM, engenheiros. dentistas e 'mim, produw, e
servlcos du seu dia-a-dia.

Nosso serviço é perscnalizndö. pi1s�,,:uinlO.5 um qUl1ôrn dto
protlsstouais ulü_unen1t' qW:1Efiçíi.dQ� par1� '"'tttnd�r pknl):r;_i��H!t: SUaB

necessidades ..

NI) O!!fOO 789 5900 \'0,,, ol:1tcm tod"" �, ",form"ções Que

precisa para fnswr >] melhor n,�gó(:'.I{J: nön�0.. tdefoi1('. end(!i��rt.
horérío de atend.iU1tntv de emprçsas, prestadores de :s.ervlços e

profissionats Hbenü�, além de Home Pägt:. c: F>ma.il :se peseuírem,
V(}i..""'ê tambérn ])oderà sqikit�r pelo rlWHC do produt{) HU serviço, que

pasaoremoa várias opções para sua pesquisa.
Poesuiruos também um bütlfn dI! dados na ürternet. que COhltm

íníormaçóes c'xdusil,;'[ls de nesses dkmi.ts iUbdös t' p()d� ser <".\cessl.1do

pejo endereço onde vo��é l.:"'"Hcnatn.\

produtos e ser'i.'iri:)s. éfM promocôcs. ;:�n�5S�H' o link
Pmmocionais".

Sabe por que o Disk. In[ormJlç6ts e diferenre?
It :sünples! Por ser um serviço com e-<l.n,.ct(�r{$ti1��� de Ul Bldaó� púbhr/!.
não visa lucro. corri as. ll���õe� .recehidas, pois tern como f)fOpósito,
fad.Ht�:r � vida da comunidade, np10xima.ndo qiletn quer vender de

quem qtlCr comprar.
'

O ÇHSI"O de aC{:$$-1) c dt: f�$ 0,27 o minuto , pulso Ih.fnüuo definido

pare manutenção do serviço e que e rf)tal.ü1l�.ntf.: retido pela Ernlmnd.

empresa cesslonária c administradora do :51st(.':rm'$,
Portnnto nâo esqueça: Procurnr nunca mais.. [ ..i![l.lelJ3DO 1'BIJ 5JOO

Antes de CDlHprar ProdUt:DS
e Se"",it;DS CDnsulte-nosl

Piua Gigante 'OM

Mini brinde - R$18,90
Pizza Grande 'OM
Mini brinde - R$14,90
Pizza Pequena - R$ 8,90
Bife a parll1egiana - R$14,90
Calzone - R$I7,90

Fazendo seu pedido de uma

37'-1655 :E:F
Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

-

ATENCAO
Desconto Especial
para Estudantes

* 6.7%

P R O MO CÃj
-

Peça sua Pizza pelo Disk pizza

e Ganhe S% de desconto
no RODIZIO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"II'

6irassol
IMÓVEIS

.PABX 371-7931 imoveis@netuno.com.br
L...c____--=--_----=""-�"""'"

ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS'

A SATJSFAÇÃO

•

o QUE É NECESSÁRIO PARA'
ISTO SE TORNAR REALIOAOE ?

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

ONOE NÓS 'ENTRAMOS
NESTA HISTÓRIA?

.- FAZEMOS TODO ESTE TRABALHO POR

VOCÊ, RESTANDO-LHE APENAS SONHAR E
,

:RECEBER AS CHAVES COM SATISFAÇÃO.

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

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

liA .ARTE eM CONSTRUIR OS SONHOS MAIS BELOS"
"

.*,,--�;.J� " �"",,_

ntro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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

_E���:::�S
ALUMíNIO SOB MEDIDA

BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANELAS
PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS

PROCURA-SE PESSOAS
Para oportunidade de neqócios, a partir
de casa ganhos parciais até R$ 2.000,00

Requisitos: telefone e 2° gràu.
Fone: (47) 9992-6045 -

www.hom.com.br/d i n h ei ro

OPORTUNIDADE DE TRABALHe>
Empresa de grande porte com filial em Joroquó do Sul, está

oferecendo vagas para ingressar na área comercial. Dispomos
de vagas para Representante Comercial Masculino e Feminino,
com pretensão á ganhos de aproximadamente R$ 1.500,00 e

possibilidade de ascensão profissional para o cargo de:
: Gerente comercial

- Revendedor Comercial

Interessados comparecer nesta segunda-feira 03/09/01 à
Ruo Av. Mal. Deodoro, 903 - Galeria do Edifício PicolJi, solo 7,

após 9 horas paro entrevisto

GRUPO DE DANeAS GAÚCHAS.

;

PAGO DO SUL e o eTG
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.

ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO
EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Necessitamos: Cobrador
Exigimos: moto própria

,
Oferecemos:

- Salário + comissão + ajuda de custo
- Entrevista com Sr. Valdir, das 8h30 as lOharas, 20_
feira à sóbcdo.
- Apresentação munidos de documentos.

End. R.Dr.JoãoCoRm, 128, sala II-Centro -Joinvr1le -SC (41) 422-0163

ATENÇAO
Precisa ele elinheiro?

� DINHEIRO RA·
nÖo venda se�7iirro, ele

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

Tratar:
(47) 3035-2885
(47) �035-4236
(47) 9905-2764

Tratar:
(47) 3035-2885
(47) 3035-4236
(47) 9905-2764

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

.!VERSOS I
Vende-se CelularMotorola,
Time Port. Valor R$ 450,00.
Tratar: 371-4565.

Vende-se Celular Ericson
668. Valor R$ 130,00.
Tratar: 371-4565.

Vende-se tapete (2x2), 1

máquina de costura

antiga. Valor R$ 100,00.
Tratar: 371-7060.

Vende-se fogão
continental, cor branco,
novo, junto com 1 butijão
de gás. R$ 200,00.
Tratar: 371-7060.

Vende-se soldo de peças
de cerâmica R$ 0,60,
R$ 0,80 e R$ 1,00.
Tratar: 275-2364.

Vende-se galpão industrial
com 200m2, excelente
acabamento e localizado
em Schroeder. Tratar:
9973-9313.

Vendo loja de material de

construção, no Bairro Bom

Retiro, em Joinville, ótima
clientela, ótimo
faturamento. Motivo
Saúde. Tratar: 435-0964
ou 453-1023.

Vende-se vídeo locadora,
na Vila Lenzi.
Tratar: 370-0863.

Vende-se ponto de frete
com entrega fixa. Valor à
combinar. Tratar: 370-
7227 ou 9902-3475,
com Nelson ..

Vende-se uma gaita,
marca Todeschini, 80
baixos, na cor preta, com
caixa, em perfeito estado.
Valor R$ 1.000,00.
Tratar: 372-2808.

Compra-se cadeirinha de
bebê para bicicleta.
Tratar: 372-2808.

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

Vende-se teclado Cássio,
com pouco uso, em ótimo
estado, painel em inglês,
espanhol e português.
R$ 130,00. Tratar:
375-2596.

Vende-se cavalo manga
larga, marchador. Bom
para provas de laço e

rédia. Tratar: 274-8077.

Procura-se moça para
dividir apartamento no

centro. Tratar 9965-
9428, com Rose.

Vende-se Curió. Tratar:
371-6711 ou 372-2772, .

com Zeca.

'Compra-se telefone 316.
Tratar: 376-1557.

Vende-se 1 máquina de
tricô lanosix, com pente,
trocador de cores, 1
remalhadeira e 1 ralador
de fios manual. Tratar:
9118-8604, com Sônia.

Vende-se 1 banheira de

hidromassagem completa,
nova, sem uso, modelo
M11, com dimensões de

l,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 Kit de
telemensagem, composto
por 40 CDs, 1 aparelho
bina, 1 aparelho telefonico
para telemensagem e 1

linha telefônica. Tratar:
372-2353.

Vende-se mesa, com 6
cadeiras mogno.
Tratar: 370-4980.

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

ADELAIDE MARIA STINGHEN - RUA ANGELO RUBINI 90 - NESTA'
ADEMIR CAVALHEIRO DE LIMA - RUA JOSE THEODORO RIBEIRO
235-NESTA;
ADIRANDRIGHI-MARECHAL DEODORO DA FONSECA 776 BLOCO
-NESTA;
ADIR ANTONIO DALPRA - RUA EXP JOSE RIBEIRO 120 - NESTA;
ADRIANA SCHMIDT / PETER CHRISTIAN STEIN - RUA JOSE
THEODORO RIBEIRO 1232 - NESTA;
ANDERSON FRANCO DA SILVA - AV MARECHAL DEODORO DA
FONSECA 903 - NESTA;
ANDERSON L.SAHMOELER-WALTER MARQUARDT S/NR-NESTA;
ANGELO PIAZERA ME - RUA MAL.DEODORO 252

ASSIR GRACIANO LEITE - NESTA;
BIJU BOUTIQUE LTDA ME - RUA MAL DEODORO DA FONSECA 13

-NESTA;
BIJU BOUTIQUE LTDA ME - RUA MAL DEODORO DA FONSECA 13

-NESTA;
CHRISTIAN WILBERTO FREIBERGER - RUA FRANCISCO ZACARIAS
625 LENZI - NESTA;
COM DE CEREAIS UVA LTDA - AV MALDEODORO DA FONSECA

615-NESTA;
CONDUTRON INDUSTRIA ELETROMECANICA - RUA MARIA

UMBELINA DA SILVA 232 - NESTA;
CONFECCOES SETA LTDA - RUA INACIO ZAKO 203 RIO MOLHA

-NESTA;
CRISTIANO NURINBERG/ALEXANDRA J. NURINBERG - RUA

LEOPOLDO JOAO GRUBBA 77 APTO 66 CENTEN - NESTA;
DANIEL BERNARDO FERREIRA - RUA JOSE NARLOCH, 2203 - NESTA;
DORIS KESKE - RUA BERTHA WEEGE 200 - NESTA;
ELiRIO GRUETZMACHER- BR 280 KM 70 AGUA VERDE- NESTA;
ELMIRO GEISLER OU LUCILA GEISLER - RUA OITO KUTCHER DE

OLIVEIRA 585 - NESTA;
FRAN BIER COM ATACADISTA DE BEBIDAS - RUA MANOEL FRAN·

CISCO DA COSTA S/NR - NESTA;
GENI FERREIRA DA LUZ - R VICTORIO CAMPREGHER 901 SANTA
LUZIA - NESTA;
GILBERTO ORLANDO GONCALVES - HERBERT SASSE S/NR
NESTA;
INDUSTRIA E COMERCIO FAEL LTDA ME - RUAWILLY BARTEL, 143
- BAEPENDI- NESTA;
JOIS CARLOS PERIITO - RUA CARLOS MAY 27 - NESTA;.
JOSE RENATO CONCEICAO - ADOLFO AUGUSTO ALFREDO
ZIEMANN 22 - NESTA;
JOSE SIEMEINTCOSKI- R 25 DE JULHO 1648 - NESTA;
JULIANAMARQUES- RUAARQUIMEDES DANTAS S/NR- NESTA;
KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOG LTDA - RUA GUSTAVO
FRIEDMANN 127 - VILA LALAU - NESTA;
LUIZA RAQUEL DOS PASSOS ME - R SILVANO STHINGER 157-

NESTA;
MADEIRAS E BANANAS TOMASELLI - R. 3 DE OUTUBRO, s/N
BRACO DO SUL- SCHROEDER;
MANEQUINS MALHAS LTDA - RUA LUIZ SARTI 1540 NEREU RAMOS
-NESTA;
MARAGUTO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - RUA 822 ERMINIO
NICOLlNI, 80 - NESTA;
MARAGUTO IND. COM LTDA. - RUA ERMINIO NICOLlNI, 80

-

NESTA;
MARCIO LUIZ FERREIRA - R GUILHERMER WEEGE, 22, AP 37-

NESTA; 7·
MARCO ANDREY JOALHEIRO'LTDA - R: JOAO DOUBRAVA 22 .

CZERNIEWIC - NESTA;
MARLI RAMOS - RUAANNA KARSTEN - NESTA;
MARLI RÁMOS - RUAANNA KARSTEN - NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE LTDA - ANTONIO CA�LOS FERREIRA 23-

NESTA; RAURDS MALHAS LTDA- RUA ERWINO MENEGOITI1460 - VILA

��;A�E SOARES DA SILVA _ HERMANN SCHULTZ 158 - NESTA;
TETO MADEIRAS LTDA - RUA ADOLFO TRIBESS 55 - NESTA;
VALDICIR ULLER/VERENICE HEMPKEMAIER DA COST - NEST�OVA
VILMAR AMANCIO - RUA JOAO PLANINSCHECK 931

������I���ÄADO _ R LEOPOLDO MALHEIRO 15 APTO 205

- NESTA; NESTA;WOLFGANG RIEDTMANN"\ RUA GEORG NIEMANN 45-

cusarai11
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se re

EdilOI,
a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Arthur
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato no RU�'t oU

Muller, n? 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu de I � OS

então, dar razão por que não o faz, sob a pena de sere

referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaragu6 do Sul, 22 de agosto de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Subsiituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prêmios do concurso de
fotos serão entregues dia 13
]ARAGuA DO SUL -

Cinqüenta e quatrQ ins

crições foram registradas
pelo Sesc deJaraguá do Sul

"Fpara o concurso oto-

grafe os 125 anos de Ja
raguádo Sul", evento com
patrocínio exclusivo da Ca
raguá Veículos, e faz parte
das comemorações do ani
versário da cidade, que

completou 125 anos de

fundação, no mês de julho.
O concurso é dirigido

a fotógrafos profissionais
e amadores, nas modali

dades cor e preto e branco.

Cada concorrente deve es

colher apenas uma cate

goria e inscrever apenas
duas fotografias em cada

modalidade da categoria
escolhida.
A entrega dos prêmios

está marcada para o dia 13
de setembro, às 20 horas,
na Caraguá Veículos. O

primeiro colocado na cate-

goria profissional receberá
R$ 500,00, e o primeiro
colocado do amador R$
200,00.

Esta é a primeira vez

que o Sesc assume a co

ordenação do concurso

de fotografia, realizado
todos os anos pela Fun

dação Cultural. O con

curso foi criado para di

vulgar não apenas as

características específicas e

gerais do Município, mas
também para promover o

trabalho realizado pelos
fotógrafos, além de es

timular a prática da foto

grafia entre as pessoas que
têm a atividade como

hobby.
Os concorrentes entre

garam o material no últi

mo dia 29. As fotos de

vem representar a cidade

e suas principais carac

terísticas nas mais diversas

áreas. (MHM)

Rosinha agradece as empresas e famílías que ajudaram a realizar
o ,! Jantar Danfante em homenagem ao Dia dos Pais, realizado

no dia 11/08/2001 no Salão de Festas Bompani.
Vereildar Zé da Farmácia; Ita� Turismo; Relojoaria Seifert; Ótica Multi Viscio;

Madeireira Florida; Restaurante Mime; Senhora Itamar V. Chiodini; Stella Calçadas;
Big Pé Calçados; Sapataria Farias; Posto Mime; Gran Mania; Fazchhll Enxova�; JR
Criações; Toninha Cabeleireiro; Ramitex Molhos; Mundo dos Brinquedos; Enke

��teriois de Construção; A.B.C. Celesc; Sodefe Molhos; Morisol; K. Cou Chocolates;
Radio Jaraguá AM; Jornal Correio do Povo, Jornal A Gazeta; Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul; ; PoliciaMilitor; Móveis Robello; Farmácia do Bentica; Dragão Ávila;
Jovem Daniela A. Lenzi; Familio Prestini; Adelor Musical Show; Salão de FEstas
Bompani; Hort e Reimer; Loja Dono Hilário; Foto e Filmagem Millennium; Loja
Safari; Vidraçaria Arte Vidros; Mecânico Elomirj, Geovona Noivas, Mercado

Araucária e Viking Informático Ltdo.

Meus sinceros agradecimentos a todos que compareceram e

acreditaram mais uma vez no meu trahalho, Rosinha.

IINICIATIVA: BOMBEIROS DE JARAGUA DO SUL MOSTRAM O QUE FAZEM AO PÚBLICO, NO SHOPPING

Exposição tem por objetivo
aumentar número de doadores

Wegvence oPrêmio Incentivo àQualidade eProdutividade
]ARAGuA DO SUL - A categorias.A premiação foi lhoria do Processo Pro- lidade 'micro e pequena

Divisão de Motores da entregue na última segun- dutivo, a vencedora foi a empresa', com a equipe
Weg foi a vencedora na da-feira, durante a reunião Marisol, com o projeto de Montagem.
modalidade "Criatividade semanal da Acijs (As- aparelho para passar galão As três empresas estão
e Inovação", durante a sociação Comercial e fazendo bainha, apresen- classificadas para a etapa
etapa regional do 9° Prê- Industrial de Jaraguá do tado pela equipe Unidos estadual, marcada para os

mio de Incentivo à Qua- Sul). em Massa. dias 5 e 6 de setembro. A

lidade e Produtividade, A equipe Modelo, da A Bell'Arte Estofados finalidade do prêmio é

realizada semana passada, WegMotores, apresentou
.

venceu com o projeto de reconhecer as indústrias que
com a participação de sete o projeto de câmara-de-ar estiramento de cintas elás- apresentam contribuições
empresas, que apresen- na parte inferior dos mo- ticas nos assentos e en- expressivas para o aumen-
taram 25 trabalhos em três delas. Na modalidadeMe- castos de sofás, na moda- to da competitividade.

JARAGuA DO SUL -

Aumentar o número de

doações em dinheiro atra

vés de desconto na conta

da luz é o principal objeti
vo da exposição que o

Corpo de Bombeiros Vo

luntários deJaraguádo Sul
promove até domingo, no
andar térreo do Shopping
Breithaupt. A exposição,
que faz parte das atividades

relativas ao aniversário de

35 anos da entidade, co
memorado semana passa
da, oferece ao público opor
tunidade de conhecer todo o

funcionamento da guarnição.
O socorrista Marcelo

Odinei Klitzke é o respon
sável pelo atendimento às

pessoas que visitam o local.

Ele faz questão de explicar
com todos os detalhes os

tipo de serviços prestados
pela guarnição, número de

atendimentos e estrutura

de trabalho. A exposição é

composta por gráficos e

fotos antigas e recentes.

Uma das fotos mais antigas
remonta à época de fun

dação do Corpo de Bom

beiros, há 35 anos.

Através das foros e dos

gráficos, o público pode

o seu sit�'d� compras de máquinas e ferramentas em Santa Catarina.

MBEIROS
LUNTÁRIQS
AGUA DU SUL

os a servtcc da \
.

Edson Junkes/CP

Exposição dos bombeiros fica aberta ao público até domingo, no Shopping Breithaupt
tomar conhecimento do

trabalho realizado diaria

mente pela guarnição, co
mo, por exemplo, o núme
ro de resgates, incêndios,
acidentes e, ainda, os di

ferentes tipos de serviços
prestados à comunidade,
como alvarás, análise pre
ventiva de projetos, vis
toria e habite-se e também

palestras em escolas ou em

empresas.
Uma das maiores pre

ocupações dos bombei

ros durante os meses de

verão são os casos de in-

cêndio. De a�ordo com

Marcelo, ano passado:
aconteceram 288 casos e,

este ano, o número já chega
a 93. A atuação em resgates
é bem mais intensa. Os

gráficos apontam que
somente este semestre o

número de resgates chegou
a 3.468. Ano passado,
foram 6.110 casos. Outra

informação que a exposi
ção apresenta é sobre a

quantidade de combustível
utilizado e também os qui
lômetros rodados. Somen

te este ano os bombeiros

já rodaram nada menos

que 62 mil quilômetros e

gastaram 34 mil litros de

combustível.

Outra novidade anun

ciada para breve dentro da

corporação é o ingresso de
mulheres. A primeira tur

ma, composta por 25 mu

lheres, está recebendo trei
namento duas vezes por
semana na sede da corpo
ração. A formatura será em

dezembro, quando elas

passam a dividir o espaço

profissional com os homens.

(MARIA HELENA MORAES)

Comprar máquinas e ferramentas
pelo internet é hiper.

SBREITHAUPT IITradlç_o em Qualidade :.:..':...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Adolescentes do Boa Vista
terão curso de artesanato

IINICIATIVA: CURSO FAZ PARTE DO PROJETO QE PROFISSIONALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CABELEIREIROS

Núcleo de Cabeleireiros de JS
bambu. Niura esclarece que
a Prefeitura vai doar o ma

terial e equipamentos nece,

sários. A intenção, segundo
ela, é resgatar antigos hábitos
das comunidades, Hoje,
acredita Niura, o trabalho
artesanal é fundamental para
o desenvolvimento culturale
turístico da cidade.

A gerente lembra que a

Prefeitura e a Associação
dos Artesãos desenvolvem
um trabalho de parceria pa
ra que o artesanato de Jara
guá do Sul e de toda a Re

gião do Vale do Itapocuseja
comercializado de forma

profissional. Ela cita a pro
moção Arte na Praça como

,exemplo das ações desen
volvidas em prol dos arte

sãos. O evento acontece

sempre no segundo domin

go de cada mês e reúne

artesãos de Jaraguá do Sul

e de municípios vizinhos,

Além disso, os associados

permanecem com suas ex

posições semanais na Praça
Ângelo Piazera. (MHM)

]ARAGuA DO SUL - O

artesão José Pires, integrante
do Programa de Incentivo ao

Trabalho e à Qualificação
Profissional e da Associação
dos Artesãos de Jaraguá do

Sul, vai ministrar o curso

'Jovem Artesão", projeto pi
loto instituido pela Secretaria
de Produção, e que passa a

funcionar a partir desta se

gunda-feira, no Centro Co

munitário do Morro Boa

Vista, no Bairro Ilha da Fi

gueIra.
De acordo com a gerente

de Indústria, Comércio, Tu
rismo e Serviços, Niura De

marchi dos Santos, o curso é

destinado a jovens com idade

entre 14 e 16 anos e terá du

ração de dois meses, sendo as

aulas ministrras de segunda a

quarta-feiras, para o máximo

de 20 alunos divididos em duas

turmas, uma pela manhã, das
7h45 às Ilh45 e outra à tarde,
das 13 às 17 horas.

Os alunos aprenderão as

principais técnicas para
trabalhos em macramê e

promove curso de especialização
ma contínua.

A coordenadora do nú

cleo salienta que, apesar dos

esforços da categoria em

profissionalizar os cabelei

reiros que estão atuando no

mercado de trabalho, a si

tuação ainda não é favorável

à categoria. Solange informa
que o desejo de todos é a re

gulamentação profissional da
atividade, que ainda não foi

regulamentada. Ela esclarece

que,. atualmente, todos os

cabeleireiros que assinam

carteira em salões são for-

.
çados a se registrarem como

empregadas domésticas ou
auxiliar de serviços gerais.
Outra reclamação é o cres

cente número de salões que
são abertos noMunicípio, sem
que haja fiscalização sobre as

exigências profissionais neces

sárias. "Queremos que os sa

lões e os profissionais tenham

registro no MEC", afirma.
(MARIA HELENA MORAES)

]ARAGuA DO SUL - O

Núcleo de Cabeleireiros de

Jaraguá do Sul (ligado àAcijs)
promove, domingo e segun
da-feira, curso ministrado pe
la profissional Susy Figuei
redo, de Lages. Ela vai ensinar
aos profissionais de Jaraguá
do Sul e região tudo o que
sabe sobre o uso de produtos
químicos em processos de

coloração. De acordo com a

coordenadora do núcleo, So
lange Okopnik, também se

rão conhecidas as novas ten

dências de cores para a próxi
ma estação.

O curso está marcado

para o horário das 14 às 18

horas de domingo, e das 9 às

18 horas de segunda-feira, e

acontece no auditório do Sesi.

A previsão é de que. aproxi
madamente 50 cabeleireiros

participem. Solange salienta

que desde a sua fundação, em
maio de 97, o núcleo já pro
moveu 22 cursos destinados

Edson JunkeS/CP

Solange explica quais os produtos que serão usados durante o curso

ao aperfeiçoamento profissio
nal dos cabeleireiros da região.

Solange salienta que o

núcleo também participa di
retamente em diversas pro
moções de cunho social. No

próximo dia 16 de setembro,
.

cerca de 50 profissionais da

categoria estarão apoiando a

Ação Comunitária da Weg,
marcada para acontecer

.,
durante todo o dia, no Par-

queMunicipal de Eventos. A
coordenadora do núcleo

informa que, neste dia, os ca
beleireiros estarão cortando
o cabelo gratuitamente. Ano
passado, segundo Solange,
foram feitos 286 corres.

"Neste dia teremos todos os

equipamentos necessários

para um bom trabalho, como
se estivéssemos em um sa-

-Ião", afirma. Outra atividade
realizada pelo núcleo é a

doação de perucas para a

Rede Feminina de Combate
ao Câncer, realizada de for-

� ED1I�'� _!) E L � I L_�.Q�l�? R A � A

PRAZO DO EDITAL: 15 DIAS

O(A) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juíz(a) de Direito,
FAZ SABER que, no die 11 /setembro/200 1, às 15:30 horas, e, em seguida oportunidades, no die

21 /setembro/200 1, às 15:30 horas, ne.ste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen,
87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, será(aõ) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns)
descritos(s), consoante determinação constante dos autos n° 036.01.004219-4, em que figura(m) como

exequente(s) NPR- Construtora de Obras Ltda, tendo como executado(s) Jaraguá Indústria e Comércio
de Máquinas Lido e outro, Bem(ns): 01- Um torno carcaceiro, 2.20m de barramento, marca Imoff,
avaliado em R$ 500.00, 02- Uma calandra de perfilar ferro chato, mecânica, com redutor e motor, rnod.

GR,3030, avaliada em R$4000.00; 03- Uma furadeira de coluna, dois metros de altura, com motor,

avaliada em R$ 500.00; 04- Uma calandra de tubos, 1 OOmm x 1 OOOmm, avaliada em R$ 1800.00; 05·

Um guindaste tipo jacarezinho, avaliado em R$ 500.00; 06- Uma tesoura manual de cortar ferro,

avaliada em R$ 300.00; 07- Uma serra de cortar ferro com motor, avaliada em R$ 1500.00; 08- Um

molde para fabricar pé-direito 230x230x700mm com um leito, avaliado em R$ 3000.00; 09- Um molde

para fabri€Or viga Terça, vão cinco metros com beiral, avaliado em R$ 1200.00; 10- Um molde meio fio

lS0x300x1000, avaliado em R$ 260.00; 11- Dois moldes pé-direito para fabricar casas pré_moldados
1 OOx 1 00x31 50, avaliado em R$ 1000.00; 12- Seis leitos para moldes, avaliados R$ 700.00; 13- Um

molde palanque cerca 11 Ox 11 Ox3000mm, avaliado em R$ 200.00; 14- Um molde paro fabricar tubTa
PBDN 400x 1000 DNER, avaliado em R$ 500.00; 15- Um molde para fábricar tubo MFDN 42Sx 10005,
avaliado em R$ 600,00, 16- Um molde para caixa de passagem conjunto manual DN SOOx500i
avaliado em R$ 900,00; 17-Treze anéias de base de ferro fundido DN 900 MF, avaliados em R

1.800,00,18-Dois moldes para tanque de lavar roupa duplo 1 000x660x360mm.a�aliados em R$ 2.20a,�O;
19- Um molde externo para fábrica coluna estriada 1 OOOx 1000, avaliado em R$ 1.000,00; 20- �
molde externo para fábricar coluna estriada 800x1000, avaliado em R$ 900,00; 21- Dois moldes pe

direito 300xSOOx8000mm;avaliados em R$ 7.000,00, 22- Um molde pé-direito 2S0x3S0x7000mm com

leito, avaliado em R$ 3.200,00; 23- Um molde para fabricar lajotas 300x300x 100, máq. Bloco hidróulico
com cinco cavidades, avaliados em R$ 1.600,00; 24- Noventa moldes para viga laje padrão, com deiS
metros sem emenda avaliados em R$ 8.000,00; 25- Um conjunto vibratório DN lS0x 100, com vibra or,

molde externo, funil sacador e caixa, avaliado em R$ 2.000,00;26- Vinte e um moldes para lajota tipO

ossinho com quatro cavidades 200x2S0x 1 OOmm, avaliados em R$ 2.000,00, 27- Dez moldes de 1010;0
tipo ossinho com cinco cavidades lS0x2S0x40mm, avaliadas em R$ 800,00; 28- Sete moldes de 11010

a

sextavada 300x300x 100 com três cavidades, avaliados em R$ 700,00; 29- Sete moldes de bocas

120x200x400 para máquina bloco MBRI, avaliados em R$ 4.000,00; 30- Um dispositivo para lo�nc�;
bloco de laje 80x200x300 em mesa vibratória avaliado em R$ 600,00; 31- Dois moldes de Olode
sextavada sendo de laje 80x200x300 em mesa vibratória, avaliado em R$ 600,00; 31- DOIs moldedoiS
lajota sextavada sendo de lage 80x200x300 em mesa, vibratória, avaliada em R$ 600,00; 31 í- dos
moldes de lajota sextavada sendo 01 - lS0xSO c 01 - 300xSO para máquina lajota MLR-1, ove �� de
em R$ 1,000,00, 32 - Um pártico tipo guindaste com plataforma para estoque de peças, copaci Olor
02 toneladas, avaliando em R$ 7.000,00. Avaliaçâo R$S6.S00,00, em 27/outubro/2000,CUIOd��itO
será corrigido monetariamente até a data do(a) leilão/praça,seguindo o mesmo rumo dado 00 e

o

cobrado.ONUS: Não há Recursos ou pedências: Não há Salienta-se que, em primeiro leilão/praçaio)
valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda n��� VI:
será levado à levado à Segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais oferta (ort. 'te
do CPC). Caso não encontrado(s) o (s) devedor(es) fica(m) o (s) mesma(s) ciente(s), por meio do pre�;s e
da realização da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento de todos,. po. õ(o)
terceiros, eu, Eliane Aparecida Stinghen Rausisse, o digitei, e eu, Claudia Jenichen Janssen. EscriV

Judicial o .conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (sc), 17 de Julho de 2001
Marcia Rene Rocha

Juiz de Direito

CI>
::>
O
O
:c
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Participe!

Expo,$i'q'"s die produtos industriais,
comérc;iais e agríco�.s, shows,

bailes, comida típica e muita diversão

I
[t.

'De 2'4 'd!&!iàg,Qsto a 2 �l� setembrQ
parq�e;Municipal de. Exp'osiçóes

::

8R�80 km 54,5 - Guaramirim-SC

PATRocfNIO:Realização:

PETROBRAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ECOLOGIA
AEditora Expressão prorrogou o prazo de inscrições
ao 90 Prêmio Expressão de Ecologia até 17 de setembro.
Aberto a empresas, prefeituras,ONGs, instituições ou
entidades de classe que desenvolvam ações ambientais,
oprêmio abrange a Região Sul, recebendo projetos do
Paraná,Santa Catarina eRio Grande do Sul, em diversas

categorias.Ano passado, foram inscritos 78 cases.OPrêmio

Expressão de Ecologia pretende divulgar os esforços
de empresas e instituições no sentido de reduzir os

impactos da poluição nomeio ambiente, de contribuir
para a conservação dos recursos naturais e para o

desenvolvimento de uma consciência ambiental. As

inscrições são gratuitas.

MOTOCICLISMO
O presidente do Clube deMotociclismo informa que
o 10° Encontro Brasileiro deMotociclismo acontece

nos dias 7, 8 e 9, emJaraguádo Sul. Ele esteve presente
na última reunião da Câmara de Dirigentes Lojistas,
realizada na última quarta-feira, para pedir apoio da

categoria ao evento.

CORAÇÃO
Dia 30 de setembro é o Dia Mundial do Coração. A
Urbano Agroindustrial é uma das patrocinadoras da
22' Semana do Coração, que acontece de 16 a 19 de

setembro, nas principais cidades brasileiras. O objetivo
da campanha é conscientizar a população.brasileira
sobre a importância da prevenção dos fatores de risco
cardiovasculares e levantar o tema da prevenção e

qualidade de vida, através da mídia nacional e local,
buscando atingir, dessa forma,maior número de pes
soas, sobretudo as que apresentam maior risco.

ARROZ
AUrbanoAgroindustrial inaugura, ainda em setembro
deste ano, o Projeto da Unidade Quatro, no Mato
Grosso. A unidade contempla duas fases. A primeira,
que será inaugurada em setembro, terá capacidade para
beneficiar cemmil fardos pormês e poderá armazenar
31 mil toneladas de arroz em casca. Em 2002, quando
estará plenamente instalada, a Unidade Quatro terá
capacidade para beneficiar 400 mil fardos ao mês,
Incluindo o arroz parboilizado e armazenar cem mil
toneladas de arroz em casca.

.

EXAGERO
Segundo dados do InstitutoPapaiBrasil, especializado em
�quisa de consumo, 73% dos brasileiros decidem o que
vaocomprarna hora.Apenas27% se preocupam em levar
ptodutos deprimeira necessidade, como arroz, feijão, sabão
�pó,açúcar e café. Entre os produtosnão planejados que
Vao parar no carrinho estão iogurtes, salgadinhos, bolos,
eh)Deolates, congelados e roupas.Juntos, esses itens somam60/, .

d
...

o a mars o valor da compra que se pretendia fazer
illtdalrnente.

FESTA
A
NCO?tece de 6 a 9 de setembro, em BarraVelha, a 5' Festa

I.a.aClonal do Pirão. O evento estará concentrado na Praça
R ,ur? Carneiro de Loyola, e começa com a l' Corrida
Usflca do Pirão, marcada para as 18 horas do dia 6. Na

sexta-feira, 7 de setembro, ocorre a primeira etapa do

Co�curso Nacional de Comedor de Pirão. No domingo,
�rograrnado o 110 Torneio de Pesca deArremesso, na

doTabuleiro.

I ESTRATÉGIA: ENTIDADE PRETENDE DIVULGAR TRABALHO REALIZADO ATRAVÉS DE BOLETINS INFORMATIVOS

Biblioteca do Movimento Popular
e Sindical quer ampliar atuação

JARAGuA DO SUL - A

coordenação da Biblioteca

do Movimento Popular e

Sindical vai passar a di

vulgar o trabalho realizado

e as opções de títulos que

dispõe através de infor

mativos, que serão edita

dos regularmente, e serão

distribuídos para a po

pulação em geral, em es

pecial à comunidade estu

dantil. De acordo com o

responsável pela biblio

teca,Justino Pereira da Luz,
a intenção é divulgar, espe
cialmente entre os estudan

tes do ensino médio, que,
segundo Pereira da Luz,
são os que mais necessitam

do tipo de informações à

disposição na biblioteca.

Salienta que atualmente os

alunos do ensino médio da

EscolaVictor Meirelles, no
Bairro Três Rios do Nor

te, estão estudando litera

tura brasileira com os li

vros cedidos pela biblio
teca.

Fundada em 20 de ou

tubro do ano passado e

funcionando em sala cedi

da na sede do Sindicato

dos Trabalhadores da

Construção Civil e do Mo
biliário, a biblioteca foi

Responsável pela biblioteca, Justino da Luz quer mais participação de estudantes
Edson Junkes/CP

criada a partir da neces

sidade de se dispor de uma
. bibliografia específica re

lativa aos movimentos

populares e sindicais do

Brasil e do mundo. "A re

gião é formada em sua

maioria por trabalhadores

das indústrias e grande par
te é filiada aos sindicatos",
afirma Pereira da Luz, ao

justificar a iniciativa de

criação da biblioteca.

Com aproximadamen
te mil livros e diferentes

títulos, e ainda cerca de 800

periódicos, a biblioteca

conta ainda com vídeos

que falam exclusivamente

sobre a formação sindical.

INFORMATIVO PAROQUIAL - 1 e 2/9/2001

Sábado
15hOO - Matriz

17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz
19hOO - Perpétuo Socorro

Aooio:

Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença _1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Missas
Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

08h30 - São Cristóvão

gratuitamente, sem esperar nada
em troca. Seremos felizes quando
nossos convidados não nos

puderem retribuir por serem

pobres, aleijados!

Todo o acervo pode ser

emprestado sem nenhum

custo ao usuário. Todos os

freqüentadores da biblio

teca recebem toda a orien

tação necessária à pesquisa.
"Aqui temos um acervo ra

zoável e atualizado sobre as

questões específicas do tra
balhador", afirma Pereira

da Luz. Segundo ele, tam
bém está à disposição cole

ção de fotos de Sebastião

Salgado, que podem ser

�sadas para exposições em

es�olas do Município.
A aquisição de novos

títulos também faz parte
das preocupações da co

ordenação do local. De

acordo com Pereira -da

Luz, as compras são feitas

sempre que é possível, mas
a maior parte do acervo é

resultado de doações. A
última aquisição da biblio

teca foi o título "Da Divi

são do Trabalho Social",
do filósofo Emile Durk

heim, além da coleção de

Cláudio Rodrigues Mora

les, intitulada Manual

Prático do Sindicalista e

Cartilhas do Trabalhador,
de Márcio Túlio Viana.

A Biblioteca do Mo

vimento Popular Sindical
atende de segunda a sexta

feira, das 7h30 às 11 h30.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Compras em conjunto
diminuem os custos

.1I.1!1!i:��,!-;;.r.gUá do Sul - sc

Jaraguá do Sul - o
Núcleo de Mercados e Mer
cearias da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) pretende
ampliar a central de com

pras aumentando a grade
de ofertas e o número de

empresas participantes. r»
acordo com o coordena
dor do núcleo, Wanderson

NOSSA MENSAGEM

"Ouem se humilha- será elevado"
Trazemos enraizada no coração a ânsia de estar sempre nos

primeiros lugares, acima de todos. Deus é todo-poderoso. Ao contar
conosco para os seus planos, E Ie
busca os humildes, vazios de si
mesmos e abertos ao amor, à sua

própria vida divina: \lÊ aos

humildes que Ele revela seus

mistérios". Nossos gestos,
mesmo de arnor, às vezes são

TAFAC - TAVARES interesseiros. E Deus nos revela

F. F. COML. LTDA. sua felicidade divina de amar

Rau, desde que o sistema foi
implantado os comerciantes
tiveram uma economia de
até 25% em alguns itens,

Atualmente a central de

compras oferece possibili
dade de adquirir, em con

junto itens básicos como

açúcar, azeite, café, leite lon
ga

.

vida e sacolas plásticas
para embalagens. (MHM)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Warm up

Alain Prost diz. que vai até o fim, embora os prejuízos

Secretaria de Estado
da Fazenda

ESPORTE SÁBADO, 1 de setembro de 2001

IFÓRMULA 1: PROST RECLAMA DA FALTA DE PATROcíNIO E DE APOIO DAS EQUIPES

Prost enfrenta fase conturbada'
SPA-FRANCORCHAMPS -

Quem cruza com Alain Prost

hoje num paddock da F-I

quase não consegue enxergar
no francês o piloto que, em

13 temporadas, conseguiu
51 vitórias e quatro títulos

mundiais. Abatido, magro,
pálido, sempre com o sem

blante fechado, Alain, aos 46

anos, não é nem sombra do

baixinho marrento que, nos

tempos em que guiava carros

de corrida como poucos, cami
nhana de cabeça erguida por

qualquerautódromo domundo.
Prost está em crise, desa

nimado, sem grana e sern

perspectivas para o futuro.

"O que vale na F-I é a lei da

selva", diz. "Se você tem bons

resultados, consegue bons

patrocinadores e muito di

nheiro. Caso contrário, nin

guém te ajuda." Depois de

ficar em último no Mundial

de 2000, sem pontuar, o time

hoje ocupa o nono lugar no
campeonato, com quatro
pontos. Dono de equipe des

de 1997, quando comprou a

Ligier para rebatizá-Ia com

seu próprio nome, Prost vem

colecionando decepções nos

últimos quatro anos. O so

nho de montar um time ge
nuinamente francês, com

patrocinadores, fornecedores
e, eventualmente, pilotos de

seu país fracassou. Hoje, de
francesa a Prost tem apenas
o dono, o endereço e alguns
funcionários.

O último golpe na auto

estima de Prost foi a saída de

Jean Alesi da equipe, depois
do GP da ,Alemanha. O vete

rano piloto aceitou o convite

da Jordan e pediu o boné di
zendo que não recebia salá

rios. "Isso é difamação. Atra
samos apenas o salário de julho

em 15 dias. A saída de Jean
foi uma grande decepção hu

mana. Ele não sabe separar
o lado pessoal do profis
sional", defende-se Alain.

A mágoa com a França é

patente. "Queriam que eu

colocasse um francês para
correr no lugar de Alesi. Por

quê? A França não tem me

ajudado em nada. Por isso

faço o que quiser", argumen- .

ta. A parceria com a Peugeot,
que durou três anos, de 1998

até o ano passado, não teria

sido uma ajuda? "Olha, se

tem algo de que me arre

pendo foi ter feito essa as

sociação' com a Peugeot.
Nunca vi uma empresa tão

. pouco comprometida com

um esporte como essa."

Suas queixas vão além.

"Ninguém me ajudou quan
do precisei. Nem Bernie
Ecclestone. Nosso orçamen-

to hoje é igual ao da Minardi.
Mas as pessoas precisam
entender que a Prost Grand
Prix não é apenas Alain Prost
É uma empresa que dá tra
balho a 250 pessoas na fá
brica. Quando comecei,
eram 65. Nesses quatro ano�
descobri que não há amigos
aqui. A F-I é um mundo em

que a: amizade não resiste a

certos interesses."
Prost diz que se sente

"cansado e decepcionado",
mas garante que vai lutar até
o fim para que sua equipe
sobreviva. "A situação é

grave, mas ainda não é de

sesperadora", falou. "Não

vejo mais minha família, não
tenho tempo de andar de

bicicleta, não consigo mais

dormir. Esqueci até do

aniversário de 20 anos do

meu filho. Mas não vou de

sistir." (FLAVIO GOMES)

., COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA
Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábu)

Julho/2001 Acumulado/2001

Saldo inicial ..

Saldo de Provisão do 13' Salário ..

Saldo Inicial de Aplicação Financeira .

SALDO EM C/C - RECOLHIMENTO
SALDO EXERCíCIO 200iJ ..

1.533.834,78

62.507.6�3,06

9.614.223,46

80.697.690,09

RECEBIMENTOS

RECEITAS PRÓPRIAS 208.340.166,171 ;504.834.590,17
I.C.M.S.II) ..

I.p.v.A.12) ..

I.IC.M.D.13) ....

TAXAS 14)
..

OUTROS'S) .

FUNQEFI6) .

DEPOSITOSJUDICIAIS-ICMsm ..

FADESC / BADESC 181... 428.242,64 3.392.406,35
Rentabilidade de Aplicaç'ío Financeira").. 1.434.452,40 8.648.773,81

RECEITASDETRANSFERÊNCIA 47.191.220,90 336.887.498,85
FP.E.'lO) 13.290.160,14 104.788.991,44
I.P.!.'l1) 9.630.584,36 69.505.407,01
Salário Educação 112)

.. 8.679.798,45 47.427.084,31
Lei Kandir - Desoneração do !.C.M.S.I13) .. 6.833.045,61 47.831.319,27
Imposto de Renda 114) :........................ 8,757.632,34 67.334.696,82

RECEITASVINCULADAS 6.611.507,86 48.452.356,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITOSI15) 2.732.553,49
IPESC 116) 4.728.702,52 15.493.793,38
OUTROS 124)

, 1.882.805,34 28.864.400,34
Recolhimento Saldo Exercício 2000,26) 1.361.609,36

TOTAL 262.142.894,931.890.174.445,59

165.763.820,401.197.959.204,59
8.676.555,97 56.520.336,37
902.728,07 4.351.313,23
321.230,48 2.110.666,85
793.230,94 5.157.794,75

30.019.905,27 226.694.094,22

DEMONSTRATIVO Valor Acumulado no Acumulado
DOS PAGAMENTOS do Mês ano alé o mês na 'Geslão
Pessoal ............................. 162.665.109,94 1.096.915.052,93 4.376.347.315,68
13' Salário 49.719.963,93 227.291.731,62
Dívida Pública 1 Flutuante 38.618.523,09 232.018.191,54 893.236.405,19
Custeio dos Poderes. 5.467.959,13 46.849.525,57 154.164.528,84
Encargos Gerais e Manutenção
do Poder Executivo . 46.733 68�,37 259.859.548,09 933.208.194,93
Restos a Pagar Anteriores a 1999 1.187.027,29 17.380.281,24 59.782.418,76
Hestps a Pagar .. 165.561,64 36.410.208,79 66.843.248,90
SALARIOS ATRASADOS PELO
GOVERNO ANTERIOR PAGOS.
NESTE PERioDO .................... 7.611.588,86 103.626.687,69 301.581.269,20
Devolução Saldo Exercicio 2000. 73.971.931,91 102.787.775,22
TOTAL

................................. 262.449.455,32 1.916.751.391,69 7.115.24:!t888,34

DEMONSTRATIVO DE PART. MUNICIPAL Valor do Mês Acumulado

I.C.M.S ..

I.P.I ..

Lei Kandir
I.P.V.A ..

FUNDEF ..

65.005.393,01
3.210.194,79
2.277.681.87
8.676.530,37

20.162.899,02

452.473.281,34
23.168.469,03
15.943.773,09
57.036.427,53
152.259.312,28

TOTAL .. 99.332.699,06 700.881.263,27

Alcioneu Otílio da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

Roberto Henrique Lichtenlelz
Gerente de Programação Financeira

Márcia Baldança Silveira
Diretora de Administração Financeira

Antônio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda

Julho/2001 Acumulado/2001

PAGAMENTOS

fOLHA DE PESSOAL· PODER EXECUTIVO 1111
.....

ATIVO ..

INATIVO ..

13' Salário .

fOLHA DE PESSOAL - EMPRESAS DEfiCITÁRIAS 1"1
...

EPAGRI ..

CIDASC ...

SANTUR ...

ICEPA ...

REPASSE AOS PODERES 1111
..

Minislério Público ..

Folha de Pessoal ..

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC ..

13' Salário .

outros ..

Tribunal de Jusliça ..

Folha de Pessoal Liquida .

Regularização de Imposto de Renda ....

Regularização do IPESC ..

13' Salário ..

outros ..

Tribunal de Contas ..

Folha de Pessoal ..

Regularização de.lmposto de Renda ..

Regularização do IPESC ..

13' Salário : ..

outros ..

Assembléia Legislaliva ..

Folha de Pessoal ..

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC ..

13' Salário ..

outros .

UDESC ..

Folha de Pessoal ..

Regularização de imposto de Renda ..

Regularização do IPESC ..

13' Salário .

outros ..

RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2000'''1 .

RESTOS A PAGAR DE 2000"11 .

SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO
ANTERIOR PAGOS NESTE PERioDO 1"1

.....

REPASSE AOS ORGÃOS E ENr.
- PODER EXECUTIVO I EGE E TGE 1111

.......

DIVIDA fLUTUANTE 1"1
..

DIVIDA PÚBLICA 1"1
..... _ .

Divida Interna ..

Olvida Externa ..

120.036.232,24 . 847.914.894,74
85.524.810,43 590.191.589,85
34.511.421,81 210.432.749,23

47.290.555,66
8.290.374,57 72.775.286,13
4.599.112,83 43.188.248,40
3.190.568.24 25.566.833,67
147.039,01 1.495.039,73
353.654.49 2.525.164,33

39.806.462,26 272.794.361,56
6.341.140,42 44.384.299,31
4.070.388.84

.

29.256.833,20
927.953,14 5.891.133,11
255.476,02 2.545.882,34

1.087.322,42 6.690.450,66
15.423.341,62 107.025.872,40
12.236.352,40 B9.114.092,44
1.246.904,80 8.286.713,43
484.680,44 4.233.489,23

1.455.403,98 5.391.577,30
3.725.003,13 22.082.656,74
2.966.156,58 15.343.667,73
186.448.05 1.210.770,61

2.176.231,24 2.804.133,15

(1.603.832,74) 2.724.085,25
9.277.035,91 64.495.248,95
5.666.562,49 37.745.207,13
683.321,54 4.076.632,63
233.141,79 1.895.259,12

2.429.408,27
2.694.010,09 18.348.741,80
5.039.941,18 34.806.284,16
2.817.094,91 18.414.194,76
229.648,02 1.534.581,75
158.142,87 1.162.837,09

1.835.055,38 13.694.670,56
1.187.027,29 17.380.281,24
165.561,64 36.410.208,79

7.611.588,86 103.626.687,69

46.733.685,37 259.859.548,09
854.015,38 6.709.060,68

37.764.507,71 225.309.130,86
31.924.888,54 182.896.390,18
5.839.619,17 42.412.740,68

73.971.931,91
262.449.455,32 1.916.751.391,69

40.808.637,64 40.808.637,64

21.331.841,72 21.331.841,72

1.594.488,09 1.594.488,09

9.999.018,15

Devolução Saldo Exercicio 20001271 .... _ ..

TOTAL .

Saldo de Aplicação financeira ..

Provisão do Décimo Terceiro ..

Saldo em CIC .

Provisão 13' • Necessidade de provisão para
pagamenlo da 2' parcela do 13' salário ..

Acioli Vieira Filho
Diretor de Cant. Geral- Contador CRC 5.339

NOTAS EXPLICATIVAS

RECEITAS
1 - ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deduzida a cota municipal de

25% das Prefeituras Municipais e 15% do FUNDEF.
2 - IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veiculas Automotores, deduzida a cota municip� de 511%.

3 - ITCMD - Imposto de Transmissão 'Causa Mortis' e Doações,
4 - TAXAS - Valor arrecadado em decorrência de Alas da Administração em Geral.
5· OUTROS - Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis,

Adicional de Imposto de Renda, Receitas Extra-Orçamentárias, Restituições. Convemo

com a Agência Nacional de Petróleo etc.).
6 • fUNDEf - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do

Magistério - Retorno para aplicação exclusiva no Ensino Fundamental pelo Governo do Estado.

7 • DEPOSITaS JUDICIAIS - ICMS - Levantamento de valores depositados judicialmente em

conta poupança por contribuintes diversos.
.

8 - FADESC I BADESC - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catann •.

Refere-se a repasse de cobrança pelo BADESC de valores emprestados pelo FADESC, na

sua forma atual ou como FUNDESC ou PROCAPE à empresas catarinenses. .

9 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO fiNANCEIRA - Resultado de aplicação financeira no me�F
10· f. P. E. - Fundo de Participação dos Estados - Deduzida a cota mensal de 15% ao fUND

e 1% ao PASEP.
11 -I. P. I. - Imposto sobre Produtos Industrializados .- Deduzida a cota municipal de 25% das

Prefeituras e 15% ao FUNDEF. _

12 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas, com aplicaç<O
dos recursos exclusivamente no Ensino Fundamental. •

13 - LEI KANDIR' - A Lei Complementar n' 87, de 13. de setembro de 1996, desonerou as ex.p�rtaÇll�.
os bens de capital, energia elétrica e bens de uso e consumo de empresas da inclde�cla dr;
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestaçoes 'd!
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) - DeduZi

15% do FUNDEF. Id.
14 • IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FaNT!> - Valor retido na lolha de pagamento ce pessoa

Administração Direta, Indireta e Poderes.
.

. nas
15 - OPERAÇOES DE CREDITO .- Financiamento de contratos de Operações de crédito tnler

e_� .�
16 - IPESC -_nstituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Valor relativo a regular•a

dos Poderes perante alPESC.
. b'das

24 - OUTROS - Receita de Fundos e Receitas eventuais e regularização ,de ingressos rece I

no FADESC para ICMS.
.

. 9�2f
26 • RECOLHIMENTO SALDO EXERCICIO - Referente a recolhimentos efetuados no dia 2

2000 pelos órgãos <Ia Administração Pública conforme Decreto n' 426/99.

DESPESAS M�
17 - FOLHA DE PESSOAl-PODER EXECUTIVO - Valor da folha liquida mais encargos de pess� iriOS

dos órgãos da Administração Direta. Autárquica, Fundacional, Pensões Especiais e SeNen u

da Justiça inalivos.
18· FOLHA DE PESSOAL-EMPRESAS DEfiCITÁRIAS - Valor liquido mais encargos.

e ()IIIJOS.
19 - REPASSE AOS PODERES - Valor Repassado aos Poderes - Montante destinado a pessoal cicios
20 - RESTOS A PAGAR' ANTERIORES A 2000 - valores pagos relativos a dividas efetuadas em "te,

.

anteriores a 2000. ETGE
21 - REPASSE AOS ORGÃOS E ENTIDADES-PODER EXECUTIVO IENCARGOS GERAIS DO ESTA���iVO,

- V�ores repassadas para manutenção 1 investimentos de Orgãos e Entidades do poder

repasses de receitas a Fundos e outros repasses
22 - D!VIDA F�UTUANTE - Valor referente a pagamento de divida de curto prazo.. J nhO de
23 - DIVIDA PUBLICA - O Estado dispendeu para pagamento da Divida Pública venclvel em u

2001 o montante de R$ 34.386.1'40,52. .' a)é R;
25 - SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERloDO - salar:1)17,5�

5.550,00 d� mês de Dezembr� de 1998, pago no mês: Ativos R$ 5.561.210,53, InatIVOS R$2.7 d� :J1112f
27 • DEVDLUÇAO SALDO EXERCICIO - Referente a devolução de recolhimentos efetuados no

2000 pelos órgãos da Administração Pública conlorme Decreto n' 426/99.
.' de 2I)I1II.

28 - RESTOS A PAGAR DE 2000 - Valores pagos relativos a dividas eletuadas no exerclClO
h do nOSle

Observação: O pagamento a pensionistas é efetuado pelo IPESC, não sendo detal a

balancete.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jogos da Integração do
1 Idoso será em Blumenau
rdi. FLORIANÓPOLIS - Mais
am de 300 idosos participam,
nd desde ontem, no Comple
lSt

so Esportivo do Sesi, em
Ta-

Blurnenau, da segunda edifá-
ção dos Jogos de Integra:ei,
c,ão para a Região Sul,os,

�S evento realizado pela Se-

em cretaria da Família e Desen

e a volvimento Social, em par-
ceria com a Fesporte. Re

He presentantes de Santa Ca-
)11, urina, Paraná e Rio Gran-
até

de do Sul disputarão mo-

pe dalidades convencionais,é
como futebol, futsal, basIe·

ão quete, natação, bocha, bo-
'

Ião Ião e esportes' adaptados
de para a terceira idade, entre
ns eles voleibol câmbio, han-

debol e futebol por zona
e peteca. Fazem parte desta

competição, também, duas
provas de atletismo, a ca

minhada orientada com

obstáculos, num total de
mil metros, e a corrida com
revezamento 9x50.

Como modalidades de

salão, fazem parte do pro
grama o dominó, canastra,
xadrez, dama e sinuca. A

competição começa nesta

sexta-feira, a partir das 14

horas, com solenidade de
abertura' às 19h30, pro
gramação concentrada no

complexo do Sesi, termi
nando no domingo à tarde.
(FR)

do
do NOTAS
le- Basquete

Amanhã será realizada partida do Campeonato Estadual
deßasquete, categoriaJuvenil, no masculino, a partir das 11

horas, emjoinville, O técnico Christian Koschinske vai acom

panhar 12 atletas, Jaraguá do Sul vai ser palco dos jogos da

Campeonato Estadual de Basquete Mirim, no masculino e

feminino. As disputas serão realizadas no Arthur Müller,
hoje, a partir das 13h30 e, amanhã, às' 11 horas.

SINE promove cursos gratuitos à popu
lação em parceria com a UNERJ, e con
ta com o auxílio de Escola de Informática
Jaraguádo Sul-Emvir
tude da grande onda de

desemprego que assola o

país, o governo federal,
com verbas do fundo de

amparo ao trabalhador
(lW!), através do Sistema
Nacional de Emprego,
(SINE), em parceria com
oCentro Universi tário de

Jaraguá do Sul (UNERJ), estão promovendo uma série de cursos

profissionalizantes gratuitos à população nas mais diversas áreas,
dentreelas estão as de ADMINISTRAÇÃO DE PEQ. NEGÓCIOS;
ARTEsANATO DOSMAlS DIVERSOS; ESPANHOL COMERCI-
AS SECRETÁRIAC/DIGITAÇÃO;TORNEIRO CNC; RECEP
ÇAOP/HOTEL; INGLÊS COMERCIAL, e mais uma série de cur-
sos para as mais diversas áreas.
Ornais curioso, é que ainda não há candidatos para as vagas disponí
�els e, paraisso, a equipe recém treinada de marketing pela Connection
scala de Informática está divulgando nas escolas particulares, redes

:stadual e municipal, convocando pais e responsáveis através de um

leste vocacional", que clireciona o aluno para a profissão exata em

que ele terá sucesso.
Além deste apoio, a Connection estará dispondo seu espaço para a

Il\lnlstra -

d I d
'

P
, çao e a guns estes cursos em sua sede.

D
ara os que estiverem interessados, é só ligar para a UNERJ no tele
One 371-0983, ou ainda na Connection, telefone 275-4100.

• TíTULO: CONQUISTA É PROVENIENTE DOS SEIS MELHORES RESULTADOS ADQUIRIDOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Atirador Samuel Lopes está
em 1o no ranking nacional

]ARAGUÁ DO SUL - o
atirador jaraguaense Sa

muel Lopes recebeu ontem
a confirmação da Confe

deração Brasileira de Tiro

que está em primeiro lugar
no ranking brasileiro de

Carabina Deitado. O reco

nhecimento é proveniente
dos seis melhores resulta
dos adquiridos nos últimos
12 meses.

No final de semana

passado, foi realizada a

quinta etapa do Campeo
nato Catarinense de Cara

bina Deitado e 3X40, na
cidade de Brusque. Na

classificação por categorias,
no Deitado, o atirador ja
raguaense Samuel Lopes
garantiu a primeira coloca
ção, com 582 pontos à fren
te.de Aliseu Faria, de Tim
bó, com 579, e Luiz Bark,
de Blumenau, também com

579 pontos. Na classificação
por equipes,Timbó garantiu

Samuel Lopes ficou em 10 lusar na Carabina Deitado, na sa etapa do Estadual, com 582 pontos

Arquivo/CP: Edson Junkes

o primeiro lugar, com 17.16
pontos, seguido deJoinville, '

com 1677; terceiro, Blume
nau, COl;Il 1157, e, em quarto,
Jaraguá do'Sul, com 582.

Na classificação por
categoria A, 3X40, Samuel
Lopes ficou em terceiro lu

gar, com 1093 pontos re-

gistrados, atrás de Aliseu

Faria, que marcou 1104, e
Mauro Salles, 1101.

A sexta etapa do Cam

peonato Estadual Cara

bina Deitado será dia 22

de setembro, em Blume-

'nau. Na oportunidade,
será realizada a terceira

Cesar Junkes/CP

Jogadores se prepararam para o brasileiro de seleções
Manoel Tobias, Chico, além
do goleiro do Concórdia,
-Kiko; Xoxo e Carlinhos, de
Chapecó; Tadeu, de Seara;
Lavardinha, de São Miguel
do Oeste; Maral e Lacal, da
Unisul. O jogador Micky
ainda não tem condições de

jogo, segundo informações
do preparador físico do

grupo, Beethowen Martins

Domingues.
O primeiro jogo da

equipe Malwee pelo turno

da segunda fase do cam

peonato estadual será rea-

Copa Santa Catarina'

que é uma das etapas do

brasileiro e conta pontos
para o ranking.riacional.
No dia 16 de setembro,
vai acontecer outra etapa
do Campeonato Estadual
de Tiro, Carabina Apóia
do. (FABlANE RIBAS)

Malwee joga hoje contra a primeira colocada no Estadual

Uma rHlrisportai:lora devidas.

lizado no' dia 22 de setem

bro, contra aAnjo Quimica.
O confronto será em Jara
guá do Sul.

Os ingressos para o jo
ga de hoje à tarde podem
ser adquiridos noPosto Mi
me situado na Rua Walter

Marquardt, ou no local da

partida, no valor de R$ 3,00.
Na segunda-feira, a

equipe jaraguaense var jO
gar contra o time de Joa
çaba; na terça-feira, contra
o Blumenau; na quinta-fei
ra, com o São Miguel do
Oeste; na sexta-feira, com
o Pinhalzinho, e, no próxi
mo sábado, com o Seara.

Na segunda-feira, dia 8, o

grupo embarca para o

Nordeste do País. (FR)

JARAGUÁ DO SUL � A

equipe da Ma'lwee/FME
vai entrar em quadra hoje à

tarde, a partir das 17 horas,
no ginásio do Parque Mal
wee para enfrentar o time

que está em primeiro lugar
no Campeonato Estadual

de Futsal, a Unisul, de

Florianópolis, que soma 51

pontos. O confronto contra
o grupo da Capital serve
para preparar os atletas para
o Campeonato Brasileiro de
Seleções, que vai acontecer
entre os dias 10 a 16 de

setembro, em Aracaju, no
Sergipe.

O técnico Fernando Fer
reti vai contar com os joga
dores Franklin, Euler, Ca

cau, Silame, Júnior, Xande,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.DISPUTA: JOGOS DA SEMANA DA PÁTRIA INICIARAM ONTEM E PROSSEGUEM ATÉ DIA 6

Realizada solenidade de abertura
dos Jogos da Semana da Pátria

]ARAGUÁ DO SUL - A
solenidade de abertura
dos Jogos Escolares da
Semana da Pátria, Tro
féu Geraldo Wernin

ghaus, aconteceu na ma

nhã de ontem, no Giná
sio de Esportes Arthur
Müller. O evento reuniu'

representantes da Fun

dação Municipal de Es

portes, autoridades do

Município, família do ex-:

prefeito homenageado e

aproximadamente 1,5
mil estudantes. Os jogos
envolvem 26 escolas,
totalizando aproximada
mente 1,7 mil estudantes
com idade entre 10 e 14

anos, matriculados nas -

redes municipaI, esta

dual e particular de ensino.
Manoel Tobias -

melhor jogador de futsal
do mundo - e Ema
noela Krüger - consi
derada uma das melho
res jogadoras de tênis de
mesa de Santa Catarina
- foram os atletas con-

Edson Junkes/CP

Solenidade de abertura contou com a participação de cerca de 1,5 mil pessoas

vidados para acender a

pira olímpica. "Em se

guida, a filha do ex-pre
feito de Jaraguá do Sul,
Heidi Behnke, falou so

bre a vida de Geraldo

Werninghaus, e agrade
ceu a homenagem.

A diretora de Pro

moções de Eventos,
Cleide Mosca, diz que a

procura pelo evento

.

deste ano superou as

expectativas em relação
ao dos anos anteriores.
"Um dos maiores obje
tivos do evento é opor
tunizar a integração en

tre as escolas e estu

dantes e incentivar a prá
tica esportiva", diz.

Cleide destaca que
cresceu também o nú
mero de equipes ins-

critas em cada moda
lidade. Ao todo, foram
19 no futsal masculino,
16 no vôlei feminino e i3
no vôlei masculino. Tam
bém haverá competições
de futsal feminino, além
de atletismo, basquete,
handebol, tênis de mesa

e xadrez, todas no mas

culino e feminino.

(FABIANE RIBAS)

Colégio Marista São Luís nosJogos da Semana da Pátria
]ARAGUÁ DO SUL -

O Colégio Marista São
Luís confirmou presen
ça de seus alunos/atle
tas para os Jogos Esco
lares da Semana da Pá

tria, Troféu Geraldo

Werninghaus, que ini
ciaram ontem, no Giná
sio de Esportes Arthur

Müller.
De acordo com o co

ordenador de esportes
do colégio, professor
Cláudio Tubbs, o Colé

gio Marista será repre
sentado por cerca de 70

atletas, que vão dispu
tar as modalidades de

atletismo, basquetebol,

tênis de mesa, futsal,
voleibol, e xadrez, no

masculino e feminino.
- Nossa partici

pação nos Jogos Esco
lares da Semana da
Pátria será importante
para avaliarmos o nível
dos atletas que par

ticiparão da Olimaca

(Olimpíadas Marista

Catarinense), que acon

tece de 11 a 15 de ou

tubro, na cidade de

Caçador -, afirma o

coordenador, acres

centando que os alu
nos vêm se preparando
durante todo o decor
rer do ano.

FUTEBOL NO FIM DE SEMANA

Hoje acontece a quinta rodada da 15ª edição do
Campeonato Sênior "A Gazeta", promovido pela
LJF (Liga Jaraguaense de Futebol). Nesta etapa, a

Sociedade Esportiva e Recreativa João Pessoa
enfrenta o Vitória, Kiferro entra em campo contra
o Santo Antônio, e o Rio Molha Esporte Clube folga.
Os confrontos têm início às 13h30 e às 15h45, no
Estádio da Vila Lalau.
Também organizado pela LJF, a quarta rodada do

Campeonato da 1ª Divisão de Amadores será
realizada amanhã. Os confrontos são os seguintes:
No Estádio do Alvorada, Alvorada x Aliança; no
Estádio da Ponte Preta, Ponte Preta x Tupy; no
Estádio do Cruz de Malta, Cruz de Malta x Gua

rani, e, no Estádio do Flamengo, Flamengo xVitória.
O Grêmio Esportivo Garibaldi folga nesta rodada.

FUTSAL la E 2a DIVISÃO
Jo
ta

As inscrições para o Campeonato Municipal da
primeira e segunda Divisão de Futsal estão abertas
e seguem até o dia 5 de setembro. As fichas de �

confirmação devem ser entregues até o dia 10. O ,

congresso técnico da lª Divisão será às 19h30, e da
fu

2ª Divisão às 20h30, no Departamento de Esportes DI
de Massaranduba. O valor da inscrição é de R$
70,00, com Miriani. O Campeonato da 1ª Divisão

to
inicia dia 14 de setembro, e da 2ª Divisão, dia 12. .

o

CURSO DE MERGULHO

(Dive Training)
Dias: 10 e 2/9
Local: Academia Impulso

.r,-Ilhar í fíd', '.. , di"rtidol
Informações: 275-1862

Rua ·Pres. Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - SC

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




