
Moradores não agüentam mais tantos
roracos na Rua Frederico Ramthun

Buracos na rua irritam
motoristas e pedestres
A Associação de Moradores

doBairro Santa Luzia espera que
a Prefeitura tome uma pro
vidência em relação aos inú
meros buracos na Rua Frederico
Ramthun. O trecho, de aproxi
madamente quatro quilômetros,
recebeu cobertura de tapa-pó,
que cedeu devido ao tráfego in
tenso de caminhões.

PÁGINA 6

Bandas alternativas
têm espaço para
divulgar·trabalho
AtorCláudio Gabriel
mostra ladÖ dramático
em novela da Globo

Alexandre Borges
faz papel de sedutor
em novo personagem

-'

,370-8649
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Cartazes e folhetos distribuídos pela Secretaria da Saúde alertam a população sobre .os riscos da doença

Saúde faz 27 notificações por
leptospirose em Guaramirim

A Secretaria Municipal de Saúde registrou
27 notificações por suspeita de leptospirose
em Guaramirim, este ano. A doença,
transmitida pela urina de ratos, preocupa mais
do que a meningite no Município. Dos casos

notificados, 19 foram submetidos a exames

laboratoriais e descartados, e oito ainda estão

sendo investigados. No ano passado, cinco
pessoas foram acometidas pela doença, mas

diagnosticadas em tempo. A assessora da

secretaria, Ivone Luz, aponta a poluição dos
rios da região como uma das principais causas

da elevada incidência.

UdoWagner defende
três candidatos emJS
o ex-deputado estadual Udo

Wagner (PPB) defende o lan

çamento de três candidatos a de

putado estadual e um federal em
2002. Um do PT, outro do PMDB

(
e o terceiro da coligação mais Ja
raguá do Sul, além do apoio à re

eleição deVicenteCaropreso (PSDB).
PÁGINA 4

PÃG.INA 9

Kohlbach recebe

.
selo de eficiência

Pelo segundo ano consecutivo,
todos os motores Kohlbach ana

lisados pelo Procel receberam �
Selo de Eficiência Energética. O
programa do Ministério das Minas
e Energia, Eletrobras e Inmetró
busca incentivar a produção de
motores de alta eficiência.

PÁGINA 5

Jogos da Pátria
encerraram dia 6

A' Emef Alberto Bauer ga
rantiu o título de campeã geral nos
Jogos da Semana da Pátria, Troféu
Geraldo Werninghaus, que teve

início no dia 31 de agosto e encer

rou na tarde da última quinta-feira.
PÁGINA 12

o 10° Encontro Brasileiro de Motociclistas, promovido pelo Motogiro
Clube de Motociclismo de Jaraguá do Sul, teve início na manhã de
ontem. O evento reúne aproximadamente 2,5 mil pessoas, de 120
motoclubes do País. PAGINA 11

índios da aldeia Tiaraju, localizada no Município de Araquari,
participaram do Grito dos Excluídos, ocorrido na noite de quinta
feira, na Praça Ângelo Piazera. A manifestação reuniu cerca de
300 pessoas. PAGINA 7

estofados e colchões
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Em defesadauniversidade pública
NELSI KISTEMACI-IERWELTER-

Mestre em Filosofia Política pela Unicamp e professora da Unioeste

Uma avassaladora onda de privatizações vem ocorrendo em nosso País e

refletindo em nosso Estado, o que tem provocado uma série de mariifestações de

protesto. Em meio a esse turbilhão, que já deixou uma série de seqüelas irreparáveis,
tem se colocado, com uma voracidade tremenda, a idéia de privatização do ensino

superior público.
Os defensores dessa idéia, em geral, vem se utilizando de um discurso pautado

em comparações numéricas entre as universidades públicas e as privadas. Nessas

comparações, a educação é tratada como mercadoria e as universidades são vistas
como grandes mercados lucrativos. Em meio a esse discurso está a idéia de que a

atividade intelectual deve ser medida pela multiplicação de turmas e disciplinas,
transformando os professores em meros "dadores de aula" para classes numerosas,
como já ocorre em muitas universidades privadas.

O pior disso tudo é que esse parece ser o discurso adotado, nos últimos anos,
e cada vez com mais convicção, por nossos governos (federal e estadual). E para
agravar ainda mais a situação, sorna-se ao discurso uma prática que, no mínimo,
chama a nossa atenção para que nos prostremos em estado de alerta em relação aos

verdadeiros interesses que regem tais posicionamentos por parte de nossos

representantes.
Dentre esses fatos está a contribuição do Estado e da nação para o des

mantelamento das universidades públicas, que pode ser percebido através dos
modestos investimentos feitos no ensino, pesquisa e extensão. Vemos também a

desvalorização econômica de professores e técnicos administrativos (na verdade,
sentimos isso na pele). Em algumas universidades, impede-se a contratação de
novos professores para substituir os que se aposentam. Além disso, o MEC não tem

atendido a maioria das solicitações das instituições públicas de ensino superior. A
falta de vontade dos governos em discutir a autonomia universitária, impondo-nos
uma falsa autonomia, também nos chama a atenção. Sorne-se aí a quase inexistente

ampliação de vagas nas universidades públicas e a ameaça de extinção dos programas
especiais, que visam a formação de futuros pesquisadores, através das bolsas de
estudos na graduação. A redução dos recursos destinado�; à educação superior a

níveis que ficam abaixo do mínimo necessário ê apavorante. Aliás; esta atitude está
relacionada à formação do conceito de administração eficiente, através do qual
compreende-se que as universidades tenham que gerar seus próprios recursos.

Isso tudo nos leva a pensar que os governos, federal e estadual, não estão

preocupados com o possível fim das universidades públicas, sendo os principais
incentivadores deste processo. É o caso do governador Jaime Lerner, que parece
não se sentir nem um pouco responsável pelo que acontece na esfera pública,
achando, inclusive, que não precisa prestar contas a ninguém. Laymert Garcia dos
Santos expressa bem esse tipo de atitude em seu artigo "O fim da universidade":

H(...) os govemalltessóestãocomprometidoscomodesmallchedasillstituiçõesedosdireitos.deixalldo
a gestão de seus efeitosperuersospara a tropa de choque e os especialistas demarketillg" (Folha de São

Paulo, 4/6/2000).
Afora os fatos acima elencados, temos ainda uma série de circunstâncias que

levam à defesa do ensino superior pago. A crescente globalização da economia, que
tem a participação de diversos grupos com interesses financeiros, provoca uma

série de pressões, dentre elas as que dizem respeito à privatização do ensino público
no Brasil, pois estes grupos. vêem nas universidades um dos maiores mercados
lucrativos. Há também a pressão dos donos das universidades ou faculdades privadas
para gue grande fatia do dinheiro dos contribuintes seja destinado a eles. Por fim, há
o grupo dos administradores (prefeitos, governadores) que, envolvidos pelo interesse
desses grupos, preferem investir o dinheiro público nas universidades privadas,
concedendo fortes incentivos à instalação das mesmas, maiores até do que os

incentivos à manutenção e ampliação das universidades públicas.
Antes de nos deixarmos levar pela fala freqüente de que "são os mais ricos que

têm acesso à universidade pública" e que por isso mesmo deve-se acabar com ela,
devemos prestar atenção em quem são os porta-vozes desse mesmo discurso. Além

disso, devemos refletir se acabar com a universidade pública é a melhor solução
para os possíveis problemas que se colocam em seu interior. Neste sentido,
compreendemos que a discussão a ser feita neste momento deveria remeter-se a

estratégias de como garantir-se a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino

público superior.
Esta discussão certamente nos conduz a uma série de outras questões

fundamentais: a ampliação de vagas e .cursos na universidade pública; o aumento do
investimento a ser feito na educação pública nos níveis fundamentais, melhorando
a qualidade da mesma; a valorização e qualificação de docentes e funcionários

técnico-administrativos; o aumento do investimento nos setores, que consideramos

estratégicos para o desenvolvimento do País, que são a pesquisa e a extensão; a tão

sonhada autonomia, que nem um pouco se parece com esta que vem sendo imposta
pelo governo.

Também não podemos nos esguecer que as universidades privadas não
substituem as públicas naquele que é um de seus principais papéis, qual seja, de atuar

,em função dos inreresses _qa sociedade. Além de discutir e buscar soluções para
iProblem:às de nosso País; ou das regiões em que estão instaladas, as universidades

públicas têm também o papel fundamental de difusão da cultura e da manutenção
de nossa identidade cultural. Neste sentido, sabe-se que a maioria das pesquisas feitas
em nosso País ocorre graças ao financiamento público.

Precisamos da atenção e do envolvimento de toda a sociedade no debate acerca da

situação do ensino público em nosso Estado e em nosso País, de tai forma gue as

soluções encontradas não sejam impostas por grupos econômicos ou interesses alheios
ao bem público, mas que se direcionem a atender os interesses comuns da sociedade.

Artigos para Carta 'do' Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para
contato. O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais
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r A crise econô�ica
deixou o País em estado

de alerta e com

rachadurasperigosas'::J
de vida do brasileiro, pelo
menos a grande maioria, che

gamos à conclusão, triste e an

gustiante, que é necessário

muito mais que o uso de termos

fáceis, cujo significado conhe

cemos apenas nos conceitos

contidos nos dicionários.
A nação brasileira, espo

liada desde o seu "descobri

mento", tem passado por si

tuações que não permitem ao

brasileiro um sentimento ver

dadeiro de civismo. Afinal,
como amar um país onde a

impunidade é a certeza dos que
não se constrangem tampouco
se envergonham em roubar,
enganar e subestimar a popula
ção brasileira

Afinal, como ser patriota
quando o povo enfrenta uma

crise de segurança pública,
econômica, política e ainda de

identidade cultural e moral.

Muitas crianças e adolescentes

estão crescendo dentro de uma
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formação puramente matéria

lista e individualista porque os

exemplos não permitem outras

expectativas de crescimento.

O fracasso das políticas
públicas e o neoliberalismo de

sobrigam qualquer brasileiro a

acreditar na Pátria como fonte

de todas as delícias. A crise

econômica deixou o País em es

tado de alerta e com rachaduras

perigosas, fazendo com que
muitos acordos internacionais
acabem gerando cada vez mais

apenas grandes monopólios,
concentração de renda e uma

circulação de capital especula
tivo de curto prazo, limitando
a capacidade dos governos de

planejar e, como conseqüência.
restringindo a soberania popu
lar dentro dos sistemas políticos
democráticos.

Por conseqüência, o pa
triotismo do brasileiro ainda
está na fase de hibernação,
estado que somente poderá ser

alterado quando os Estados
nacionais deixem de ser reféns

dos interesses internacionais e

se transformem em espaços
políticos de consolidação da

soberania nacional.
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Patriotismo em baixa

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos tios autores, não refletindo, necessariamente, a opiniiio do jol'fllll.
�------------------------------------------------�---------------------------------------

A derrota da seleção bra-:

sileira para a Argentina por 2 a

1 na noite de quarta-feira
balançou o patriotismo do
brasileiro. Depois da derrota,
muita gente deve se perguntar
onde anda o sentimento cívico

dos jogadores, que se per
mitiram a um fracasso justa
mente às vésperas das come

morações da Independência do
Brasil. Mas do jeito que está a

situação brasileira, de ummodo

geral, não é de se espantar que
até os nossos bem alimentados

jogadores prefiram a defesa ao

ataque.
A falta de patriotismo tal

vez seja o principalmotivo para
tantas situações constran

gedoras que o Brasil tem pas
sado aos ólhos do restante da
humanidade. As frustrações
dos brasileiros, ·até então res

gatadas pela atuação dos nos

sos valorosos esportistas, não
passam mais em branco e não

conseguem mars serem camu

fladas com o ufanismo e a certe

za ilusória de queDeus é brasileiro.

Ao fazermos um levanta

mento da real situação do Brasil
enquanto país e das condições
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o presidente da Câmara de Guaramirim, João
}unckes (PT), o Pupo, esteve na manhã de quarta
feira, no Sindicato dos Servidores Públicos, emJaraguá
do Sul, para discutir as propostas apresentadas pela
entidade para elaboração do Plano de Cargos, Carreira
eSalários dos funcionários municipais deGuaramirim,
que deve ser enviado ao Legislativo nos próximos
dias. Na oportunidade, prometeu agilizar os trâmites
do processo na Casa e apoiar as reivindicações da

categoria. "Estou me inteirando do projeto e dos

interesses dos funcionários públicos para que possa
defendê-los e conduzir os debates no plenário da

Câmara de Vereadores", justificou.

CONViCÇÃO
A vereadora Maristela
Menell (PMDB) garante
que será candidata a de

putado estadual no pró
ximo ano, apesar de

declarações em contrário
de membros do próprio
partido. Ela negou que
esteja negociando sua

transferência para outra

legenda, creditando as

informações a boatos.

"Recebi, com insistência,
alguns convites, mas, por
enquanto, não pretendo
deixara PMDB", confir
mou.

GRANA
Segundo previsões "oti
mistas" de uma liderança
politica da região, a cam
panha para deputado
estadual no ano que vem

custará, em média, R$
500 mil, e entre R$ 700

mil a R$ 800mil de depu
tado federal. "Quem não

tiver de onde tirar esse

dinheiro, nem deve se

aventurar", aconselha,
fazendo uma ressalva ao

PT que, na opinião dele,
tem voto cativo. "Mas,
mesmo assim, vai gastar
muito dinheiro", prevê.

REUNIÃO
O vice-governador Paulo Bauer (PFL) agendou para
o próximo dia 18, em sua residência, em Florianópolis,
uma reunião-jantar com as lideranças do partido da

Microrregião da Amvali (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu). No cardápio, eleições 2002.

Segundo uma fonte da legenda, o objetivo é articular

opartido na região, iniciar a discussão sobre possíveis
alianças, definir metas e traçar as estratégias de

campanha.

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

[ ADD/Makler n
ÉMAISSEGURO

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

Saiba que trabalhanios sempre pensando na sua
segurança e tranqüilidade.

RIIO' Pr 'd -
,. eSI ente Epitacio Pessoa, 490 - Centro - Fone: 370-0047

I ELEiÇÃO: UDO WAGNER DEFENDE O LANÇAMENTO DE UM CANDIDATO DA ALIANÇA

Ex-deputado estadual prega a

criação de projetos regionais
]ARAGUÁ DO SUL - o

ex-deputado. estadual Udo
Wagner (PPB) acredita que
a Microrregião da Amvali

(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) tenha

condições de eleger três de
putados estaduais e um fe

deral, nas eleições de 2002.
Para tanto, é preciso a união

politica em torno de candi
daturas e abandonar os pro
jetos pessoais ou partidários
para incorporar o coletivo,
evitando repetir o "suicídio
eleitoral" de 1998, quando
nada menos do que sete

candidatos concorreram à

Assembléia Legislativa e

apenas um - Ivo Konell

(PMDB) - foi eleito.
Na opinião de Wagner,

a coligação Mais Jaraguá do
Sul, composta por PSDBj
PPBjPFLjPTBjPL, deve
lançar apenas um candidato
a deputado estadual, PT e

PMDB os outros dois e to

dos apoiarem a reeleição do
deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB). "É pre-

]ARAGUÁ DO SUL - O
Diretório Municipal do PT

realiza hoje, a partir das 14

horas, no auditório da Cara

guáVeículos, o segundo deba
te entre os candidatos à presi
dência do partido. O primeiro
aconteceu no início de agos
to, no auditório do Sindicato
do Vestuário. Disputarão a

convenção do partido, mar
cada para o dia 16 destemês,
os professores Emerson

Gonçalves e Rogério Müller
e o presidente do Sindicato
da Construção Civil e do Mo
biliário, Riolando Petry.

O debate, aberto à comu

nidade, será dividido em três

blocos, de aproximadamen
t� 30 minutos. No primeiro,

Arquivo/CP: Edson Junkes

Wagner insiste em não ser candidato, apesar das insistências

ciso centrar forças para que
possamos eleger os nossos

representantes e atentarmos

para o conceito de voto dis
trital implantado no Esta

do", recomendou, acrescen
tando que a experiência de
vida política lhe ensinou que
excesso de candidatos con
funde o eleitor.

acontece a exposição e a dis
cussão das teses (programa
administrativo) apresentadas
à direção da legenda no ato

da inscrição das chapas; no
segundo, os candidatos farão
perguntas entre si, e no ter

ceiro responderão aos ques
tionamentos da platéia. Em
todo o País, estão aconte

cendo debates entre os can

didatos à presidência do PT
nos três níveis, municipal,
estadual e federal.

O atual presidente do

diretório, Silvino Volz, garante
que, qualquer que seja a cha

pa vencedora, o partido esta

rá unido em tomo das mes

mas propostas e dos candidatos
à eleição no próximo ano. (MC)

- Estou disposto a

discutir essa proposta com

lideranças políticas de

Jaraguá do Sul e região.
Quero mostrar que política
também é matemática e que
precisamos somar, e não

dividir -, discursou, ne
gando mais uma vez a in

tenção em concorrer a qual-

]ARAGUÁ DO SUL - O
vereadorPetrasKonell (PMDB)
ocupou a tribuna da Câmara,
na sessão de quinta-feira, pa
ra denunciar a falta de assis
tência da Prefeitura à farru1ia

Souza, que teve a casa incen
diada na noite de terça-feira,
naVila Lenzi. O parlamentar
classificou de insensibilidade
o tratamento dado pela Pre
feitura, em especial a Secreta
ria de Desenvolvimento

Social. Segundo ele, até o iní
cio da sessão - 14 horas -

nenhuma providência havia
sido tomada.

Em aparte, Paulo Floriam

(PPB) informou que fez con
tato com a secretaria que pro
meteu dar a assistência ne-

quer cargo eletivo. "Não
serei candidato, mesmo

com a insistência do gover
nador, mas' estarei traba
lhando para a eleição do
candidato da coligação",
revelou, defendendo uma

campanha propositiva, ba
seada em projetos de in
teresses regionais.

Wagner justificou as

candidaturas propostas,
alegando que PT e PMDB

têm candidatos naturais e o

lançamento de apenas um

candidato da coligação é

para assegurar as chances
de eleger um outro nome da

região. "O bom senso reco

menda o apoio à reeleição
do Vicente (deputado fede
ral Vicente Caropreso) pelo
trabalho suprapartidário rea

lizado. Ele tem agido dentro
dos princípios que se espera
de um homem público",
elogiou, tentando demover
a intenção de outros par
tidos em lançarem candida
tos à Câmara Federal.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

PT realiza debate entre Petras Konell acusa
candidatos a presidente Prefeitura de descaso

•

FACA A SUA PARTEI
,

cessária. ''Acabo de ligar para
aPrefeitura e as providências
já foram tomadas", afirmou.
Petras Konell rebateu e disse

que estava com a moradora
na linha e ela dizia que não

recebera qualquer ajuda. ''A
Prefeitura sequer retirou o

entulho", completou.
RoqueBachmann (PSDB)

aproveitou a polêmica para
anunciar que a Prefeitura
cancelou ajuda dada a um

paraplégico do Rio da Luz.

"Estou indignado. Isso é um

absurdo", reclamou.
Após a sessão, os verea

dores foram até o local onde
a casa pegou fogo e constata

ram que as denúncias feitas por
Petras Konell procedem. (MC)

cidentes não acontecem por acasos
sã pro ocado

Tô Fora!
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LAZER

SÁBADO, 8 de setembro de 2001

GUARAMIRIM/}OINVILLE
- O secretário de Agri
cultura e Meio Ambiente

em Joinville, Maurício
Peixer (PMDB), ainda

avalia os próximos passos

que dará na tentativa de sair

candidato a deputado es

tadual. O secretário, um
dos vereadores mais vo

tados nas eleições munici
pais do ano passado no

vizinho município e irmão

do prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL), disse ontem
que ainda não decidiu se

permanece no PMDB ou

se transfere para algum
outro partido.

Segundo ele, o PMDB
de Joinville já deliberou

que sairá com três can

didatos para disputar a As
sembléia Legislativa do

Estado, mas o problema
todo, diz, acontece em

função da confirmação do

nome de Sérgio Silva,
entre os postulantes. "Nós
disputamos praticamente
no mesmo espaço", avalia
Peixer. No ano passado,
Silva concorreu para a

Câmara Federal e não foi

eleito por pequena mar

gem de votos. Peixer já
discutiu a situação com o

Arquivo /CP: Cesar Junkes

Maurício Peixer acha que a melhor chance é agora

prefeito Luiz Henrique da

Silveira (PMDB), mas

ainda não tomou posição
em relação ao assunto.

O prazo para desfilia

ção e ingresso em tempo
de concorrer por outra le

genda termina no próximo
dia 5 de outubro. Peixer

tem sido assediado pelos

pefelistas, como o irmão

dele em Guaramirim, e o

vice-governador Paulo

Bauer (PFL), em Floria

nópolis, mas também tem

convite para concorrer

por algum dos pequenos
partidos de Joinville, como
o PSC e o PMN, entre
outros, que apóiam Luiz

IEXPECTATIVA: MAURíCIO PEIXER AINDA NÃO DECIDIU SE TROCA O PMDB POR OUTRO PARTIDO

MASSARANDUBA -

Comissão composta pelos
vereadores do PMDB e

PPB, juntamente com o

ex-prefeito Odenir Deretti
(PPB), o ex-vereador Al

varnr Ricardo Pedrini

(PMDB) e a ex-secretária

municipal da Saúde Sônia

Martini, entre outras li

deranças, com o objetivo
de evitar o fechamento do

Hospital Sagrado Coração

Irmão do prefeito deGuaramirim
busca espaço para sair candidato

Henrique. Se permanecer
no PMDB, Maurício abri
rá mão da candidatura e

concentrará atenção no

trabalho que realiza na

Secretaria de Agricultura,
com boa repercussão na

comunidade.
- Acontece que estou

num dilema, num mo

mento muito favorável

para sair candidato a de

putado, em função da

repercussão do trabalho

que realizo na secretaria, e
o apoio que recebo na

comunidade católica -,
analisa Maurício, temendo

que, se não concorrer

neste momento, no futu

ro a circunstância política
possa não lhe ser tão fa

vorável.
APOIO - A transfe

rência para o Partido da

Frente Liberal é uma de

cisão complicada para o

joinvilense. Se tomar esta
posição, terá o apoio do

irmão em Guaramirim e

espaço em outros muni

cípios do Vale do Ira

pocu, além de fatia con

siderável em Joinville. O
problema é o risco na

tural de uma decisão

dessas. (MILTON RAASCH)

Comissão quer evitar fechamento do Hospital SC]
de Jesus, está progra
mando para o próximo
dia 14 de setembro, às ,14

horas, uma concentração
em frente ao estabeleci

mento de saúde.

A finalidade do mani

festo é tentar sensibilizar

as irmãs Franciscanas da

Santíssima Trindade, con
gregação mantened<?ra
do hospital, e lideranças,
pelo não encerramento

das atividades da insti

tuição, conforme previs
to. Diversos representantes
políticos da região, como
os deputados federais Vi

cente Caropreso (PSDB),
Eni Voltolini (PPB) e

Carlito Merss (P1), o de

putado estadual Ivo Ko

nell, o presidente da As

sociação dos Municípios
do Vale do Itapocu, pre
feito de Jaraguá do Sul,

VANG FASH ION

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

Irineu Pasold (PSDB), e

representantes da As

sociação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Mas

saranduba, foram convi

dados para participarem
do ato. Cerca de dez mil

panfletos também foram

distribuídos ontem na

cidade, durante o desfile

cívico, convocando a po

pulação para a concen

tração prevista. (MR)

GráficaCP
370-8649

O vereador Antônio Carlos Blunk (PSDB), de Coru
pá, está cobrando providências imediatas do gerente
regional da Casan, Odir Nunes, para que as obras
previstas para ampliação do sistema de abastecimento
de água no Município sejam efetivamente executadas,
A situação do abastecimento de água potável é crítica
na cidade, com parcela considerável da comunidade
sem atendimento. Se a situação dos moradores nestas

condições já é desconfortável, imagine a importância
que ganha a questão do abastecimento, no momento

em que a comunidade vive a ansiedade causada pelos
casos de meningite. É sabido que boa ventilação e

higiene rigorosa são as melhores prevenções.

ENTRE ASPAS -�

"NãO' vou, por enquanto, repassar o dinheiro a.o
prefeito. Numa dessas ele resolve comprar maiS

um carro novo para o Gabinete." (Presidente da

Câmara de Vereadores de Guaramirim, Evaldo
João Junckes - PT -, na sessão de quinta-feira,
quando falava sobre os recursos economizados pelo
Legislativo, e a intenção de destiná-los para obras

que beneficiem a população)

Ac lAS
O empresário Euclides
Emmendoerfer estará
assumindo nos próximos
dias a presidência da

Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Schroeder. Ele foi eleito

para suceder Carmen

Tomaselli na condução
da entidade, e atuará no

biênio 2001/2003.

HONESTIDADE
O prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) e o presi
dente da Associação
Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim

divulgaram anteontem

os números oficiais so

bre o público que visitou

a 6" Expofeira (mais de
45 mil pessoas pagaram
ingressos), sem qualquer
maqUlagem, como ge
ralmente acontece na

divulgação desse tipo de
resultado. Isso só fez au

mentar a credibilidade

das duas lideranças.

A Prefeitura de Schroeder

entregou, na semana pas
sada, uma área de lazer

construída no Bairro Rio

Hem. Anteriormente, já
haviam sido beneficiados
os moradores da Rua

Pedro Hang, no 'Bairro

Barro Branco. São áreas

com quadras esportivas e

infra-estrutura.

VERBAS
O Executivo de Guara

mirim concedeu, quintá
feira, verbas que totali

zam mais de R$ 15 mil

em benefício de várias

entidades locais. É bas

tante dinheiro e esta não

é a primeira vez e nem a

última que a Prefeitura
estará colaborando. por

isso, as entidades devem

ser condicionadas a apre
sentar rigorosa prestação
de contas. Os recursos

públicos devem ser

usados com responsa
bilidade dobrada,

Dr. Pedro Chuji Nishirnon
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

JaraguáR�: ��. _��d-=-�bn�z(��)n3;��9409
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I b Programa "Expressão Empresarial", que vai
ao ar pelo SBT, todos os sábados, às 12h45, e nos
domingos, às 1Oh15, completa amanhã um ano.

Durante esse tempo, divulgou as notícias do meio

empresarial de Jaraguá do Sul e região e mostrou

o perfil das principais empresas, como atuam e

participam no dia-a-dia da comunidade. '

I A direção do programa pretende criar novos
quadros como "Gente de ação", cujo objetivo é

divulgar o trabalho desenvolvido pelas.
entidades filantrópicas, e "Gente de expressão",
com início previsto para 16 de setembro,
apresentado por um empresário jaraguaense,
que receberá personalidades empresariais da

região.

I O programa terá ainda um espaço para que
empresas, entidades e instituições possam
mostrar seus trabalhos, produtos, tecnologia e

envolvimento comunitário; com destaque para os

núcleos setoriais.

10 administrador de empresas Max

Gehringer, colunista da Editora Abril, faz
palestra com o tema: "Comédia corporativa",
no dia 13 de setembro, às 20 horas, no Clube
Atlético Baependi.
O evento, promovido pela Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguâ do Sul),
Apevi (Associação das Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) e o Grupo l#!g, faz parte do
4ZO Encontro de Empresários.

lOSenac (Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial) promove o curso de Técnicas de
controle da área financeira, a realizar-se de 24 a

28 deste mês, entre 19 e 22 horas, e de
Matemática financeira com HP 12C, previsto
para os dias 15, 22 e 29 de setembro e 5 de

outubro, entre 8 e 12 horas.

.f Os cursos, ministrados pelo administrador de
empresas Israel Dancoski, especialista em

Finanças e consultor de empresas, estão com as

inscrições abertas no Senac, Rua Adélia
Fischer, 303, em Jaraguâ do Sul.

.f O curso de Técnicas de controle de área

financeira tem como objetivo ratificar o fluxo

operacional do departamento financeiro, na
forma e na responsabilidade de seus

COntroladores, informações corretas,
desenvolvimento em linguagem simples e prática.

: O outro pretende capacitar os profissionais das
areas de compra, vendas, finanças, contabilidade,
entre outras afins, para a utilização eficaz da
calculadora HP' 12C, através do conhecimento das
funções existentes e as suas aplicações em finanças
e.tnatemática, além de levá-los às fórmulas
S'tnPlificadas de cálculos que poderão ser
util·IZados no dia-a-dia.

I PRÊMIO: MOTORES KOHLBACH RECEBEM SELO EFICIENCIA ENERGÉTICA DO PROCEL

Empresa conseguiu certificar
100% dos produtos avaliados
}ARAGuA DO SUL -

Pelo segundo ano con

secutivo, todos os mo

tores Kohlbach avalia
dos pelo Procel (progra
ma Nacional de Com-

,

bate ao Desperdício de

Energia Elétrica) rece

beram o Selo Eficiência

Energética. A participa
ção da empresa no pro
grama registra cresci

mentos contínuos. Em

1996, foram 20%, sal
tando para 43%, no ano

seguinte; 60%, em 1998,
�

e 90%, em 1999. A em

presa detém também o

Prêmio de Qualidade
Mercosul, conquistado
em disputa com indús

. trias do setor que atuam
na América do Sul. A

certificação é um prê
mio à busca pela exce-

lência da qualidade dos

produtos.
O Procel é um pro

grama do Ministério de
Minas e Energia, Ele
trobras e Inmetro (Ins
tituto Nacional de

Metrologia, Normati
zação e Qualidade In

dustrial) que tem como

principal objetivo incen
tivar as empresas do se

tor eletroeletrônico a

produzirem motores

com alta eficiência ener

gética e menor custo.

Com a crise, de energia
elétrica, a busca pela
eficiência é cada vez

maior, o que exige das

empresas investimentos
em tecnologia para al

cançar a meta e tornar

se competitiva. A Kohl
bach é uma das maiores

Centro empresarialdeJS será

inaugurado nomês que vem
}ARAGuA DO SUL -

A nova sede da Acijs
(Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do
Sul) será inaugurada no

dia 10 de outubro pró
ximo. Ao todo, são 2.760
metros quadrados de
área construída, repre
sentando um investi
mento total de cerca de

R$ 2,2 milhões apenas
com a parte física do

empreendimento.
O presidente da Co

missão de Construção,
Vicente Donini, disse

que o prédio é dotado de
toda a infra-estrutura
para funcionamento das

entidades que integram
a Acijs, como Associa

ção de Micro e Pequenas
Empresas, Câmara de

Dirigentes Lojistas e

Sindicatos Patronais da

Alimentação, Comércio,
Construção eMobiliário
eMetalúrgica e Vestuário.

Funcionalidade, es

paço e qualidade do aca

bamento e das linhas ar

quitetônicas futuristas
são as características mais

elogiadas pelo presidente
-da comissão. A obra, que
levou 24 meses para ser

concluída, tem seis salas
e auditório para 40 lu

gares.

Clínica' de Ortopedia e

Traumatologia de Guaramirim
* Dr. Rogério Luiz da Silvo - CRlt\ 6243
* Dr. Ivo Knut Anders Jr : CRlt\ 8879

Alendemos eomu/las or/opédíca e Iraumal%gíca, imobi/izafões genadas,
punfões ar/ku/ares, euralivos, eie. (47) 373·2868.
Rua João Bulschardt, 84, sala 12 - Centro Comercial Paulo Dor.ini • GuaramirimlSC

fabricantes de motores e

geradores elétricos da
América Latina.
- A Kohlbach vem

confirmando que, além
de produzir os motores
mais confiáveis do Bra

sil, são também os mais

econômicos, superando
as expectativas, num
mercado em retração
em função da crise ener

gética -, disse o presi
dente Hamilton Treutin
Coitinho.

PARCERIA - No final
de março, a Kohlbach
Motores assinou com a

Siemens acordo estraté

gico. A parceria envolve
motores trifásicos de

corrente alternada e

acionamentos, cujo ob

jetivo foi o de ampliar a
participação das empre-

sas no mercado nacio

nal. A Siemens utiliza a

estrutura comercial da

Kohlbach, com 48 re

presentantes e 434 pos
tos de assistência técni

ca, para comercializar
seus produtos, enquanto
a empresa praguaense

disponibiliza motores

elétricos de corrente al
ternada de até 680 ca

valos vapor de potência,
para uso industrial.

Segundo o presiden
te, o mercado brasileiro
de motores trifásicos
blindados de uso indus

trial é estimado em cer

ca de R$ 300 milhões, e
cresce, em média, 4%
ao ano. Com o acordo as

duas empresas buscam

conquistar 10% deste
mercado a médio prazo.

Ministérioconfirma reajuste
da tarifa de energia elétrica

BRASÍLIA- o gover-
.

no confirmou a criação de
um mecanismo para di
minuir o déficit das dis
tribuidoras de energia elé
trica com a alta do dólar
e aumentar a tarifa de

energia elétrica. Umame
dida provisória, publicada
quinta-feira, no Diário

Oficial, autoriza a criação -,

de um fundo de compen
sação dos gastos não-ge- .

renciáveis das empresas.
A decisão significa que

o próximo reajuste anual

das tarifas .de energia elé
trica será maior que o

aprovado este ano. Isto

porque, além dos gastos

já considerados pela
Aneel, será repassado o

gasto do fundo. "Não há
como esconder que o se

tor passa por uma crise.
Há perdas financeiras das
distribuidoras. Reajuste
não é palavra feia, existe
para bancar o aumento dos

custos", afirmou o secre

tário-executivo do Mi

nistério deMinas eEnergia,
Luiz Gonzaga Perazzo.
Ainda não há estimativa"
de quanto os custos

com o fundo vão im

pactar no reajuste das
tarifas. O cálculo depen
derá de cada distribuí
dora, (JS)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

Rua Baríio do Rio Imnm, 637 • Sala 7 • Centro· Jamguá do Sul· sc

(ei.: (47) 275-3515 ou 9992-9999'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IINFRA-ESTRUTURA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ESPERA SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA

Moradores do Santa Luzia
reclamam dos buracos na rua

]ARAGuA DO SUL - o

presidente da Associação
de Moradores do Bairro
Santa Luzia, Vilmar Delag
nolo, espera providências
por parte da Prefeitura no

sentido de fechar os bu
racos da Rua Carlos Fre

derico Ramthun, num tre

cho de aproximadamente
quatro quilômetros. O tre

cho recebeu cobertura do
chamado tapa-pó há al

guns meses, mas! devido
ao excesso de veículos pe
sados que trafegam no lo

cal, não resistiu. Os buracos

atrapalham motoristas e

pedestres, que afirmam
encontrar dificuldades pa
ra circularem nó local.

"Nem de bicicleta dá para
andar", afirma o mo

rador Volcir Campregher.
Segundo ele, os buracos são

tantos que obriga o moto

rista a andar sempre com

a primeira marcha.
O presidente da As

sociação de Moradores
afirma que já esteve naPre
feitura por diversas vezes

Edson Junkes/CP

Devido ao excesso de veículos pesados, trecho da rua não resistiu ao tapa-pó
em busca de uma solução,
mas até agora não foi

atendido. Segundo ele, a

opção da administração
pública em colocar o tapa
pó não teve o apoio da '

comunidade. "Nós avisa

mos que essa alternativa
não iria resolver o pro
blema", ressalta Delag
nolo. De acordo com ele,
o tapa-pó não resiste em

locais onde existe tráfego
de cargas pesadas, o que

ocorre no local devido às

empresas instaladas no bairro.

Delagnolo salienta que
muitos caminhoneiros re

clamam dos cons tan tes

problemas causados pelos
buracos nos seus veículos,
como estrago de pneus e

amortecedores. Ele afirma

que o problema piora quan
do chove, quando os bu

racos ficam cheios de água.
O presidente afirma

que os moradores exigem

uma solução. Na avaliação
dele, o que está faltando é

mais atenção da adminis

tração pública em relação
aos problemas enfrentados

,

pela comunidade dos bair

ros mais distantes. Delag
nolo enfatiza que compre
ende a possível falta de

'verbas, mas não aceita a in

diferença com que a Pre

feitura tem demonstrado

diante das reivindicações
da associação. (MHM)

ConselhoMunicipal de Turismo passa por alterações legais
]ARAGuA DO SUL - O vice, em papel timbrado do são de Turismo da Prefeitu- anteriormente contavam com

Conselho Municipal de conselho, que deverão ser ra, Loreno'Hagedorn, por- apenas um representante, pas-
Turismo deixa de ser um publicadas pelos meios de que assegura, teoricamente, que sa a contar com representantes
órgão meramente consul- comunicação e Diário as ações do conselho sejam individuais. Outras etnias po-
tivo e assume também ca- Oficial. pautadas pelas diretrizes da derão ser representadas no

ráter deliberativo, confor- A nova lei apresenta PNMT, matendo o Municí- conselho, na medida que fo-

me determina a Lei 2877/ ainda mudanças relativas à pio como membro do pro- rem se organizando. Loreno
2001, aprovada recente- composição do Comtur, grama. diz que não houve alteração
mente pela Câmara de Ve- que passa a ter outras repre- As instituições de ensino no prazo de permanência no
readores de Jaraguá do Sul sentações, além de um mo- e entidades financeiras que conselho, que é de dois anos,

e sancionada pelo prefeito nitor do Programa Nacio- possuem cursos na área de e que não existe, no entanto,
lrineu Pasold. A alteração nal de Municipalização do turismo também passam a obrigação de iniciaromanda-
permite que o Corntur as- Turismo como represen- ter representantes no con- to com o do prefeito. A nova

suma normas deliberativas . tante do governo. A pre- selho. Já as três etnias pre- lei permite que o Comtur co-
numeradas, datadas e assina- sença do monitor, de acor- dominantes na cidade - ale- bre taxas para compor o Fun-

das pelo seu presidente e do com' o diretor da Divi- mã, italiana e húngara - que do Municipal de Turismo.

Ári�-,l.2.ei*e
a sua casa ,com

u� asttar"ai}agradável. Atarde, Vlt""
ê sentirá necessidade

de fazer' ma autocrítica e

mudar, seu comportamento.
Touro - Aproveite para traçar

rt��"

os,,'Ob�.je,
f:J'os. O astral se,ra' ,

mUltQagr dável em família: Na>

árey'senti ental, mudanças
pr�",�das ,oderão causar

magoas
,

Gêmeos,."JO astral será

pr0f,1!iss01de manhã, à tarde,
pore ,vqcê não terá a mesma

sort ,.'MuQanças poderão marcar
aéSUO'vida';:]retiva: evite cair na
"deprê".
Câncer - Não tenha medo
das Ili'üâôhC;q,s. O comodismo

S,í,',ró 9 se�m�or desafio, Astral
d� gí'ande,el).cantamento para
�L�m já tivêi compromisso sério,

Leão·-""5ua intuição estará
tinin{Jo e rfderá ter sorte com

dJnh,l\jrot dois, será m�lhor ir de
voggf e.neo avançar o sinal.
Respeit� g$limitaçães deste dia. '

Virgem - A troca de

,��pe�iê\cias será muito positive.

At,fO��ltP. 1\0, ra crnplior os seusc t�toslLJma nova paixão
� ,delá Jl)ltaçar a relação
existente,\

Libra -=,�omessa de surpresa
na área pr�fissional ou financeira.
,Não\gesccfrte;p possibilidode de
dor um golpefesarte, Risco de oise
no campo afefivo.
Escorpião - Não se deixe

eljllppJg<�r facilmente, Quando o

�ragre e grande, o santo
descbnfra, A dois, você terá a

s�s�çã�de que as coisas estão

muito deva�ar.

Da vida do casal-pastor
Gehring e esposa, Margareth
o mês de

setembro do ano

2001 está re

pleto de im

portantes acon

tecimentos em

suas vidas. No

dia 4 de setem

bro deste .ano

transcorreram as Bodas de Ouro do pastor Karl Gehring e

esposa, Margareth, e, amanhã, ocorrem os 50 anos de

Ordenação como pastor da Igreja Evangélica Luterana.

O pastor Gehring exerceu o seu ministério em Jaraguá do

Sul, de abril de 1954 até junho de 1968, sendo depois convocado
para servir na Comunidade Evangélica de Canela, no Rio

Grande do Sul, seguindo, depois, para a Capital do Estado de

São Paulo, indo posteriormente para Campinas
Já aposentado, continua prestando serviços na

Comunidade de Pirabeiraba-SC.

Ao ensejo dessas duas datas marcantes para o casal,
esteJornal não poderia se omitir de relembrar as passagens

importantes em suas vidas civil e religiosa, cumprimentando
-

o distinto casal que se deslocou daAlemanha para pastorear
o seu rebanho, mesmo que com algum sacrifício, que
certamente haverá de ser recompensado por Deus e Nosso

Senhor Jesus Cristo. Daqui partem aplausos para o casal

ao completar as Bodas de Ouro e os 50 anos de

Ordenação do pastor Karl Gehring. Hosanas ao Senhor.. ,

Falecimento deHildaH. Brunner
Hilda Henschel Brunner nasceu em 31 de agosto de 1908

e faleceu às 17h30 de 30/8/2001, no "Lar das Flores", com
92 anos, 11 meses e 30 dias para completar 93 anos.

O enterro deu-se em 31 de agosto para o Cemitério

Municipal, Centro, saindo o féretro do "Lar das Flores".
Viúva de Alois Otto Brunner, deixa uma irmã, dois

cunhados, sobrinhos e demais parentes e amigos,
Os enlutados agradecem ao Lar das Flores, sua direção

e funcionários pela dedicação, sua amiga de todas as horas,

sra. Edith Thomsen, ao dr. Carlos A. Beltrarni, pelos
préstimos profissionais, ao pastor William Bretzke, pelas

, palavras de conforto, às amigas da Oase, os lindos cânticos

e a todos que colaboraram, direta ou indiretamente, as

flores e coroas enviadas, e os que acompanharam a extinta

até a sua última morada.
Convite para

Culto In Memoriam

A família enlu

tada convida para
culto, amanhã (9),
às 9 horas, na Igre
ja Evangélica Lu

terana - Centro.

Sagitário - Siga os seus

instintos e poqerá fazer grandes
negócios t<la's, coisas do
,- . ,', ,

corcçoo, voce voi preosor se

d,lí9a�c;Jo passado. Vida
l:1'lnjugal instável.
Capricórnio - Excelente

"

"
astrgl poro trabalharcom o

púhlico\fCl boa capacidade de

ent�nde�s r91ações alheias, À
noite, ç�iddê1o como baixo-astral.

Agl,!árip - Chegou o

rrÍéímehtâ'â�investir no suo

escôlcds profissional, ampliando
?suá"öreã'de atuação, No
romance, não se deixe enganare
espere frustrações,
Peixes 7' Você vai começara

se�an�iém alto-astral. à
Ativjdorle< ligadas ao prazedr

e

,* 11 li" , A 015,

re,eaç� vão dar Ibope,
. �yne se pr;,ender ao passado.
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MÓVEIS
IrII/IS jlparllmcntol i chácaras! tcrreDO!

Vende-se uma casa nova

naVila Rau, com 1 suíte +

2 quartos, pronta p/
morar. Tratar: 9975-
2164.

Procura-se casa para
alugar, na Vila Lalau,
Czerniewicz ou Baependi,
até R$ 300,00, com 2

quartos. Tratar: 9105-
9172 ou 9103-7947.

Vende-se casa em

Medianeira, com
aproximadamente 120m2,
ótimQ localização, aceita
se contra - proposta. Trata r:
147) 374-2094.

,•

I
ClASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Sábado, 8 de setembro de 2001

IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências

Vende-se casa de
alvenaria, 2 pisos, 4
quartos, cozinha,
lavanderia, área serviço,
2 bwc, garagem,
2° piso, 3 peças, na Vila

Lenzi, Rua Irmão
Leandro, 364, casa de
esquina.
R$ 60.000,00.
Tratar: 275-2840.

Vendo casa Estrada Nova,
lot. Primavera, casa de
madeira. Valor R$
20.000,00. Aceita-se
carro. Tratar: 275-1676.

Vende-se casa com

160m2, nova, no Jaraguá.
Esquerdo. Valor R$
85.000,00. Tratar:
9104-3238.

Vende-se 1 casa em Barra
do Sul, com 5 peças, a

600m doloqoo, no valor
de R$ 11.000,00.
Tratar: 371-7341.

uma casa de alvenaria
semi-acabada na Vila Rau.
Valor R$ 18;000,00.
Fone: 275-1025, falar
com Sadí.

Troca-se por uma na Vila
Lenzi, ou Vila Nova.
Tratar: 370-1410.

Vende-se casa de

madeira, lot. Santo
Antonio, Três Rios do
Norte, 3.qtos, sala, coz.,
bwc. Terreno de

365m2, todo
murado. R$ 14.000,00,
aceita-se carro até

R$ 6.000,00.
Tratar: 372-3922

Compro área mínima de
150 hec., para

. criação de gado.
Tratar: 379- 1119,
com Dirlei.

Vendo casa êom 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

Barbada - Vende-se casa

de 180m2 de alvenaria,
com laje, 3 quartos, 2
bwc, 2 salas, cozinha,
garagem para 2 carros.
Valor negociável. Rua
Germano Marquardt, 342
- Vila Lalau. Tratar:
371-9519.

Vende-se ou troca-se uma

casa em Toledo-PR, no
Centro, por casa ou

terreno em Jaraguá do Sul
ou região. Tratar: 275-
2153, com Jair.

Vende-se ou troca-se 1
casa de alvenaria, com
168m2, Amizade. Rua
Frederico Todt, 262.

Vende-se casa de
alvenaria com 144m2 e

terreno de 300m2• Bairro
Vila Rau. Valor R$
22.000,00. Tratar:
9952-5945.

Vendo terreno no Ribeirão
Grande, medindo 1.350m
de fundo, 110m de frente.
Contendo 1 casa, 1

rancho, uma área

plantada com arroizeira.
Em frente a igreja Nossa
Senhora Aparecida, no
valor R$ 70.000,00,
negociável. Tratar: 371-
7341 .

Vendo 1 terreno localizado

Quinta·feira, às 12h

na Rua Henrique
.

Marquardt, após a Gruta

Pérpetuo Socorro,
medindo 300m2, com
uma casa de alvenaria de
60m2• Valor
R$ 18.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se fogão brastemp,
6 bocas. Valor a combinar.
Tratar: 371-2735 ou

370-0075, em ótimo
estado.

Vendo cenicaleira, marca
Belcone, 60 furos. Tratar:
275-1642, com Paulo.

Vende-se material sem uso

de uma casa de madeira,
tratada/45m2. Valor R$
4.000,00. Tratar: 273-
0762, com Gilmar. Aceita
troca por casa.

ZoomCreative· CENP

01 - Sorteio;
03 - Lance livre.

36meses

�����.fiêii:,a81ndiscutivelmente o melhor

BancoC.nlnlldoBruli
_.. .... , ..... I

GRUPO 430
Assembléia em Jaraguá 'do Sul

Dia 19/09/2001

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDE - Casa em alvenaria,
contendo 1 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 - Jaraguá
Esquerdo - Preço: R$ 69.000,00

Intermediária

VENDE - Alvenaria, com área 236

m2, em terreno de 499 m2.
Rua: Ida Bridi,'207 (Vila Lalau).

Preço: R$ 45.000,00

VENDE - Casa em alvenaria com

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

-Preço: R$ 45.000,00

VENDE - Casa alvenaria

(si acabamento), cl área de 80 m2,
em terreno de 336 m2. Ilha da

Figueira. Preço: R$ 16.000,00

VENDE - Sala comercial com

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

por imóvel na praia)

VENDE - Alvenaria, com área 245
m2. Rua: Thomaz Francisco de

Goes, 68. Preço: R$ 135.000,00
Negociavel

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

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

ALUGA:
-+ Apto. 1 suíte,+ 2 dormitórios. ResidencialBartel-Apto. 41 -

BI. 7 (Próx. Rodoviária) R$ 300,00
-+ Apto.I suíte + 2 dormitórios. Ed. Jaraguá-Apto. 92 (Centro)

R$400,00
-+ Sala comercial aprox. 60 nü.Ed. Centro Médico Odontológico

- sala 201. R$I80,00
-+ Sala comercial 72 m2. Rua Reinaldo Rau, 86 - Ed. Mário

Tavares - sala 01. R$ 160,00

VENDE

VENDE - Alvenaria, contendo 3

dormitórios, cl 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 cl 492 m2. Rua
Padre Vicente, 167 - Corupá - Próx.
Prefeitura - Preço: R$ 83.000,00

Casa alvenaria, com área 65 m2, em
terreno de 525m2.

Rua: Adele HardtMarquardt, 160-
Barra do Rio Cerro

Preço: R$ 26.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ALUGA-SE

APARTAMENTO -

Rua José Narloch,
Ana Paula.

1 suíte, 1 dorme
e demais

'dependências.
Valor a combinar

SOBRADO - Rua'
Paulo Wagner -

,

Guaramirim, área
444,50m 2

, const.

288,OOm2• 1 suíte, 2
dorm., lavabo, 2 bwc,
4 salas, cozinha,
dispensa, escritório,
tirec de serviço, dep.
empreada, garagem .

.

Vcilor à combinar

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA
Rua Reinoldo Rau, 58-Tel: 371-1500- Fax: 275-1500- E-mail: imbchale@netuno.com.br

-

PLANTA0: 9975-1500

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o-

u

e
o

www.imobiliarialeier.hpg.com.br
.

imobiliarialeier@terra.com.br ou ileier@terra.com.br

485,OOm2, casa cl 1 05,OOm2• Rua Inácio
Zoveko, lateral da ruaWalterMarquardt.

R$ 40.000,00, a combinar

Rua Reinaldo Rau, 144 ..... ,Jaraguá do Sul - sc

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

Domingos da Nova -

R$ 115.000,00 a

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

Ref. 576 - BARRA RIO CERRO - cl
.874,25m2 - Rua Plácido 5atler,

loteamento Satler - R$ 16.000,00

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

14x27,65m, estuda propostas

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

R$ 18.000,00 à combinar

Ref. 578 -

CZERNIEWICZ -

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

Ref. 444 - RIO CERRO - terreno

com 1.740,OOm2, frente de

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

Ref. 263 - JARAGUÁ ESQUERDO
- cl 560,OOm2, 14x40m. Loteamento
Campo Sampiero. Ótimo padrãode

construções. R$ 22.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

* Aos sábados: 8h às 12h

3044 - VilA RAU
lot. Ottokor,
vários lotes c/
área de 385m2

coda, o partir
de R$ 10.000,00 á
visto ou parcelado
direto com

o Imobiliária.
Constulte-nos

1162 - CENTRO - R. Proe. Gomes
de Oliveira, 1272 - casa 100m2, 1
varanda, 2 salas, 2 dorrn., bwc, coz.,
área serviço, garagem. Terreno
307,25m2. R$ 60.000,00

2157 - CENTRO - R. Soldado
Antonio Teixeira dos Santos Ir, 138 -

coso 100m2, 3 darm., solo, copa/
cozinho, lavand., garagem, portão eletr.

- Terreno 308m2 - R$ 80.00000

Horácio Prrvli, 280 - casa alv. 110m2,
3 dorrn. �( 111 estar!TY, copa/cozinha,
bwc, áre J � erviço, garagem. Terreno

360n2 - R$ 50.000,00
�---

646, casa 3 darm., 2 bwc, sala,
cap/cozinha, churrasq. c/ granito
e fogão a lenha. Terreno 420m2•

R$ 30.000,00

1030 - CENTRO - Ed. Atenas.
R. Leopoldo Manke - apto c/

área interna, 273m2 -

R$ 250.000,00

2' 2Jo� � . CZERNIEWICZ - R. Rio de

delro, 263 - Sobrado alv., 1 suíte, 2
orl11., sala, copa/coz., garagem 3

R$ ,carros, 2 solos comerciais.
50.000,00. Aceito opto ou

chácara menor valor.

Orasse - Sobrado alv. 189m2, 1 suíte, 2
dorrn., bwc, ]O piso - solo estar/jantar,
cozinho, lavand.,churrasq.,· garagem 2
carros. Terreno 17,60x20 = 352m2 -

RtJLQOO,OO

3105 - lilA lAlAU - R. Dona
Mati!' Ie, terreno 4.1 08m2.

P$ 210.000,00

Rua João Januário Ayroso,531 • Sala 2 ·Início do Jaraguá Esquerdo E·mail: beta@nelunpJom.hr

Caso alv., 130m2, 5 darm., sola, copo,
cozinho, bwc, lavanderia e demais

dependencia. Terreno com 400m2
R$ 45.000,00

2074 . CENTRO - R. Fernando Pradi, 220 -

Sobrado olv. superior: suíte cl eloset, hidra,
sacada, 2 darm .. cl sacada, solo intima cl

sacada, bwc inferior: sala estor/iontor/Tv cozinha
cl móveis, churrosq., lavabo, bwc, dep.

empreg., garagem 2 carros. R$ 195.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

R$ 140.000,00'

1325 - Vila Lenzi - R.
Onélia Horst - Terreno

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

Prímula -

nova cl 1

qto, bwc,
sala,

lcozinha,lavanderia
oe

garagem.
R$
39,.000,00

3357 - Res. Amarilys -

Apto cl suíte cl hidro + 2

qtos, fino acabamento.
Semimobiliada.

Financiamento cl a

construtora. '

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

conj., cl sacada e

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

Aceita-se troca cl casa.

1124 - R. Walter

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

1986 - Guaramirim -

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

cl apto em Jaraguá.
"

1272 - Prôx. 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

R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 2.75-0174 - 371-3124 - 275-0722

E-mail: girolla@netuno.com.br

1037 - Centro - próx,
Studio FM - terreno cl

309m2, edificado cl casa

antiga. R$ 148.000,00,

Telefone de plantão:
9973-9093

TERRENOS
2003 - Centro - próx. Rest. Califórnia - 375m2 (15x25)
- R$ 60.000,00
2024 - Centro - Av. Mal. Deodoro -, cl 1.426,50m2•
R$ 300.000,00
2033 - Centro - R. Leopoldo Manke - Terreno cl 640m2
(16x40) - R$ 70.000,00
2078 - Próx. ChamDanhat - terrrenos em rua

asfaltada - R$ 25.000,00
2080 - Amizade - próx. Salão Amizade - 800m2
(20x40) - R$ 14.000,00 - parcela em 6x

2081 - Amizade - Res. Bela Vista - terreno cl
378,75m2 (15x25,25) - R$ 25.700,00
2118 - Barra - defronte posto km 7, cl 420m2• R$
22.500,00 cl asfalto
2127 - Barra - próx. Usapeças - terreno comercial cl
2.339,50m2 - R$ 130.000,00
2177 - Czerniewicz - Plano cl 8.658m2 - R$
330.000,00
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 We'g 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 - terreno cl 3.515m2
- R$ 80.000,00
2381 - Vila Rau - defronte Monfort - (15x34) - 626m2

,

- R$ 33.000,00
2461 - Garibaldi - área cl 22.114,76m2, sendo 69mts

de frente pl Rua Bertha Weege. Ideal pI indústria - R$
200.000,00
2466 - Rio Cerro II - terreno medindo 50.000m2,
ideal pI indústria - R$ 250.000,00
2982 - Guaramirim - SC 413 - km 10 - Rio Branco -

área cl 49.872,00m2 - R$ 40.000,00
2993 - Schroeder - próx. Resivalle - terreno cl
245.800m2, cl casa de alvenaria + 1 casa enxaimel -

R$ 115.000,00

1439 - Próx. Clube dos
Viajantes - casa alv. semi
acabada, cl 165m2, cl 3

qtos, 2 bwcs. Terreno cl
450m2, R$ 28.000,00

3356 -

Ed.
Morada
do Sol -

suíte + 1

qto, 1

vaga de
garagem.
R$
48.000,00

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

3 qtos, bwc social, sala

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

churrasqueira. R$ 50.000,00

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

Suíte cl
hidro, 2

qtos.
2 vagas de

garagem,
R$
92.000,00.

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

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$ 54.000,00 - aceita carro

como parte pagamento

1194 - Figueira - próx.
Metalnox - 130m.2., cl 3

,

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

Aceita casa central.

Barra - 314,5 mi
- Suíte" 3 qtos, área de

festas cl piscina.
R$ 115.000,00.

3050-cond,
Royal Barg
Defronte
Posto
Marechal

-

suíte, 2
da

qtos.. saca

c] 'achurraSquelr I

cl piscina,
R$
100.000,00.

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

íntima, salas conj., dep.
empregada, piscina.

3313 - Res. Ilha dos Açores -

'

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

R$ 45.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

Casas em alvenaria:
Ref 1870-Água Verde-Casa alv. cj23S,25m2 -

suíte- piscina-Tert; Cf759m2-R$160.000,OO
Ref 1930-Água Verde-Casa Alv.cf150m2 -3
dorm- Terr.450m2-R$23.000,OO+fln
Ref 1776Amlzade-Sobrado Res. Bella Vista ci
219,44m2 - suíte ct closet - R$120.000,OO
Ref 1829-Amizade- Lot. verssans-sobraco em

constr. c/2 suites+2 darm - 2 bwc -R$77.000,OO
Ref 1841- Amizade- Sobrado cl 255m2 - 1 suíte
cl closet+ 3 darm - R$99.000,OO
Ref 1842-Amizade-Casa Alv. cf 70m2 - 1 darm -

1 bwe - R$22.000,00
Ref 185S-Amizade-Tifa Schubert-Sobrado cl
200m2 - 6 darm - 2 bwe -R$ 48.000,00
Ref 1860-Amizade-Casa Atv. ct 203m2 - suítecl
hidro+ 1 dorm -1 bwc -R$120.000,OO
Ref 1899-Amizade-Casa Alv. ct 183,40m2 -

Terreno ct 19.125,50m2-R$185.000,OO
Ref 1926-Amizade-Tifa 'Schubert-Casa alv. cl 3
darm - Terreno cl 544-m2 - R$38.000,OO
Ref 1928-Amizade- Casa Alv. ct 158m2 - sulte+
1 darm + edícula ct 1 darm
R$35.000,OO+financ.
Re.f 1938-Amizade-Res. Verssales -c as a
Alv.Nova e/136m2-suíte+2 dorm - R$78.000,OO
Ref 1790-Ana Paula!I -Casa Alv. cl 120m2 -

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

R$75.000,00
Ref 1967-Ana Paula II- Casa Alv. cl 80m2-3 dcrrn
-1 bwe � R$37.000,00
Ref 1620-Barra-Sobrado cl 265,llm2 - 1 suíte -

terreno cl 635,75m2 - R$95.000,OO
Ref 1817-Barra Rio Cerro-Casa Alv. ct 120m2 -;

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

1 bwc - Terreno cl 325m2 - R$37.000,00
Ref 1962-Barra do Rio Cerro-Casa Mista c/150m2
-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 cl 21.824m2 -

R$69.000,00
Ref 1492-Centro- casa e/315m2-Terreno cl
2.445m2- R$350.000,00
Ref 1737-Centro- Casa Alv. e/200m2 - 3 darm -

2 bwc - Terreno cl 718,50m2 - R$150.000,OO
Ref l802-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 bwc - Terreno e/850m2 - R$160.000,00
Ref 1852-Centro- Sobrado cl 256m2- 1 suíte cl
doset+2 dorm- R$195.000,00
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 bwc - Terreno cl 426m2 - R$80.000,00
Ref 1955-Centro- Casa Alv. cl 313m2 - 3 dorm -

2 bwc - Terreno cl 300/602m2 - R$80.000,OO
Ref 1887-Corupá -Casa Alv, c/120m2 - 2' darm -

piscina- R$70.000,00 (14XR$5,OOO,OO Fixo)
Ref 1755-Czerniewicz-Casa Av. cl 130,95m2 - 3
darm - Terreno cl 432,15m2 -R$68.000,00
Ref 1792- Czerniewicz- Casa' Alv, cl 487,15m2-
suite+ -Terreno cl 3.285m2 -R$,23.0.000,00
Ref 1820-Czerniewiez-Sobrado cl 269/30m2 -

suíte master- Terr,el 625,89m -R$190.000.00
Ref 1868-Czerniewicz-Sobrado Res,e ComI. cl
234 m2 - 4 darm - R$95.000,OO
Ref I875-Czerniewicz-Sobrado c/ 337,79m2 -

suíte +2 darm -Terreno c/520m2 -R$lI0.000,00
Ref 1893-Czernlewicz-Casa Alv. e/250m2-
suite+3 darm - Terreno cl 363,87m2 -

R$150.000,00
Ref 1897-Czerniewlcz-Casa Alv. e/70m2 -3 Dorm
- 1 bwe -Terreno cl 420m2 -R$45.000,00
Ref 1957-Czerniewicz-Casa Alv. e/144m2 -4

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

suíte+ 2 darm -R$79.000,OO
Ref 1827-Estrada N·ova- Casa Mista c/120m2
- 3 darm - R$19.500,00'
Ref 1854-Estrada Nova- Casa Alv. cl 78m2 - 3

darm - 1 bwc - terreno cl 344m2 - R$32.000,00
Ref 1908-Estrada Nova- Casa Alv. cl 111m2 - 3
darm - 2 bwc - R$38.000,OO
Ref 1763-Guaramirin-Sobrado cl 360m2-suíte cl
doset - Terreno c/ 720m2-R$140.000,00
Ref 1778-I1ha da Figueira- Casa Alv. cl 140m2
- 3 darm - 2 bwc - R$ 65.000,00
Ref 1904-Ilha da Figueira- Casa alv. cl 140rp2 _.

1 suíte+3 dorm - 2 bwe - R$65.000,00
Ref 1917-I1ha da Figueira- Casa Alv. cl 197m2
- suite+ 3 darm - 2 bwe -R$75,OOO,OO
Ref 1948-I1ha 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$27.000,00
+ fin.
Ref 1960-llha da Flgueira- Casa Alv. cl" 3 darm
- 1 bwe - R$49.000,OO

'

Ref 1892-Jaraguá Esquerdo�Casa Alv. cl 198m2
- 1 suite+3 darm - R$90.000,OO'(parcela)
Ref I911-Jguá Esquerdo- Sobrado cl 211,30m2
- suíte+ 2 dorm -Piscina -Terreno cl 560m2-
R$140.000,00
Ref I931-Jguá Esquerdo- Casa Alv. cl 110m2-

Ref 42l4-Edif. Mariana Cristina-Vila

Baependi ct 147m2 - 3 d o r m -2 bwe -

R$63.000,00
Ref 4236-Edif. Amarillys�Vila Nova- cl 3 darm
- 1 bwe - R$63.000,00

3 dorm -1 bwe - Terreno cl 364, 70m2 - �$53.000,00
Ref 19S0-Jguá Esquerdo-Casa Alv. cl 89m2 - 3
darm - 1 bwe - Terreno cl 14X30 R$45.000,OO
Ref l831-loão Pessoa- Casa Alv. ct lanchonete
cl 250m2 - 3 dorm - 1 bwe - R$45.000,00
Ref 1944-loão Pessoa-Casa Alv. cl 108m2 - 2
darm - 'terreno cl 686m2 -R$48.000,00
Ref 1956-Nereu Ramos- Casa Alv. cl 96m2 - 1

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

suítre+ 3 darm -piscina-Terreno ct 1.605m2 -

R$300.000,00
Ref 19l9-Nova Brasília-Casa Alv. cl 164,86m2 -

suíte+ 2 darm - 3 bwc -piscina-R$85.000,OO
Ref 1963-Nova Brasília-Sobrado cl 164m2 - suite
c/ctoset -piscina -R$110.000,00
Ref 1896-São Luis-Casa Alv. cl 4 dorm - 1 bwe -

R$30.000,00
Ref 18S0-T-rês Rios do Sul-Casa Mista cl 80m2 -

3 dorm -R$16.000,00
Ref 1934-Três Rios do Sul-Casa Mista cl 87m2 -

3 dorm - 1 bwe - terr. CI 970m2 -R$26.000,00
Ref 1953-Três Rios do Norte- Casa Mista cl 3
dorm - 2 bwe -Terrenc cl 42.g,36m2 -R$15.000,OO
Ref 16:)3-Schroeder- Casa Alv. cl 286m2 - 4 dorm
- terreno ct 1.540m2 - R$8S.000,OO
Ref 1658-Schroeder-Casa atv. cl 240m2 - 1

suíte+3 darm -2bwe - R$60.000,00
Ref 1922-Schroeder-Casa Alv. cl 186m2 - suíte+
3 dorrn - 2bwc - Terreno cl 661,98m2 - R$45.000,OO
Ref 1708-Vlla Baependl-Sobrado c/580m2 - 2
suítes+ 2 darm -3 bwe - Piscina- Consulte-nos
Ref l800-Vlla Baependi- Sobrado cl 250m2 - 1
suite c/ hldro+ 2 darm - 1 bwc- R$140.000,OO
Ref 1851-Vila Lalau- Casa Alv. ct 153m2 - 1
suíte+3 dorm - 2· bwc - R$63.000,00
Ref l880-Vila Lalau-

...
Casa Alv. nova cl 138m2 - 1

suíte+ 2 darm -R$75.000,OO
Ref 1903-VlJa Lalau-Casa Alv. cl 172m2 - 3 darm
- 2 bwc - Terreno cl 392m2 - R$65.000,OO
Ref 1939-Vila Laleu-Sobradc ct 168m2 - 3 dorrn -

2 bwc - Terreno cl 392m2 -R$78.000,00
Ref 1772-Vila Lenzl- Casa alv.c/ 180m2 - 3 darm
- 2 bwe - R$78.000,00
Ref 1777-Vlla Lenzi- Casa alv. cl 128m2 - Terreno

cl 882m2 - R$ 60.000,00
Ref1784-Vlla Lenzi�Sobrado cl 192m2 - 4 darm -

3 bwe - R$103.000,00
Ref 18I5-Vila Lenzi-Casa Alv c/160m2-1 suite-2
darm - 1 bwc - R$25.000,00 + Finan
Ref 1923-Vila Lenzi-Casa alv. -suíte+ 2 darm - 1

bwe - Terreno cl 458m2 - R$58.000,00
Ref 1936-Vila Lenzi- Casa alv. cl 186,25m2 - 3
darm - 2 bwe - R$7S.000,00
Ref 1965-Vila Lenzl-Casa Alv. cl 180m2 - 3 dorm
- 1 bwe -Terr. e/319m2 -R$30.000,00
Refl524-Vila Nova-cl 221m2 - 5 dorm - terreno

cl 300,30m2 - R$65.000,00
Ref1621-Vila Nova- Sobrado cl 239/12m2 - suite
+ 2 dorm.· R$ 220.000,00
Ref 1878-Vila Nova-Sobrado cl 410mi -suíte cl
hidroTerr. CI 1.200 m2 -R$300,000,00
Ref 1940-Vlla Nova-Casa Alv. cl 128m2 - suíte+
2 darm -Terr, cl 300m2 -R$80,OOO,00
Ref 1958-Vlla Nova� Casa Alv. cl 180m2 -suíte+
2 dorm -R$118.000,00
Ref 1968-Vila Nova-Sobrado cl 4 suites -:-2 bwe

piscina-R$400.000,00
Ref 1859-Vila Rau-Casa Alv. cl 70m2 -3 darm -1
bwe +1 galpãoc/bwe e/l00m2-R$45.000,OO
Ref 1961-Vlla Rau-Casa Alv, cl 108m2 - 3 darm -

1 bwe -R$53.000,00

Apartamentos:
Ref 4201-Edlf.Dâmarys-Amizade-1 suíte+ 2
darm - 1 bwe - garagem -R$4S.000,00
Ref 4208-Edlf. Dâmarys-Amizade-ej76,23m2- 1

suite+ 1 darm - 1 bwc -garagem -R$40.000,00
Ref 416l-Edlf.Dona Hllda- Centro-suite+2 darm
-lbwc -garagem- R$75.000,OO
Ref 4166-Edif.Cristiane Monique -Cent ro-cl
90m2 -2 darm -1 bwe - garagem -R$45.000,OO
Ref 4184-Edif.Schiochet -Centro-el 182m2 -

suíte+2 dorm - 1 bwe- garagem -R$80,OOO,00
Ref 42l7-Edif.Isabella-Centro-el 122/70m2 -

suite+ 2 darm - 1 bwc -garagem - R$68.000,OO
Ref 4219-Edif. Res,Jade-Centro-Apto em

eonstr.el 152,05m2 - R$44.000,OO+Flnane
Ref 4226-Edif.Anita Garibaldi-Centro-el
262,50m2 -3 gar.-R$195.000,00 + aeab.
Ref 4227-Edif.Saint Sebastian- Centro-duplex
cl 60m2 -R$84.808,27 (Mobiliado)
Ref 4228:'Edif,Catarina Ersching- Centro-2
dorm - entrada R$76.000,OO
Ref 4229-Edif.Clarice Koeh-Centro-c/116m2-
2 darm - 1 bwc - garagem -R-$60.000,00
Ref 4230-Edif.Pérola Negra- Centro- e/127m2-
suíte+ 1 darm - 1 bwc -garagem - R$68.000,00
Ref 4241-Edif. Bernardino-Centro-el 142, 12m2
-2 darm +Dep.R$60.000,OO
Ref 4242-Edif. Jaraguá-Centro cl 182m2 -

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

suíte + 2 darm - R$45.000,00+ finane.
Ref 4188-Edlf.Adrielll-Czerniewicz-el 96m2-
suíte+ 2 darm - R$22.000,OO+ finane.

(:tef 421l-Edlf.SíJvio Pradl- Jguá Esquerdo- 1
suíte+ 2 darm...: R$11S,000,00(Troca pI casa)
Ref 4162-Edif.São Miguel-Nova Brasília-aptos
c/3 dorm-.R$46.000,OOcl 2 dorm

R$43.500,00
Ref 4232-Edif.Hortêncla-Nova Brasília-3 darm
- 2 bwe -garagem - R$68.000,OO
Ref 4225-EdJf. Águas Claras-Três Rios do Sul

cl 48m2- 2 dorm- R$11.S00,OO+Financ.

Chacáras:
Ref 3040- Ilha da Figueira-c/ 21.146m2 -

cachoeira - lagoa -(negociável)
Ref 3038-Jguá 84-Mini Chaeára ct 5.960rn2 -

cl 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 No r te-c /
125.000,00m2 -R$ 50.000,00

Terrenos:
Ref 2360-Amizade -R:Jaeob Gesser ct 600m2
R$33.000,00
Ref 2360 - Amizade-R: Roberto Ziemann, cl
1500m2 - R$70.000,00

.

Ref 2364- Amizade- R:Jaeob Gesser ct 551m2
- R$38.000,00
Ref 2389-Amizade-2 terrenos ct 300m2

(eada)Lot.Versalles-R$22,000,OO (cada)
Ref 2396-Amizade- Lot. Versalies II cl 450m2
-R$18.000,00
Ref 2400-Amizade-Lot. Behling- cl 358,95m2
- R$16.500,00
Ref 2403-Barra do Rio ceerc-c/ 3.500m2 -R:
Padre Aluísio Boing -R$95.000,OO
Ref 2362- BR 280 - ct 400.000m2 - R$
480,000,00
Ref 2147-Centro-el 7.805m2 -R:Presidente

Epitáeio Pessoa-R$195,000,OO
Ref 2366-Centro- ct 822,44m2 - R:Presidente

Jucelino-R$110,OOO,00
Ref 2373-Centenário- R:Lot. Jardim Fr-ancisco
cl 350m2 - R$21.50000
Ref 2401-Centenárlo-cl 476,05m2
Lot.Jardim Franciseo-R$20.000,OO
Ref 2330-Czerniewiez- R: Ilda Formigari ct
300mi - R$ 14.000,00
Ref 2340-Czerniewicz- R: Paraná cl
22.123,89m2 cl lagoa de peixe - R$ 68.000,00
Ref 2349-Czerniewicz- R: Antônio Gesser cl
.18.844,86m2 - R$ 200.000,00
Ref 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- Guaramirlm- R:BR 470 c/648m2 +

1 casa madeira cl 3 darm - R$ 28.000,00
Ref 2379- Ilha da Figueira- R: José Teodoro
Ribeiro c/540m2 .- R$42.boo,oO
Ref 2391-Ilha da Figuelra-e/64.000,00m2 cl
3 casas de Madeira -R$160.000,OO
Ref 239S-I1ha da Figueira- cl 2.913/75m2 -

R$17.000,00
Ref 2367-Jguá Esquerdo- Lot. Osmar .Gerent

cl 427,50m2 - R$13.500,00
.

Ref 2377-Jguá Esquerdo- Cond. Azaléia - cl
688,27m2 - R$ 30.000,00
Ref 2394-Jaraguá 84-lot. Miranda-el 325m2
- R$8.500,00
Re1 2304'-Nereu Ramos- R:João Ropellato c/
10.123,75m2 - R$55.000,00
Ref 2305- Nereu Ramos- R: Luís Sarti cl
18.555,84m2 - R$55.000,00
Ref 2383-Nova Brasilia- R: Thomás Francisco
de Góes cl 371m2 - R$�7.000,00
Ref 2402-Nova Brasília-el 1. 726,32m2 + 1
casa cl 160m2 - R$160.000,OO
Ref. 2388-Sehroeder- R: Verônica Kniss cl
450m2 - R$4.000,00
Ref 2382- Vila Baependi- R: Bernardo

Dornsbusch cl 556,47m2 - R$58.000,OO
Ref 2397-Vila Baependi- R:Emma Ruppel
Bartel- cl 380m2 - R$ 32.000,00
Ref 2365- Vila Lenzi- R: Lot. Piermann cl
510m2 - R$21.500,OO
Ref 2368 -Vila Lenzi- Lot: Piermann, CI 560m2
- R$.25.000,00
Ref 2381-Vila Lenzl- R: Onélia Horst cl 670m2
- R$35.000,00
Ref 2399-Vlla Lenzi-I·ot. PiermannIl - c/
346,50m2 - R$17.500,00
Ref 2327-Vila Nova - R: Walter Marquardt cl
11.291m2 - R$ 600.000,00
Re' 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

4217-
CENTRO -

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

Praias:
Casas:
Ref 1812-Itajuba-Sobrado mobiliadoel 160m2
-1 suite+2 dorm'- R$50.000,OO
Ref l828-Itaguaçú- Sobrado 3 pav. CI 450m2 -

9 darm - 4 bwe - R$200.000,OO
Ref 1829-Itaguaçú- Casa Alv. cl 140m2 - 3 darm
-2 bwe -R$35.000,00
Ref 1933-Navegantes- Casa Alvl mobiliada c/
110m2-3 darm -2 bwe -R$33,OOO,OO
Ref 184S-Piçarras-Casa Alv. cl 110m2 - 3 darm
- 1 bwe - R$35.01l0,00
Ref 1921-praia Grande-Enseada-Casa Alv. c/
180m2 -suíte+4 darm -R$65.000,00

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

Ibwc - garagem-sacada-R$25.000,OO
Ref 4231-Caiobá ( Matinhos)-Sobrado CornI.
cl Superm.-R$ 280.000,00

.

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

Residencial Santos Dumont

Construção e, Incorporação
PROMA

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

Tempo de obra: 18 meses

Preço fechado/total:
R$ 42.500,00

Parcelamento direto com a

PROMA
Uso do FGTS

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José

Emmendoerfer

(Próx. Marechal)

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

demiJ.is dep. Entrada de
R$ 21.120,00 e assumir

parcelas de
R$ 823,88 corrigidas

pelo Cubo

Edificio Marina em construção
na Rua Marina Frutuoso

_ Aptos cl suíte + 2 quartos, cl
área de 140m2, 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

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

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

- Apto. nO 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/ 101 ,40m2 - R$ 50.326,00
c/ 1 05,26m2 - R$ 52.242,00
c/ 102,8m2 - R$ 5l.021,00
(90% do CUB o m", entrega em outubro de 2001)
Parcelamento direto com a PROMA

lis - apto cl suíte + 2 qtos,
demais dependências - R$
390,00
e Ed. Aster - apto cl 2 qtos e

demais dependências - R$
330,00
e Ed. Erica - apto cl 2 qtos e

demais dependências - R$
TERRENOS/SÍTIO 300,00 I

e Terreno ideal para uso e Ed. Maguilú - apto cl 2 qtos
industrial cl 20.000m2, na Rua e demais dependências - R$ I
Francisco de Paula - R$ 280,00 I
130.000,00. e Salas comerciais em luga- I
e Terreno em Guaramirim, res diversos, preços a partir I
local nobre para residência. de R$ 200,00 jL -

APARTAMENTOS PRONTOS

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

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

ED. PRíMULA
Apto. NOVO, cl 1

qto e demais dep. -

Rua Artur Gunz

(Vila Nova), cl
92m2•
R$ 40.000,00

ED. ASTER
Rua Marina

Frutuoso, peto
Angeloni. Apto.
cl 2 qtos, 2 bwe,
demais dep.
R$ 57.000,00

r------�------------l

I CASAS/APTOS E SALAS A R$ 22.000,00 IVENDA e Com 493m2, na Rua Amábile
I e Casa em alvenaria com T. Pradi, próx. ao Cond, I
I 207m2, terreno com 590m2 - Azaléias - R$ 17.500,00. I
I R$ 130.000,00 no renascença e Terreno com 400,00 m2 - I
I R, 755 nO 100. Rua Espírito Santo - Centro -

I
e Casa cl 180m2, cl suíte + 2 R$ 25.000,00

I quartos e demais dep. - Rua e Terreno cl área total de I
I Frederico Curt Vasel, 455 - 400,00m2, - Nereu Ramos - I
I R$ 100.000,00. Valor total R$ 12.000,00. I
'e Casa em alvenaria cl 140m2, e 2 terrenos cl área total de

3 quartos, sala, cozinha, bwc, 6.707,OOm2 - Rodovia BR 280,
terreno cl 600m2 - Rua Luiz próx. ao Trevo de Guamiranga
Pícolli - R$ 50.000,00 - - R$ 60.000,00 (cada).
Aceita sítio Jaraguá do Sul ou e Terreno com área de

região. 102.752,OOm2 - Rua Walter
e Casa em alvenaria cl 2 Marquardt, próx. ao Posto Ci-

quartos e demais dep. (Terre- dade II - R$ 250.000,00,
no cl área total de 342 rn-) e Terreno cl 62.500,OOm2 -

Estrada Nova, Rua Urubici, 118 Rua luís Sarti, Nereu Ramos -

- R$ 39.000,00 R$ 50.000,00
e Casa em alvenaria cl 2 e Sítio com galpão de 600m2

quartos e demais dep. (Terre- e depósito de 50m2 + casa em

no cl área total de 342 rn-) alvenaria de 100m2 - Próxi-

Estrada Nova, Rua Urubici, 100 mo à Serra de Pomerode - R$
- R$ 26.000,00 130.000,00
e Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais dep.
Terreno cl 480m2 - Rua Ata

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

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-

ED. AMARYLLIS
Vila Nova - Rua

Angelo Torinellei
78. Apto cl suíte
+ 1 qto e demais dep
- R$ 57.000,00
CI suíte + 2 qtos e

demais dep. -

R$ 68.000,00

Hasse - loteamento Juventus,
com 230m2 - R$ 99.000,00
e Residencial Amaryllis,
Aptos 304 A, semi-mobiliado,
suíte + 2 quartos. R$
78.000,00

R. EPITÁCIO PESSOA, 415 - FONE: 371 -aa1 4 -

imobiliariaseculus@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I

�A.���.�"�'�� .,.e.t;,,:�:? �� .��?' CIassi

/EngetecConstrutora e Imobiliária
;i!

Fone/Fax: (0'47) 370-0919/370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253

Mini Sítio em Schroeder,
Rua Reinoldo Pomeringer
- área 2.000m2• Contém
casa com 3 quartos, bwc,
sala, cozinha, lavanderia,
churrasqueira, piscina

semi-acabada.

R$ 29.000,00

CZERNIWICZ - Casa de
2 andares, com suíte + 2

quartos, churrasqueira,
garagem p/ dois carros

R$ 130.000,00

BARRA RIO CERRO II - em

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

t

VILA RAU-

R$ 45.000,00
Casa em alv. próx. a

UNERJ

CENTRO -

Apartamento com 1
suíte mais dois

quartos,2 salas,
dependência de

empregada completa,
lavanderia, bwc social

no valor de
R$ 65.000,00

III

5 ç����.I9.I?�f9X9:.�

CENTRO
área total
de 1.000m2•

Valor de
'R$

198.000,00,
condições à
combinar

VENDAS

* VILA LENZI - Terreno

com 450 m� 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
* CENTENÁRIO - Casa de

. al-venaria R$ 34.000,00
* BARRA DO RIO CERRO

Casa de Alvenaria R$
60.000,00
* BARRA DO RIO CERRO
Casa de Alvenaria R$
110.500,00
* 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$ 24.000,00.
* ILHA DA FIGUEIRA - Rua

Exp. José Ribeiro. Casa com

3 quartos, 1 BWC, sala,
cozinha, lavanderia, gara

gem e estrutura para dois

pisos. R$ 37.000,00.
* ILHA DA FIGUEIRA -

Casa mista + casa pequena
em alvenaria c/515m2 de

área total e 190m2 de área
cons-truída. R$ 58.000,00.

* ILHA DA FIGUEIRA -

Terreno com área de 399m2

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

Terreno com área de 534m2

próx CoI. Homago, R$
27.000,00
* CENTRO - Rua Amazonas

com área de 600 rn> próx. Edf.
Amarantus R$ 60.000,00 .

* CASA EM ALVENARIA - na

Rua Domignos O. Brugnago,
611 (Rua do Supermercado
Breithaupt e Rádio Brasil
Novo). Terreno com 1.000m2

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

social, copa/cozinha, 2

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

varanda - Ótimo ponto
comercial ou residencial
* TERRENO ao lado do

SENAC, com 960m2 de

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

Reinoldo Rau - Centro:

Contém uma suíte mais 2

quartos, 2 salas,
dependência completa de

empregada, cozinha com

móveis e BWC.
* TRÊS RIOS DO NORTE -

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

dependências. R$ 13.000,00
* CENTRO - Casa de

alvenaria com terreno de

2000 m2 no valor de R$
120.000,00
* ÁGUAS CLARAS - Terreno

com 967,50 m> valor de R$
10.000,00
* VILA NOVA - Edf.

Marangoni com 2 quartos,
sala, cozinha, BWC, lavan

deria R$·S2.000,OO
* CENTRO - Casa Rua

Florianópolis com piscina
próx ao posto Marechal R$
130.000,00
* NOVA BRASILlA - Casa

com 134m2 e terreno com

375m2. R$ 64.000,00.
* NOVA BRASILlA - Casa

com 158m2 e terreno com

360m2• R$ 70.000,00.
* JARAGUÁ ESQUERDO -

Condomínio Azaléia, terreno
com 720,00m2• R$ 32.000,00.
* ILHA DA FIGUEIRA - Lo

teamento Dona Julia, com ter

reno de 334m2• R$ 16.000,00

LOCAÇÃO
* VILA NOVA - Residencial

ou comercial com 3 quartos
localizado na rua Domingos
Brugnago nO 611 valor de

R$ 500,00

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

VILA NOVA
Residencial ou comercial
com 3 quartos localizado

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

VILA LALAU - área
total de 5.000m2,

contendo 2 aptos, 1

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

BAEPENDI - 1 suíte + 2

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

Atrás UNERJ em frente
Julius Karsten -

R$ 100.000,00 -

Terreno com aprox.
700m2 - com 2 casas

em alv. e ponto
comercial e residencial

VENDE OtJ ALUGA
* Centro - Centro Médico Odontólógico, sala 803,

salas/consultório cl 4 cômodos, + bwc.

Aluguel R$ 280,00 e Vend�
R$ 35.000,00 em condições, aceita-se carro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cód 1020 JARAGUÁ ESQUERDO
- Sobrado c/163m2 - Suíte + 3

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

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

Oirassol
,

IMOVEIS

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

Cód I 084 - Jaraguá Esquerdo - Casa Alv. cf
174 m2 - I suíte fi" 2 quartos + edícula.

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

Cód. 3016 - CZERNIEWICZ - Terreno
com 450m2 (15 x 27 = 405 m2).

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

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$ 49.000,00 (Próx. de Colégio)

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

(Próx. Gatos e Atos). Aceita imóveis no

negócio. Preço R$ I 15.000,00

Cód 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)

cee; 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno cf302 m2 - Rua Matias José Martins

(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

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

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

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

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

Cód 3009 - VILA NOVA - Terreno c/
830 _m2. Próximo à Rádio RBN e Fórum

- Preço R$ 85.000,00

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

Preço R$ 24.000,00
,-------.

Cód 2035 CENTRO - Apto Ed. Cristiane

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

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

dependências. Entrada de R$ 16.500 +

Prestações p/CEF

Cód 1095 CZERNIEWICZ - Casa mista

c/ 120 m2 - 3 quartos + edícula de alvenaria.

Preço R$ 35.000,00 (Próximo ao PAMA)

Cód 1002 - LALAU - Casa de

Alvenaria c/400m2. Próx. Weg II.

Preço R$ 65.000,00

Cód 3060 BARRA DO RIO CERRO'
Terreno e/364 m2 - Residencial Satler'

Preço R$ 13.000,00

,

• I�' ••
' el ..Procópio Gomes de Oliveiora., 654 - Centro - Jaraguá do sul

� • ..,'(""� _,t�-,., ..-.,j,,, '" ,'�
,

•
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CRESCENDO e aparecendo
MarianaXimenez conta do crescimento de seu

personagem, a Isabel de "A Padroeira", que na
trama tem seu amor disputado por dois galãs.

II ----=->�'
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PFANNKUCHEN abre espaço para bandas alternatioas
A banda Líris Gee, integrada por
quatro garotas, estará se

apresentando pela primeira vez para
o público jaraguaense. O show

acontece às 21 horas deste sábado,
na Panquecaria Pfannkuchen, que
fica na galeria do Edifício Market
Place, na Rua Reinaldo Rau. A

iniciativa de abrir espaço para
apresentações das bandas
consideradas alternativas deJaraguá
do Sul e região partiu do proprietário
da Pfannkuchen, GeIson Bini.
Segundo ele, a intenção é oferecer

oportunidade e espaço para essas

bandas, que até então não encontraram
apoio nos locais convencionais de
shows. "Muitas pessoas têm medo de

perder público divulgando o hard
core ou outros estilos de música

alternativa, como se fosse uma coisa
meio maldita", acredita Bini. Nessa
mesma noite, a banda Sufoco
também faz sua apresentação.
Justamente a mudança dessa
mentalidade é o objetivo da
iniciativa de Bini, que pretende
promover shows com bandas
alternativas todos os finais de
semana. Segundo ele, essas bandas
são pouco conhecidas e, no entanto,
envolvem vários músicos de Jaraguá
do Sul e região. Outro motivo

apontado por Bini é a vontade de
criar uma identÍdàde para a galeria

do Market Place. Ele também

pretende, com isso, ampliar a sua
clientela e aproveitar a proximidade
com a Praça Ângelo Piazera, para

',
reunir mais público.

As garotas do Líris Gee estão

apostando na iniciativa de Bini para
mostrar o que fazem. A Líris Gee

existe há oito meses e � integrada
por Cris (baixo), Andréia (guitarra),

Graziela (voéal) e Adri (bateria).
Essa é a primeira apresentação da

Líris, que cantam e tocam

composições próprias, em inglês, no
estilo hard core melódico, çorn peso

e letras que tratam dos problemas
comuns enfrentados por garotas.

Elas têm seis músicas prontas, que
serão apresentadas pela primeira

vez hoje à noite, na Pfannkuchen.
A Líris Gee fará sua primeira

experiência musical fora de Jaraguá
do Sul no dia 6 de outubro, quando

faz show em Porto Alegre, no
espaço Área 51. O próximo passo

será a gravação de um CD.

"Sabemos que muita gente pode até

não gostar do nosso som, mas
também sabemos que tem muita

gente que gosta", afirma a vocalista
Craziela. (MARIA HELENA DE MORAES)

Venha conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móveis
de ferro em exposi�ão como: mesa de centro, lateral, aparador, estantes,

colunas, cadeiras, mesas de ianlar, banquetas, que poderão
_-

completar sua decoração. Consulte-nosl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MARCON -

PiqUETE ESTAMPA DE TAURA

TRADIÇÃO GAÚCHA SÁBADO, 8 de setembro de 2001
-

História& Tradição
Hoje vamos falar do primeiro e segundo rodeio

gaúcho que aconteceram em Jaraguá do Sul, contados
pelo tradicionalista gaúcho Genésio Marcelino. Foi nos
anos de 1976 e 1977, o nome do CTG era Casco

Quebrado, a cancha era na Vila Rau, em frente ao

cemitério, dez equipes participaram na primeira edição
e 24 na segunda, vindas das cidades de: São José, Santa

.

Cecília, Guarapuava, Curitibanos, Papanduva, Rio
Negrinho,Joinville, entre outras. Lembrou que até Lages
e até Papanduva as estradas eram de chão, tornando a

viagem muito mais longa. Cada CTG deveria trazer

um ginete para fazer apresentação, mas como ninguém
trouxe e o público veio assistir, o próprio Genésio fez
a apresentação, no decorrer do show, bateu com a

cabeça no cavalo Rosilho, do amadrinhador Augusto
Demarchi, cai e fraturou quatro costelas. Seu sócio foi
o senhor Eugênio Planinschek (pai do Jucélio); o gado
foi doado pelos senhores Augusto Demarchi e Hélio

Emmendoerfer; Guarapuava, com seus cavalos pin
tados, venceu o primeiro rodeio, categoria Equipe.

O baile foi realizado no salão do Clube Atlético

Baependi, em sua primeira sede que era ao lado do
Hotel -Etalan; e os gaiteiros vieram de Guarapuava.
Fato curioso foi que, apesar de um razoável público,
poucos jaraguaenses "adrentraram" no Fandango, ini
bidos pelas armas que os gaúchos portavam. A terceira
edição de rodeio crioulo gaúcho aconteceu em 1982,
foi primeira do CTG Laço Jaraguense, na cancha atual.

Genésio conheceu os rodeios porque viajava para
comprar gado e cavalos, foi fazendo amizade e co

nhecimento por este mundão de meu Deus, que re

lembra com saudade e está à disposição para ilustrar

rodas de chimarão. Descrevi este relato do tradicionalista

gaúcho senhor GenésioMarcelino para servirde registro
na história da tradição gaúcha. Qualquer pessoa que
queira contribuir será bem-vinda, pois diz o velho ditado:
"Quem não conhecer sua história, terá que vivê-la
novamente."

AGENDAI GAÚCHA

Luiz Henrique da Silveira, atual prefeito de Joinville,
participando do rodeio de Barra Velha, no ano de 1987. O
senhor Genésio, hoje aos 64 anos, foi patrão dos CTG: Espora
de Prata, do Município de Araquari, que realizou rodeio rios
"anos de 1984, 1985 e 1986, e do CTG Porteira do Litoral de

Barra Velha, que realizou rodeio em 1987

Genésio com a

esposa, Valdeti, e os

filhos, Helena e

Gustavo, do segundo
casamento, no

primeiro teve quatro
filhas com a Olívia
Planinschek. O

, gaúcho que estiver
em apuros com a

saúde de seu animal,
procure este taura,
pois tem grande
experiência no ramo.

Agradecemos a

contribuição desta
família no movimento
tradicionalista

gaúcho. Saúde e

felicidades para

________' todos

www.ctglj.com.br

CTG LAço JARAGUAENSE: este final de semana estaremos em Canelinha, no rodeio
do CTG Silva Neto.

6 A 9 DE SETEMBRO - Rodeio CTG Silva Neto - Canelinha
8 DE SETEMBRO - Bai Ie com o Grupo Os Guris - CTG Laço Jaraguaense, promoção
Grupo de Danças Terra & Pampa
11 DE SETEMBRO - Início-do 2° Curso de Dança Gaúcha no Big Bowlling
13 DE SETEMBRO":' Quinta-feira da Tradição Gaúcha - C,TG Laço Jaraguaense
22 DE SETEMBRO - Baile com o Grupo Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
23 DE SETEMBRO - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
22 E 23 DE SETEMBRO - Rodeio CTG Estância Crioula - Itaiópolis
11 DE OUTUBRO - Quinta-feira da Tradição Gaúcha - CTG Laço Jaraguaense
14 DE OUTUBRO - Torneio de laço - Piquete Lenço Branco - Massaranduba
19 A 20 DE OUTUB�O - 3° Rodeio Crioulo do CTG Do Trote ao Galope - Jaraguá
do Sul f .

28 DE OUTUBRO T Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense

-

Desfile do CTG Porteira do Litoral, na cidade de Barra Velha, em 1987

Quem é esta moça?, não sei, onde ela estava?,
não digo ..O primeiro que ligar para a Cris (371-

4547) dando esta informação ganhará um brinde
da Urbano, o arroz amigo do coração. Vacaria
2002 será perfumada, está chegando a hera,

planejem suas férias

REFLEXÃO
A desenfreada necessidade de vencer, e, às vezes, tal vitória é

simplesmente para a satisfação do eqo, tem levado muita gente a

sacrificar o seu respeito próprio. A capacidade para vencer nem

sempre depende da inteligência, da coragem ou do físico, é

necessário que haja, sobretudo, uma forte dosagem de determinação, I
confiança e respeito próprio. -+

DEMARCHI

GAÚCHOS E GAÚCHAS

DE IDADE NOVA

Adair Kluger - Alemão (8l,
Giovane Demarchi (8l,

Evandro Ropelato (9l, Jorge
Murara (lOl, Adalto

Ossowsky Jr. n n, Eduardo
Candido (Ll), Aguinaldo
Spézia (l4l, Paulo Giovane

Manfrini (l6l.

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS
E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

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

CARlVES

AJttti
ATACADO E V,A,REJO

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

C A R N.E S
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MISS JARAGUÃ DO SUL
Nesta segunda-feira (10), acontece no Big
Bowllibg, a partir das 19h30, coquetel do
Miss ]araguá do Sul, com a presença de to

das as candidatas, líderes dos bairros parti
cipantes do evento, patrocinadores e imprensa.

FESTA DE SÃO BENEDITO
AComunidade São Benedito, localizada na
Rua Domingos Rosa, no Morro da Boa

Vista, convida a todos para participar da
festa anual do padroeiro, a ser realizada hoje
e amanhã, no salão e pátio da I�eja São

Benedito.

Hoje é dia de invadir o Shopping Center

Breithaupt, a partir das 8 horas, tomar café
da manhã e ficar louco com a maior liqui
dação que ]araguá do Sul já viu!

Os CAMINHOS DE JARAGUÁ DO SUL
OS roteiros turísticos "Os Caminhos de

Jaraguá do Sul", à disposição de turistas e

moradores desde 12 de agosto, já atraíram
121 pessoas. A informação é da Ação Livre
Turismo, operadora das rotas que com

põem o Projeto Colonização Italiana, Hún
gara, Alemã e City-tour/Parque Malwee.

CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
O Centro Universitário de ]araguá do Sul

�Jne�) oferece o curso de Extensão Uni
versitária "O Impacto Ambiental da Infra
estrutura de Transportes", ministrado pelo
professor e arquiteto Pietro Romani, da
Università LA Sapienza di Roma, Itália, com
duração de 30 horas. ''As inscrições já estão
abertas".

MEETING MALWEE DE FUTSAL
Acontece em Jaraguá do Sul, entre 9 e 13

deoutubro, das 13 às 18 horas, no auditório
do Shopping Center Breithaupt, o Meeting
Malwee de Futsal, que vai reunir na cidade,
Como palestrantes, feras como o PC, da
Ul-bra (campeão da Liga 96 e 98), Miltinho,
do Minas/Pax (campeão da Liga 97 e 99),
Ricardo Lucena (campeão da Liga 2000),
Vander Lacovino (treinador da seleção
brasileira de futsal Adulto) e Fernando

Ferretti, da Malwee/SC (tetracampeão da
Taça Brasil de Clubes e tetracampeão Sul

atnericano). Terá como tema único a "Pre
paração técnico-tática das equipes de
PUtsal".

II
CD,s - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

;parabeniza Geraldo Junior

pelos 2 anos de sucesso

do Expresso Brasil.

(Caveilo Véio)

Debutantes
Continuamos apresentando as

meninas-moças que terão o seu Baile

de Debutantes no dia 22 deste mês, no
aristocrático Clube Atlético Baependi.

Monique Zonta Henschel
é filha de Carlos Arthur
Henschel e Dylane Zonta

Henschel Rafaela Maria Conti é filha de

Lourival Conti e Karin Conti

Dr. Luiz Felipe M. Cavalcante e os filhos, Plínio e Jul
liana Cavalcante, na inauguração do Idisc <Instituto
de Diagnóstico e Imagem Santa Catarina

Empresário Eduardo Prado, Maria Elizabeth Padilha
e o dr. Luiz Felipe M. Cavalcante na inauguração do

Idisc, ocorrida no dia 27 de agosto, no Condomínio
Centro Médico Odontológico de Jaraquá do Sul

CENTERSOM
�Regata
HõNoA� Motos

CEKAT &
DAKOTA EUTE
A Cekat acaba de
acrescentar em seu

currículo uma
estada de 12 dias

em São Paulo,
onde Irma

Marquardt
trabalhou na

organização do
evento Dakota

Elite Model Look
- FinalNacional, a

convite da Elite

Model

Management (única
profissional

contratada da

Região Sul).

L
!

Bruna Luiza Zonta
Ximenes é filha de Amaro

Ximenes j r. e Rita de
Cássia Zonta Ximenes

Irma Marquardt (Cekat) e

Felipe da Costa (diretor do

Departamento New Faces
- Elite/SP)

Dr. Antonio E. Menna
OFTALMOLOGISTA CRM: 3059 - CPF 468859357/00
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NASCIMENTOS
--.

24 DE AGOSTO
Ryan de Souza Kureck
Fernando Johannes Janssen

Marcelo Alves de Siqueira
Eduarda da Silva dos Santos
25 DE AGOSTO
Maria Elvira Hort Reimer

Kevin de Matos Shibata
Matheus Gustavo Gumz
Giovani André Antunes Volski
26 DE AGOSTO
Caline Filipp
Cleversen José de Almeida
Gustavo Henrique Weiss
Jean Cario Floriano
Alberto Utpadel
Bruna Alves
27 DE AGOSTO
Lucas Eduardo Venzke
Maiara Gabriele Klein

Felipe Cavalcanti Chiodini
Júlia Piazera
Helen Lais Barbettá
28 DE AGOSTO
Ana Carolina Thomsen
Flavio Eduardo Fodi
Amanda Pottemaier
29 DE AGOSTO
Liara Morgana Maresana

Emilaí Corrêa Feliciano
Jessica Sandra Falinski
31 DE AGOSTO
Raian Felipe Reichel
Iuri Mikael Dias

Os pais corujas, Ronaldo e Teima Petry, estão
felizes com o l° aninho de vida do seu gatinho,
Willian Vinícios Petry, que foi comemorado no dia
6 de setembro. Parabéns!

Numa pose especial para a nossa coluna,
Giovanne Brunno Serenato, filho de Luiz e

Marlise, que completa no dia 12 de setembro 2
aninhos. Ele recepciona seus amiguinhos e

parentes no Baependi, amanhã

I

A partir deste mês, o
Colinho Baby, Oikids Roupa de Criança
e o Jornal CORREIO DO POVO vão
sortear peças de roupa entre as

crianças e recém-nascidos que ilustralll
a nossa página com fotos ou são
aniversariantes do mês. A cada 30

dias, dois brindes serão entregues.
Participe, envie já sua foto.

�
� r

A galerinha da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Renato Pradi veio até o Jornal

CORREIO DO POVO para saber como é o dia-a-dia de
um jornal e da gráfica

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

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

da Alimentação

Rua Walter Marquardt, 284 • 371 0101 .371 0611

4 t i

Luana Rodrigues Franciscone é modelo e

manequin da Marisol e agenciada pela Beth
Borba Modelos Infantis. Linda!

o
CORREIO DO POVO

*

*

www.nicolodelli.com.br
r__ r �.__ �ljr"I�"�lIi_lt"� - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@ne!uno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VARIEDADES/TV

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 9 A 15/09

CLONES
(GLOBo, DOM, 12:10 H)
"Eu, Eu Mesmo e Mais Eu" é o

episó�io do humorístico "A Turma

do Didi". O programa conta com a

participação de Ernesto Piccolo,
Vanessa Nunes, Tatiana Monteiro e

do dançarino Jacaré. Na história,
Babá compra uma máquina capaz
de copiar seres humanos. É a

solução para os problemas de Didi,
que se desdobra em casa nas tarefas

domésticas.

NOVA FUNÇÃO
(GLOBO, DOM, 12:45 H)
Boca surpreende a turma no

episódio "O Rei da Tela" em "Sandy
e Junior". Desta vez, o "bad boy"
participa de um festival de filme
trash. Ele filma escondido os ensaios
e a produção da peça que Sandy e

Cia estão fazendo e produz um

curta-metragem. No mesmo

episódio, Festa será promovido e

auxiliará os professores durante as

aulas no colégio. Além disso, ele vai
descobrir que está apaixonado por
Sandy.

DOSE DUPLA

(GLOBO, DOM, 13:25 H)
As Déboras Secco e Falabella são as

convidadas do quadro "Tá no

Papo" do "Gente_Inocente". Em
um dos esquetes, as personagens
Cecília, de "A Padroeira", e Cuca, de
"Um Anjo Caiu do Céu"

contracenam, num bate-papo
marcado pela rima. Em outro

momento, o elenco-mirim canta o

"Rap das Déboras", que homenageia
Outras atrizes que possuem esse

mesmo nome.

RECORDAR É VIVER

(GLOBO, DOM, 22:50 H)
O elenco do "Sai de Baixo" revive
alguns papéis no episódio "Vidas
Passadas e Engomadas". A confusão

começa quando Magda leva um

choque e começa a agir como
Magda Palmeirão, numa
paródia à dona do bordel de "Porto
dos Milagres". Cassandra vira D.
Armênia e Sirene aparece de noiva,
Para felicidade de Caco

Antibes, que se transforma em·

Donato, de "As Noivas de

Copacabana". Até Vavá se

transforma no costureiro Victor
Valentim.

ECLÉTICO
(REDETV!, DOM A SEX, 23 H)
Marília Gabriela, que agora também

comanda o "Gabi" aos domingos,
recebe Frejat, vocalista da banda Barão

Vermelho. Na terça-feira é a vez do

grupo de reggae Tribo de Jah ficar de
frente com Gabi. Jorginho Guinle, o
"playboy" mais famoso do país, é o

convidado de quinta-feira. No bate

papo, o veterano recorda seus vários

romances com celebridades
internacionais.

MADE IN BRASIL
(REDE BRASIL, SEG A SEX, 10 H)
"Brasil Open de Tênis", o maior evento de
tênis na América Latina, será realizado este

ano na Costa do Sauípe, na Bahia. São

dois torneios simultâneos, um ATP

masculino e o "feminino WTA. O torneio

conta com a presença de Gustavo

Kuerten, o Guga, o primeiro colocado no

rànking mundial.

BASTIDORES
(GLOBO, TER, 13:50 H)
Cláudia Ohana, a Aurora de "As Filhas da

Mãe", mostra o figurino "cachorra

sensual" de sua personagem. O ator Dado
Dolabella lê cartas de tas e fala sobre o

romance com Wanessa Camargo. A estréia

na televisão de Leonardo Miggiorin, o
Zezinho de "Presença de Anita", em
"Flora Encantada". O ator Hugh Jackman;
que estrelou o filme Wolverine, é
entrevistado por Fábio Azevedo, ex-ator
de "Malhação".

FÃ CLUBE

(MTV, TER A QUI, 20 H)
O "Fanático MTV" mostra nesta semana

especiais com várias estrelas do pop
internacional. Na terça-feira, o programa
mostra a cidade e histórias da infância de

Lenny Kravitz. A cantora Jennifer Lopez
mostra um dia de trabalho no quadro
"Diary" na quarta-feira. Christina Aguillera -

e Beck são entrevistados por tas na quinta.

PECADO AO LADO

(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.

CORREIO DO POVO SE

IEM FOCO: MAR..."IA""'N""'A_X..........IM..uE.....N.....E....S P_o_R_CI_N_TI_A_L_oP_ES
PopTEvÊ

DEPOIS da tempestade
Mariana Ximenes não tem do que

reclamar. Apesar da dispensa em massa

orquestrada por Roberto Talma, novo
diretor de "A Padroeira", a personagem
da atriz, a romântica Izabel, ganhou um

destaque ainda maior. Com as mudanças
na trama promovidas pelo substituto de

WalterAvancini, Izabelabandonouaingênua
franjinha e o comportadíssimo figurino.
Os castigos impostos pelamãe, como
ajoelhar no milho, também foram

banidos. Resultado: sem repressão
e com decotes avantajados, as cenas
de amor mais picantes não demo

raram a acontecer.Não à toa, Izabel

Virou alvo de uma acirrada disputa
entre dois galãs na trama, Faustino e

Diogo, papéis de Rodrigo Faro eMurilo

Rosa. "A história ganhou mais agilidade,
com toques de comédia, que deram certo",
defende Mariana.

Não chega a ser surpresa que a em

patia como público tenha sido imediata.
Daí as estripulias românticas de Izabel

passarem a concentrarmais cenas que
o insosso caso entre Cecília eValentim,
respectivamente Deborah Secco e

Luigi Baricelli. Além da mudança no
visual, Mariana precisou reelaborar al

gumas características da personagem. "Ela

era extremamente romântica, agora
também é astuta e esperta", define.

Na verdade, nada com Izabel é muito

fácil. Além de pesquisa de época para
conhecer os costumes do Século XVIII,
Mariana investe um bom tempo na ca-'

racterização da personagem. Para

incorporar Izabel, a atriz leva, em média,
duas horas em cada dia de gravação. O
processo inclui maquiagem, aplique nos

cabelos e roupas nada confortáveis. Além

de quatro anáguas, calção e corpete, que
dificulta até a respiração, há ainda o peso
da indumentária, que chega a 3 kg. "No
início, era mais incômodo, mas estou

acostumada. Faz parte da composição",
diz. Mas Mariana diz que a maior

dificuldade é conseguir se equilibrar. ''Tenho
um pé muito pequeno para minha altura.

É um sufoco para não tropeçar", explica
a atriz, que calça 34, e tem 1 ,65 m.

Transformação no visual já é uma

característica da atriz. Antes de emendar
"A Padroeira", Mariana adquiriu po

pularidade com a destemida Bionda de

"Uga-Uga", no ano passado. Loura e com'

mega-hair, a personagem mexeu com

imaginário masculino. Apesar do sucesso

estrondoso, Mariana procura se des

vencilhar dos papéis anteriores. "Rótulos

são quase inevitáveis, mas tento lutar con
tra isso", garante. Depois de Bionda,
Mariana assumiu cabelos castanhos escuros

para criar o visual de Luciana, no episódio

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Mariana Ximenes, a Izabel de "A Padroeira"

"A Sonata", da série "Brava Gente". "Foi um
trabalho primoroso. Um dos meus pre
feridos na tevê", admite a atriz de 20 anos.

Apesar dos diversos tipos, a inquietude
das personagens também está presente em
Mariana. Muito antes de estrear há quatro
anos como a prostituta rebelde Emília, em
"A Fascinação" do SBT, ela já se aven

turava pelo teatro. Aos seis anos, descobriu

que queria ser atriz com a encenação de

"Cinderela" na escola. "Traço meus obje
tivos desde criança" , afirma.A boa atuação
em "Fascinação" rendeu frutos e logo
surgiu o convite para Globo. Foi no "Es

pecial Sandy eJunior" , que o diretorDênis
Carvalho a convidou para integrar o elenco
de "Andando nas Nuvens", de Euclides

Maririho. No caso, como a freirinha Celi,
que vivia o conflito entre vestir o hábito e

a paixão por Thiago, papel de Caio Blat.

"Trabalhar o lado introspectivo foi fun

damental", lembra.
Mariana é mesmo inquieta. Junto com

o trabalho na novela, ela começou a dublar

a protagonista do desenho animado "Brace
Face", que estréia este mês na Fox Kids.

Mas o ecletismo de Mariana ultrapassa a

telinha. Nos últimos 12 meses, a atriz

participou de dois longas: "O Invasor",
de Roberto Brant, e "O Hom�m do

Ano", de José Henrique Fonseca. Os dois
com papéis fortes. No primeiro, ela é a

jovem drogadaMarina e no segundo, uma
ninfomaníaca. "O bom ator precisa
diversificar", ensina, De qualquer forma,
caíram como uma luva.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HUM
atoda
POR CINTIA LOPES
POpTEVÊ

o bom humor de Ale
xandre Borges é conta

giante. Sempre sorridente e

extremamente educado, o
ator se empolga ainda mais
quando o assunto é o ricaço
Leonardo de "As Filhas da
Mãe". Apesar dos perso
nagens sedutores, que o

transformaram em símbolo

sexual, Alexandre não pa
rece se preocupar com o

rótulo. "Me sinto lisonjeado,
mas cada um tem um gosto.
Não sou tudo isso", avalia
o ator, às gargalhadas.
A partir desta semana, o

filho de Arthur Brandão,
vivido por Raul Cortez, vai

�e apaixonar à primeira
vista. Em um dos passeios
com patinete, Leonardo
atropela Ramona, vivida

por Cláudia Raia. A atração
entre os dois é imediata.

"Ele nunca encontrou uma
mulher que entendesse tanto

do universo masculino",
ironiza Alexandre.

Apesar de Leonardo ser

ummilionário de berço, não
deixa de ter sua porção
"mulherengo". A caracte

rística logo remete ao "bon
vivant" Danilo, de "Laços
de Fanu1ia". O personagem
criado por Manoel Carlos

tornou-se tão popular que
até hojeAlexandre é parado
nas ruas.

" As pessoas ainda
comentam algumas cenas",
admira-se o ator de 35 anos.

Mesmo casado há oito

anos com a atriz Júlia Lem
mertz, Alexandre não nega
"uma ponta" de ciúmes ao

verGenésia, personagem de

Júlia, sendo disputada em

"Porto dos Milagres". "Às
vezes me pego olhando
meio cabreiro para a tevê",
admite o pai de Miguel, de
um ano e meio,

VARIEDADES!TV

Luiza Danlas/CZN

Alexandre Borges, o Leonardo de "As Filhas da Mãe"

p - O Leonardo de "As Filhas da Mãe" é mais um sedutor na sua

carreira. Você não teme ficar estigmatizado?
R - Não. O Leonardo é um cara irreverente, esclarecido, possui maturidade
e uma postura bem diferente de outros personagens que fiz. O Danilo

de "Laços" era umanti-sedutor, não era realista.Naverdade, era um personagem
de histórias em quadrinhos. Um deslumbrado cheio de fantasias.
P - Emmenos de seismeses você emendou duas novelas.Não é cansativo?
R - Quando terminei "Laços", não pensava em outra coisa a não ser em tirar
férias. Mas o convite do Silvio de Abreu era irresistível. Com a trama ótima
e o elenco sensacional, não consegui recusar. Já havia feito "APróximaVítima",
do Silvio, em 1995.Também trabalhei com a FernandaMontenegro em "Zazá''.
P - Em várias cenas, o Leonardo anda de patinete. Você teve

dificuldades em conseguir se equilibrar?
R - Tive de suar a camisa... No começo tomei uns tombos, me ralei todo.
Por sorte, já sabiaandar de skate, o que facilitou o processo. É um exercício
e tanto. Trabalha coxa, bunda e ainda dá para perder uns quilinhos...
P - Com 15 anos de carreira, você já incorporou diversos tipos na tevê.
Qual personagem ficou marcado?
R - São vários. Na estréia na tevê, há oito anos, fiz um traficante de drogas
em "Guerra Sem Fim", da extinta Manchete. Na Globo, além do Danilo,
adorei o Dom Guilherme, de "A Muralha", já que pude contracenar com
meu ídolo, Tarcísio Meira. Foi um sonho. O Luís Cláudio, daminissérie "En
graçadinha, Seus Amores e Pecados", deNélson Rodrigues foi um personagem
primoroso.
P - Você e aJúlia costumam fazer algumas parcerias. Isso não atrapalha
o relacionamento?

R - Alguns casais não têm experiências bem-sucedidas. Com a gente é o
contrário. Atuamos em "Um Copo de Cólera", de Aluizio Abranches e

recentemente no filme "Nélson Gonçalves". A Júlia também produziu a

peça "Dois Perdidos Numa Noite Suja", de Plínid Marcos. Todos foram

projetos vencedores. Somos muito cúmplices.

SÁBADO, 8 de setembro de 2001

"O meu corpo pede.
Se eu parar de

malhat; fico
deprimido':

Tuca Andrada, o

Nicolau de "As
Filhas da Mãe". O

sarado ator precisou
se dedicar ainda

mais aos exercícios
físicos para viver o

personagem, que
pratica luta livre.

"Sempre namorei a vida inteira e tive a mumer que quts". MARCOS

MJON, apresentador do "Piores Clipes do Mundo", da MTV, mostrando
que continua pretensioso. Mion, que terminou há pouco o namoro com a

cantora Patrícia Coelho, tem circulado na companhia da apresentadora Babi.

"Oficialment� sou aposentada, mas nuncs vou parar de trabalhar. A
essência do ator é o prazer lúdico, a brincadeira': EVA WILMA, atriz

que gravou uma participação em "Porto dos Milagres" e está em cartaz

no Rio com a peça "Um Dia das Mães".

"Não ganho nem um centavo a mais do que mereço. Trabalho para
caramba': REYNALDO GIANECCHINI, o Ricardo de "As Filhas da Mãe",
repetindo o discurso do colega de elenco Thiago Lacerda. A justificativa
do ator é que, trabalhando, sacrifica um tempo em que podia estar

com a família e a mulher. Como todo mundo.

'Wão vejo problemas em ficar nu. Só tenho que evitar a marca da

sunçe: MARCOS PASQUIM, ator que mostrará o corpo para viver as

aventuras 90 assanhado Dom Pedro I na minissérie "O Quinto dos In-

"Tive umpouco de dificllldad� porque ela beijavamuito omeupescoço.
Eu não queria ficar srrepieds. mas ficava': H EBE, contando como foi

a gravação da música "Pensando em Ti", em dueto com a cantora

Simone para o CD "Como é Grande o Meu Amor Por Você", o segundo
da carreira da apresentadora.

"Não tenho tempersmento para isso, mas até que me faz bem porque
fico mais srrumsdinhe": REGINA CASÉ, a Rosalva de "As Filhas da

Mãe", dizendo que nunca gostou de usar rnaquiaqern e jóias, necessárias
em novelas.

"O programa é bom 'demais': FERNANDA TORRES sobre o seriado "OS

Normais", em que interpreta a mal-humorada Vani.

"SOLI comediante: mas detestoqueriam demim. Geralmentesão os amigos
queme provocam': CLÁUDIA RAIA, a Ramona de "As Filhas da Mãe".

"Vivo rodeada de meninos lindos me querendo. Mas quero um homem

para casar': MONIQUE EVANS, apresentadora do "Noite Afora", da Rede

TV!, que já teve vários namorados novinhos. Diz que os meninos não a

encantam mais e reclama de não encontrar um cara mais velho.

"Tenho prazer na tentativa de convencer lima mulner a me querer.
Minha fantasia é conquistar lima mulherpor semana e ficar com e��
para sempre': FÁBIO ASSUNÇÃO, ator que estará em "Um Lugar ao Sol,

próxima novela das seis da Globo, solteiro há pouco tempo.

iTI"Pode parecer estranho, mas fico espantado quando olham para mI,.
na rua. Acho que nunca me distanciei do rapaz que saiu de Nite:'
para tentara sorte no Rio de Janeiro': MARCELLO ANTONY, que acaba e

viver o Maurício em "Um Anjo Caiu do Céu", dizendo que ainda se

surpreende com a fama.
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DIÁRIO DE BRIDGET JONES
I5h - I7hOO - I9h - 2Ih

'ILMI/HORÁRlO

I NTELIG ÊNCIA ARTIFICIAL

I4h45 - I7h45 - IBh45 - 20h45

o CÉU PODE ESPERAR

I5h30 - I7h30 - I9h30

ATRAÇÃO SEM LIMITES

2Ih30

3

�GENDA - A - AVENTURA!C - COMÉDIA/D - DRAMA/ DA - DESENHOANIMADO

F'ACÇÃO/ R - ROMANCE! P - POLICIAL

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

R� 3,00 para todas as sessões.

iLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

l3h30 -16h15 -19h - 21h45

'ILMI/HORÁRIO GÊNERO

A SENHA

14h-16h-18h-20h-22h

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

14h30 - 17h30 - 21h30

PLANETA DOS MACACOS

14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h40

5 ATRAÇÃO SEM LIMITES

l3h -16h

MEMÓRIAS PÓSTU MAS

18h - 20h - 22h

MOULIN ROUGE - AMOR EM VERMELHO

13h15-16h15-19h-21h30

�GENDA - A - AVENTURA!C - COMÉDIA/D - DRAMA/ DA - DESENHO ANIMADO
F· ACÇÃO/ R - ROMANCE! P - POLICIAL

'ILMI/HORÁRIO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h45

2 PLANETA DOS MACACOS

14h15

MOULIN ROUG - AMOR VERMELHO

16h45-19h15-22hOO

3 A SENHA

14h-16h-18h-20h-22h

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

'ICÇAO/ R - ROMANCE! P - POLICIAL

•ragu6 do Sul - sc
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POR MARIANA MEIRELES
POpTEVÊ

... � RI;IRAIº F8.�AD.º ..

: çbÁI)º.!.º GAI3..RIJb .

CANTORA - Ana Carolina.
ATRIZ - Laura Cardoso.
ATOR - Stênio Garcia.
PERFUME - Azzaro. Cláudio Gabriel é um sujeito esforçado. Insatisfeito
BEBIDA - Chope. por ser escalado apenas para papéis pequenos e não se

ESCRITOR - José Lins do Rêgo. sobressair, resolveu criar sua própria oportunidade. FoiSINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - "Ser genti I e

paciente com os mais velhos".
assim que se destacou na pele do Severino de "Laços de

PROGRAMA DE ÍNDIO _ "Sair para jantar aos I Família", a princípio apen�s um empregado do haras da

domingos". I novela de Manoel Carlos. "Sabia que se apostasse no

Se não fosse ator, seria - Artista plástico. i personagem, o autor também apostaria em mim. Construí
MELHOR VIAGEM - Para a Chapada um tipo engraçado e o Maneco me deu corda", orgulha-se.

�����ntina, na Bahia, no Réveillon de

•..1. Cláudio não tem dúvidas de que o empenho lhe

ARMA DE SEDUÇÃO _ O olhar.
rendeu o convite para viver o pescador João Alves em "A

MANIA _ Cantar no chuveiro. I Padroeira", seu primeiro papel na tevê com um perfil
COLEÇÃO - "Cartões de tudo. Desde telefônicos ls definido e previsto em sinopse. Na trama, foi ele quem
a gravuras de arte". I encontrou a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, a

MELHOR COMPRA - "Meu primeiro carro, um I padroeira do Brasil, e presenciou alguns milagres da santa.

Fiat Uno". I Cláudio ficou mais contente porque a nova oportunidadeSONHO DE CONSUMO - "Uma viagem longa pela '

Europa".
foi num papel sério e numa novela de época. "E muito

FRASE DE IDENTIFICAÇÃO _ "A crise traz bom podermostrar meu lado dramático e fazer um trabalho

oportunidades e mudanças". bem diferente do anterior", comemora.
INVEJA - "Das pessoas que conseguem manter : Cláudio ainda não conseguiu, no entanto, se livrar
suas raízes". I. completamente da imagem de Severino. Conta que muitas
LUXÚRIA - "Uma cama enorme".

pessoas nem sabem que ele e.stá na novela das seis .. "Mas,
GULA - "Chocolate".

COBIÇA _ "Estabilidade na carreira". I aos poucos, isso já está mudando. Outro dia me

mIRoAd-O"CgeOrmal'?'s problemas do país de um

j).........
perguntaram quando eu ia trazer uns peixes", diverte-se o

••
ator de 32 anos, que também é cantor e compositor - está,

PREGUIÇA - "De lidar com pessoas burras". inclusive, preparando um show, em que compôs a maior
VAIDADE - "Me olhar no espelho dos carros e I parte do repertório. "Tenho uma história musical, já fiz
das lojas na rua para ver como estou". 'I

i parte de uma banda. Agora quero retomar isso'Lavisa .

�--------------------------------�

. 1...••••••

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Cláudio Gabriel, o João Alves de "A Padroeira"

INVENTOR
de si mesmo
iii

NOME - Luiz Cláudio Gabriel Serra.
NASCIMENTO - 18 de setembro de 1969, no

Rio de J anei roo
APELIDO - "Barata, porque era gordinho na

infância".
ESTRÉIA - No especial"As Pessoas da Sala de

Jantar", da extinta "Terça Nobre", da Globo. INA TEVÊ - "A Padroeira" e documentários
sobre atores no canal por assinatura E!, da
TVA.
Ao' QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - Programas de
auditório.
NAS HORAS LIVRES - "Componho músicas e

vou ao cinema".
LIVRO - "Carta Para Alguém Bem Perto", de
Fernanda Young.
No CINEMA - "Na Estrada da Vida", de
Federico Fellini.
MÚSICA - "Beatriz", de Chico Buarque.
Prato predileto - Frango grelhado com

salada.
NA GELADEIRA - Maçã.
O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - Roupas
confortáveis.
BICHO DE ESTIMAÇÃO - "Não tenho".
MULliER BONITA - Isabelle Adjani.
HOMEM BONITO - Marcelo Mastroiani.
CANTOR - Ed Motta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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rapidinhas
"Pequenas Empresas Grandes

Negócios" fala sobre a importância da
Internet para as pequenas empresas. Entre

os destaques, o programa mostrará como o

computador ajuda a organizar arquivos
com facilidade. O programa tem

apresentação de Esther Jablonski. GWBO,
DOMINGO, 7:30 H.

A dupla Chitãozinho e Xororó e o ator

Alexandre Lemos formam o time
masculino do "Qual é a Música",
comandado por Silvio Santos. Do lado

feminino, a apresentadora Amanda
Françoso, a atriz Gigi Monteiro e a cantora

ROBERD\ MIRANDA. SBT, DOMINGO, 14:15 H.

Netinho de-Paula re�iíza alguns sonhos no
"Domingo da Gente". Desta vez, o

apresentador mos.t�·a a [flicidade de uma
avó onde seu maior de��jo era

presentear o neto cptri"{Ima guitarra. No
quadro "Dia de Princesa", a princesa
Camila conta sua história. RECORD,
DOMINGO, 14 H.

Denise Fraga conta a história de Lilian no

quadro "Retrato Falado" do
"Fantástico". Ela vive um dilema: mudar
se ou não para a casa do namorado. A

vARIEDADESaV
--

personagem de Denise Fraga chega a se

mudar para a casa do futuro marido, Beto,
mas se arrepende depois. GWBO,
DOMINGO, 20:30 H.

O grupo Molejo é o musical de segunda
feira do "Superpositivo". A dupla Rick e

Renner se apresenta na quarta e o trio

KLB toca ao vivo na 'quinta-feira. BAND,
SEG A SEX, 20 H.

Paula Saldanha apresenta a última parte do
documentário "Pantanal" do programa

"Expedições". Desta vez, a apresentadora
percorre com um balão a região, habitat
natural da onça pintada. O cantorAlmir

Satter, morador do Pantanal, revela curiosi
dades da região. REDE BRASIL, SEGUNDA, 22 H.

João Gordo recebe no "Gordo a Go-go"
os vencedores da categoria Banda

Revelação do VMB 2001, Bide ou Balde e

Happin Hood. O repórter Max Fivelinha
flagra João Gordo e Fábio Massari atacando
de "Dj's" em uma festa. MN,�A, 23 H.

André Marques mostra no ''Video Show"
a correria do cantor Leonardo momentos

antês da realização de um show. Globo,
quarta, 13:50 h.

ós proporcionamos
o espaço
com total

privacidade,
empenhados
unicamente

em satisfazê-los.

o/Zsfazem
a diferença...

SÁBADO, 8 de setembro de 2001
SP
.. '

NHÁ CHICA

de Baependi
o QUE É UM MILAGRE?

Existem definições de todos os tipos: algo que vai contra as leis da natureza,
intercessões em momentos de crise profunda, coisas cientificamente impossíveis
etc.

Eu tenho minha própria definição: milagre é aquilo que enche o nosso coração
de paz. As vezes se manifesta sob a forma de uma cura, de um desejo atendido, não
importa - o resultado é que, quando o milagre acontece, sentimos uma profunda
reverência pela graça que Deus nos concedeu.

Há vinte e tantos anos, quando eu vivia meu período hippie, minha irmã me

convidou para ser padrinho de sua primeira filha. Adorei o convite, fiquei contente
que ela não me pediu para que cortasse os cabelos (naquela época, chegavam até a

cintura), nem me exigiu um presente caro para a afilhada (eu não teria como comprar).
A filha nasceu, o primeiro ano se passou, e o batizado não acontecia nunca.

Achei que minha irmã tinha mudado de idéia, fui perguntar o que havia acontecido,
e ela respondeu: "Você continua padrinho. Acontece que eu fiz uma promessa para
Nhá Chica, e quero batizá-la em Baependi, porque ela me concedeu uma graça."

Não sabia onde era Baependi, e jamais tinha escutado falar de Nhá Chica. O

período hippie passou, eu me tornei executivo de gravadora, minha irmã teve uma

outra filha, e nada de batizado. Finalmente, em 1978, a decisão foi tomada, e as duas

famílias - dela e de seu ex-marido - foram a Baependi. Ali eu descobri que a tal Nba

Chica, que não tinha dinheiro nem para seu próprio sustento, havia passado 30 anos

construindo uma igreja e ajudando os pobres.
Eu vinha de um período muito turbulento em minha vida, e já não acreditava

mais em Deus. Ou melhor dizendo, já não achava que procurar o mundo espiritual
tinha muita importância: o que contava eram as coisas deste mundo, e os resultados

que pudesse conseguir. Tinha abandonado meus sonhos loucos da juventude - entre

os quais, ser escritor - e não pretendia voltar a ter ilusões. Estava ali naquela igreja
para apenas cumprir um dever social; enquanto esperava a hora do batizado, comecei
a passear pelos arredores, e terminei entrando na humilde casa de Nhá Chica, ao

lado da igreja. Dois cômodos, e um pequeno altar, com algumas imagens de santos,

e um vaso com duas rosas vermelhas e uma branca.

Num impulso, diferente de tudo o que eu pensava na época, fiz um pedido: se,
algum dia, eu conseguirseroescritorquequeria serejánãoquero iruis; voltareiaquiquando tivr:r
50anos, e trarei duas rosas vermelhas e uma branca.

Apenas para me lembrar do batizado, comprei um retrato de Nhá Chica. Na

volta para o Rio de Janeiro, o desastre: um ônibus pára subitamente na minha frente,

eu desvio o carro numa fração de segundo, o meu cunhado também consegue

desviar, o carro que vem atrás choca-se, há uma explosão, vários mortos. Estacionamos
na beira da estrada, sem saber o que fazer. Eu pro�uro no bolso um cigarro, e vem

o retrato de Nhá Chica. Silencioso em sua mensagem de proteção.
Ali começava minha jornada de volta aos sonhos; à busca espiritual, à literatura,

e um dia eu me vi de novo no Bom Combate, aquele que você trava com o coração
cheio de paz, porque é resultado de um milagre. Nunca me esqueci das três rosas.

Finalmente, os cinqüenta anos - que naquela época pareciam tão distantes - terminaratll

chegando.
E quase passam. Durante a Copa do Mundo, fui a Baependi pagar mi�ha

promessa. Algúem me viu chegando em Caxambú (onde pernoitei), e um jornalista
veio me entrevistar. Quando eu contei o que estava fazendo ali, ele pediu:

- Fale sobre Nhá Chica. O corpo dela foi exumado esta semana, e o processo de

beatificação �stá no Vaticano . .t:s ,p�ssoas. pr:cis.am da; seu �estemunho. . a!.
- Não - disse eu. - É uma história muito mtima. So falaria se recebesse um sin

E pensei comigo mesmo: "O que seria um sinal? Só mesmo se alguém falasse em

nome dela!"
dia sezui

.

fl fui B di Parei poucoNo ra seguinte, pegueI o carro, as ores, e UI a aepen 1. arei um

distante da igreja, lembrando executivo de gravadora que estivera ali tanto tempo

antes, e as muitas coisas que tinham me conduzido de volta. Quando ia entrando na

casa, uma mulher jovem saiu de uma loja de roupas:
- Vi que seu livro "Maktub" é dedicado a Nhá Chica -, disse ela. _ Garanto que

ela ficou contente. e
E não me pediu nada. Mas aquele era o sinal que eu estava esperando. E este

o depoimento público que eu precisava dar.
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IMÓVEIS

VPABX 371-7931 imoveis@netuno.com.br

ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS

A SAT�SFAÇÃO .

•

I' I'

O QUE ,E NECESSARIO PARA

rro SE TORNAR REALIDADE ?

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

I'
.

ONDE NOS ENTRAMOS
I'

NESTA HISTORIA?

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 ACOMPANHARTUDO DE PERTINHO,

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

CD 112 - Vila Rau - 1 suite, 3 quartos, 2 salas,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros - Proximo a

Faculdade - Valor R$ 55.000,00

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

CD 111 - Agua Verde - 3 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Próximo aos

escoteiros - Valor R$ 32.000,00

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

I rn ve i ES

Laan.
� 275-3108

Rua Frederico Todt -

Amizade
3 darm. e demais

dependências

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

churrasqueira

Consulte-nos sobre
outras opções!

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

APARTAMENTOS
• EDIF. SÃO RAFHAEL - 3 dorms, cl 80m2: Nova Brasília - Rua José
Emmendöerfer. Entr. R$ 15.000,00 + R$ 380,00 v! mês
• EDIF. SUELEN - 3 dorrns, cl 110m2 - Czerniewicz - R$ 52.000,00

{{<9 wr,e.Uw-v� & CUf� v0Yl}u;v CO-VW0V�

co-nosco, M� opçõee vu;v.y wr,e.Uw-v�
� e- CO'm;�� 'preçoç",

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaragua do Sul

CD 122 - Agua Verde - 1 suite, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, dispensa, 2 banheiros,

área de festas, garagem ., próximo ao Posto
Marcola - Valor R$ 75.000,00

CD 027 - Vila Lenzi - 3 quartos, 2 salas, 2
banheiros, cozinha, lavanderia, garagem

Valor R$ 55.000,00

TEODORO
CORRETORDEIMÓVBS/cred8054

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

quartos + saia com. d 75m2. Terreno d 494m2 -

R$ 98.000,00

524 - Casa mad. cl 1 OOm2· 3 quartos. Terreno cl 430rrr.
(Rua asfalto· Rau). R$ 25.000,00

515 - Sobrado c/255m2·1 suíte + 2 qto + sala comercial.
Terreno cl420m2· Jardim Lenzi. R$ 99,000,00

IMÓVEIS.,'< CONSULTE-NOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ref.: 13 Centro - Rua:
Clemente Barato - RS 80.000,00
Neg. cl 03 quartos, sala, tepo,
cozinha, bwe, lavanderia e

garagem. Terreno e/465,40.

Re .: 1 O Centro - Rua:
Rudolfo Hufnuessler - RS

80.000,00 Neg. 01 casa de
120,OOm1 e sobrado de

180,OOm1.

Ref.: '18 Centro - Rua:Angelo
Sehioehet - 01 casa e/77,OOm1 +'
01 casa e/56,OOm1. Valor
Negociável.

Ref;: 22 Centro - Rua: Equador - cl 03 quartos, 02 salas, copa,
cozinha, 02 bwc, lavanderia, garagem. Casa cl 196,OOm2• Valor
Negociável.

.

Ref.: Slilha da Figueira - Rua: Rudolfo Sensen - 04 quartos, sala,
copa cozinhai lovcnderíu, bwc, garagem. RS 53.000,00 Negociável.

Ref.: 508 Czerniewicz - Rua: 13 de Maio - Casa em construçõo cl
terreno de 580,OOm2 prox. ao colégio Alberto Bauer. Valor Negociável.

CHave CHave CHave
-

,LOCACAO

Apto. Condominio Amizade cl 03 dorm.,
garagem
Apto. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 790 3º
andar - 03 dorm. + dep. De em�. CI garagem
Apto. Rua: Cabo Harry Hadlieh, 358 - 03
dorm., c/garagem
Apto. Rua: Angelo Sehioehet, 52 02 dorm.,
cl garagem
Apto. Rua: José Teodoro Ribeiro, 01 dorm.,
si garagem
Apto. Rua: José Emmendorfer, 1090 - 03

dorm., cl garagem
Casa de alvenaria - Ana Paula, Prox. Posto
Mime
Sala comI. Rua: Reinoldo Rau, 728 35m2
Sala comI. Rua: Procnple Gomes de Oliveira,
138065m2
Sala ComI. Rua: Barão' do Rio Branco, 411
Ed. Klein cl 55m2
Sala ComI. Rua: Av. Marechal D. da
Fonseca, Antigo Senac Prox. Macol
Sala ComI. Rua: Av. Marechal D. da Fonseca,
Prox. Data Training
Sala ComI. Rua: Reinoldo Rau, Ed. Market
Plaee TERREA
Sala ComI. Rua: Antº Carlos Ferreira, Prox.
Arte Laje

VOCÊ PODE TER UMA
BELA VISTA

��QUITm
�N� �. P.j:IlZU WOL.j:

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

cl elevador
Financiamento direto com constr.

ou financ. pelo Banco.
Const. e Incorporadora.

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

CHaveCHave CHave Chave

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

IMOSlllARIA

MENEGOTTI

�.SS�J 5163 CASA ALVENARIA - AMIZADE
. R.ROLF ALBERTO BALLOCK,84 -

VERSALHES, DEP: 01 SUíTE, 02 QUAR
TOS, SALA, COPA, COZINHA, 02 BWC,
LAVANDERIA, GARAGEM.Área do
terreno 450.00 m2 Área Benfeitorias
180.00 m2 Preço: 80,000.00

5192 CASA ALVENARIA - VILA RAU -

R. ANTON FRIERICHS,89 - RES. HELENA
II. DEP.: 03 QUARTOS; 01 BWC ; SALA;
COZINHA;LAVANDERIA; CHURRAS
QUEIRA; GARAGEM PARA 03 CARROS.

.

Área do terreno 300.00 m2 Área Benfei
torias 173.00 m2 Preço: 37,500.00

5209 CASA SOBRADO - AMIZADE •

R.JOAO BATISTA RUDOLF,500 • SO·
BRADO - TÉRREO: 01 SALA COMERCIAL,
01 DEPÓSITO, 1 WC, GARAGEM P/2
CARROS. PARTE SUPERIOR: 01 SUíTE,3
QUARTOS,WC,SALA ESTAR, COPA/
COZINHA, DEPÓSITO, LAVANDERIA E
SACADA. Área do terreno 708.00 m2 Área
Benfeitorias 380.00 m2 Preço: 150,000.00

5225 SOBRADO - VILA RAU -

R.ANTON FRIERICHS LOTE N° 37 -

PARTE SUPERIOR: 03 QUARTOS, SALA,
COPA/COZINHA, WC, LAVANDERIA,
VARANDA. TÉRREO: 03 QUARTOS,
SALA, COPA/COZINHA, WC, LAVAN

DERIA, GARAGEM P/3 CARROS. Área
do terreno 300.00 m2 Área Benfeitorias
306.00 m2 Preço: 70,000.00

'CHave CHave CHave

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5178 SOBRADO . CENTRO . R.
GUILHERME WEEGE,496 - PAY.SUP.:02

SUITES,03 QUARTOS, 02 SALAS,
DESPENSA, 01 BWC, SACADA. PAY.INF.:
01 SuíTE, 03 SALAS, 01 SALA DE JANTAR,
02 LAVABO, CHURRASQUEIRA, COZ.,
LAVANDERIA, 02 GARAGENS. - AQUE
CIMENTO DE ÁGUA SOLAR E ELÉTRICO
- ALARME - PORTÃO ELETRONICO -

TERRENO DE ESQUINA:Área do terreno

300.00 m2 Área Benfeitorias 314.00 m2

Preço: 180,000.00

5224 SOBRADO . CORUPA -

R.RICARDO JARK, 77/79 . SOBRADO C/
310,00M2-1 SUíTE MASTER,l SUíTE,l
QUARTO, WC, LAVABO, SALA JANTAR,
2 SALAS DE VISITA, SALA TV, COPA,
COZINHA, GARAGEM P/2 CARROS.
EDíCULA C/94,00M2-1 QUARTO,S ALA,
COZINHA, WC, LAVANDERIA. Área do
terreno 875.00 m2 Área Benfeitorias 404.00
m2 Preço: 289,000.00

5231 SOBRADO - SAO
LUIS - R.EDSON CARLOS

GERENT, 39 - SOBRADO
COM ,1 SUíTE, 2 QUARTOS,
SALA, COPA, COZINHA,
DISPENSA, WC,
LAVANDERIA, GARAGEM
PARA 02 CARROS,
CHURRASQUEIRA,
ALARME,AQUECIMENTO DE
ÁGUA A GAS E
ESCRITORIO . .Área do
terreno 392.00 m2 Área
Benfeitorias 178.40 m2

Preço: 79,500.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

• Casa alvenaria semi-acabado cl
133,84m2,1 suite, dois qtos, sala, copa
cozinha ,BWC, garagem p/ dois corro;
e fundos do terreno mais uma caso com

67,00m2. c/ dois quartos, sala, copa,
cozo BWC, garagem, Rua Walter Steinke
s/n", Barra, terreno c/ 324,OOm2
(13,50x24) - R$ 35.000,00

lmobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

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

OFERTA DA SEMANA RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO

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

SÃO LUIS
GONZAGA
� casa em

a Ivena ria cl
130m2 - 3

quartos, 2

salas,
cozinha,
banheiro,

área serviço, churrasqueira, garagem - Terreno:
364m2, Valor R$ 55.000,00 (próx. Urbano)

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

VALOR

R$.300,00
R$ 350,00
R$ 300,00
R$ 2.500,00
R$ 300,00
R$ 350,00

CENTRO: Ed. Chistiane Monique, cl 144m2 - 2 quartos + dep. empregada, sala cl sacada, 2 bwc,
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

DESCRIÇÃÖ DO IMOvEL
casa boa cl 4 dorrn. + piscina
Casa Comercial - R. João Picolli
Casa Comercial - R. Frederico Bartel

VALOR

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

LOCAUDADE
Vila Lenzi
Centro
Centro

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

VALOR'

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

LOCAUDADE
Centro
Centro
Centro

,

OTIMOSINVESTIMENTOS
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)

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

VALOR

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

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

oberta, no Jardim das Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40
Entrada RS 20.000,00 + prestações à partir

de RS SOO,OO (corrigidas pelo CUD).
À vista RS 35.000,00 (aceito propostas)
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Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA � Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� nO 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

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N

I
I
I
I
I
I

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM
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Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA. 1436. SALA ().4

CRECI1439-J

ALUGA

VENDE COMPRA

FONE:-275-0172

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

Jguá Esquerdo - Aceita automóvel.
318 - Terreno com 675,00m2 - Rua Fritz Hasse - Centro

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

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

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

304 - Terreno com

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

R$ 62.000,00

,

I· Terreno com 535�5��;,���ina, no loteamento ICamposampiero 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 ßortolini, 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 Narloch, no Ana Paula II. (Rua asfaltada). Valor
R$ 17.000,00
• 1!2 (meia) Água 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 "
• FIRENZE • OURO VERDE

I.
SÃO CRISTOVÃO

CONDOMlíNIO FECHADO

-FLAMBOYANT

Ul
"'
o

CREC11541-J VENDE:

Cód. 00 II· Lotes cl área acima de 4S0,OOm2, contendo
toda infra-estrutura necessária, prontos para construir.

Localizados no Loteamento Adelina, próximo a Marisol, em
Schroeder. Com valores apartir de R$ 4.000,00 (aceita-se
financiamento, sendo I a parcela totalmente grátis)

I

Informativo
"

Imobiliário�IJS

TERRAS DA MARINHA É TEMA
DO I CICLO DE PALESTRAS DO

SECOVI

Série de palestras é uma

realização o Secovi, Gouvêa
dos Reis Advocacia Associada e

da universidade Estácio de As

Campus Santa Catarina.

A partir dia 30 de agosto, está
acontecendo em Florianópolis um

ciclo de Palestras visando o debate
de diversos assuntos, como é o caso

de Terras da Marinha. Todas as

palestras vão ser realizadas na sede
da OAB/SC (Av. G.ov. Irineu

Bornhausen, 4860 - Agronômica -

Florianópolis).
O valor do ingresso corresponde a

um quilo de alimento não perecível
ou R$ 5,00. Maiores informações
pelo telefone (48) 223-5101.

O programa do dia 30 de agosto
teve como tema Terras da Marinha.
O ciclo de palestras prossegue nos

dias 27/09,11/10,18/10 e 25/10,0
bordando temas como Acordo

Trabalhista, A energia e o Futuro de
Santa Catarina, e Direito Tributário.
O evento tem o apoio de entidades

e empresas.

Atenciosamente,
A Diretoria

Cód. 0222 • Casa de madeira cl 48,OOm2, contendo 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, garagem. Lore cl área de 314,OOm2
(I 5x21). Situada a Rua 902, Loteamento primavera, (5km do

centro), bairro Estrada Nova. Valor: Pura Pechincha R$
12.000,00

Cód. 0213 • Casa mista cl 96,OOm2, contendo 4 quartos, sala,
cozinha, bwc, churrasqueira, garagem. Terreno cl área de

.364,OOm2, todo murado. Localizada na RuaJosé Pomianowski,
Loteamento São Judas, no início do bairro Chico de Paula.
Valor R$ 26.000,00

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

Cód. o II o· Casa de alvenaria cl ISO,OOm2, contendo 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, 2 garagens + sobrado cl churrasqueira.
Terreno cl área de 406,OOm2 (14x29), todo murado.
Localizado á Rua 695, loteamento Jomar, bairro Estrada Nova.
Valor R$ 45.000,00 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�o� o-o��oI?o����?o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.C Iassimóveis o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o��o��o�?: o o �.'o �:�:�obo�oo ?�o ��o��

•� ,r.:=,=»��,=--_.I=".,... __ __

' I CRECI7402, � (0**47)
372-2903
9973-3623

CZERNIEWICZ - 02 Casas em terreno

de 688,40m2 - 120,00 m2 - 03 quartos,
contem ainda O I casa em madeira de

70,00m2. R$ 70.000,00 Aceita carro I
parcelamento.

CORUPÁ - Localizado no trevo de acesso.

Área de 2.483,00 m2 - possibilidade de

desmembramento.R$ 182.000,00

Apartamento - Royal Barg - O I suíte, 02 quartos - negociável
Apartamento - Ed. Pérola Negra - O I suíte, 02 quartos - R$ 95.000,00
Terrenos - Vila Rau - 420,00 m2 - R$ 18.000,00

Ligue agora e confira outras ofertas!
Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul- SC

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

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

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveir�, 1207 Fone 371·2357

106 - TIFA MARTINS - 134-,OOm', 3 dorm.,
sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem. Terreno .

2.800,oOm'. Rua Irineu Franzner - R$ 45.000,00

601 - CENTRO - Prédio com 24-0m', galpão com
280m'. Rua Procópio Gomes - R$ 220.000,00

135 - CENTRO - Casa em-alvenaria com

112m'. Terreno com 239,57m'. Rua Cabo
Harry Hadlich, 64-4- . R$ 70.000,00

109 - JOÃO PESSOA - 3 dorm., sala,
cozinha, bwc. Terreno 686,OOm'. Rua Arthur
Gonçalves de Araujo, 601. R$ 20.000,00

140 - JO O PESSOA - casa de alvenaria com

78m', 3 dormitório, sala, cozinha, 2 bwc,
garagem e lavanderia. Terreno com 34-5,58m'.
Rua Francisco Panstein, 28. R$ 25.000,00

'---"'_",�"�,,,

112 - CASA VILA NOVA - casa madeira com

100m' + galpão com 180m'. Terreno com

1.1l3m'. Rua 25 dejulho, 1971-
R$ 220.000,00

LOCAÇÃO Vila Nova APTO - 2 dormit., e demais dep. R$ 250,00
V'I L

.

CASA 3 t d
.

d dê R$ 25000. .

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

Procura-se alguém que
tenha apto ou qto poro
dividir no centro de

,

Jcroquó do Sul. Tratar:
275-1316, recado em

horário comercial.

Vende-se estamparia
completa, com berço
térmico em Toledo, no
Paraná. Tratar: (45) 252·
3835 ou 9971-0050,
com Cali ou Ivete.

Vende-se 1 bicicleta
.

mountain bike, 18 marchas,
marca calai. Valor o
combinar. Tratar 371·
2735, em ótimo estado.

ARQU/TETOS
ATENÇAO

Vendo SORWARE
ARCHICAD original,

versõo 6.0,
parcelado longo prazo.

Ligue urgente:
Max/Pau/o

(16) 624-4333
E-mail: mmanhas@yahoo.com.

,

CHACARA ACERTENA ESCOLHA:
FAÇA SEU INVESTIMENTO COM SEGURANÇA EQUALIDADE:adquira

uma cháraca de 20.000m2, 40.000m2, 60.000m2 ou 200.000m2, junto a

riqueza natural da região, em uma área privativa, com trilha ecológica, flora
e fauna nativas, nascentes, lagos com peixes, quiosque com churrasqueira à
beira do riacho, pontilhão e passarela de eucaliptos, área para quadra de
entreternimento, sanitários com faça filtro com tratamento septico, rede
elétrica·com posteamento e iluminação nas áreas de circulação. Realize o

sonho de morar junto a natureza com as águas do rio correndo entre as

pedras e o barulho mágico que produzem. Qualidade de vida com fácil
acesso e ótima localização é tudo o que você precisa a 6km do centro, Rio
Molha 400m após a gruta, 1 º acesso a esquerda, servidão das palmeiras

km3. Tratar: 370·8563 ou 9975·0102

ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO
EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Necessitamos: Cobrador

Exigimos: moto própria
Oferecemos:

- Salário + comissão + ajudo de custo
- Entrevista com Sr. Valdir, dos 8h30 as lOharas, 2°·
feira à sábado.
- Apresentação munidos de documentos.

End. R.Dr.João Colim, 128, sala 11· Centro ·Joinville -SC (47) 422-0163

lIIiIl ESQUADRI�S
� JARAGUA

ALUMíNIO SOB MEDIDA
BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANELAS

PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS

00
M
N
OI
...
U
w
o::
u

VENDE-SE
COMPUTADOR

PENTIUM
133 MHZ

Com 16MB de

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

de Fax/Modem
33.600K;

Windows 95

(completo);
Monitor 14

polegadas; Teclado
e Mouse.

Inf.: (47) 9902�
8144 ou 370-2309

cl Moacir.

Corretor de Imóveis
t

E-mail: rotewold@netuno.com.br

o O r I, o

Manequins, Cabides, Estantes, Closet's, Utilidades I:;>omésticas, Etc.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1369 - Centro - Jaraguá do �ul- Fone/Fax 273-0219

* CASA alvenaria 110m2, Vila Lenzi,
ótimo local. Rua Jaime Gadotti, Rua com

asfalto, contendo 3 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc, lav., garagem + área de
70m2, coberta com laje para ampliação
em terreno de 435m2; todo murado.
Valor R$ 60.000,00
* CASA alvenaria 110m2, Jaraguá
Esquerdo, próximo Carrocerias Argi, cl 4
qtos, sala, coz., bwc, faltando
acabamento externo. Terreno de 400m2.
Valor R$ 27.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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em alvenaria,
com área
de 318m2•
Rua 15 de
Novembro, 225 -

Corupá - Centro

R$ 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
ALUGA - Casa de madeira - Rua Vidal Ramos - Centro - Corupá
·R$200,00
ALUGA - Sala comercial - Rua Vidal Ramos - Centro - Corupá
·R$550,00

Fone/Fax: 375-0163 - Cei. 9975-1168
Av. Getúlio Vargas, 60 - Corupá - SC

MedClin
Urologia e Medicina do Trabalho,

I
Riiis�- jjex/iâ�!:IiJ:JJifliliiiiJ

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

�a melhor opção de

P��h'hC"'ltc 24 �CT'A$
Atenàaros Eles I Elas e Casais

Despedidas de Solteiro,
massagens eróticas

rONE: (47} 9991-8668
I lU/'aguá do Sul e região Jhony

DALTERRA LIMPA FOSSA
Or�amento sem compromisso

, ATENDIMENTO 24 HORAS.lIMPfSA Df FOSSAS'� ,

.D[SfNTUPIMENTO DE CANOS PIAS

�OS E CAIXA DE GORÓURA;'
� GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

'lIGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO).
FONE/FAX: (47) 370-0778
PLANTÃO: (47) 9117-4713

�Q Urubici, 1027 - lateral do José Picolli - lote 31 - Estrado Novo - Joroguó d,o Sul

vasconcelossonia@bol.com.br

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

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583
VENDE

- Terreno cl 495m2 (15x31) no B. Amizade próx. Salão Amizade.
R$ 10.000,bo - aceita proposta.
- Terreno cl 575m2 (15x35) 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 500m2 (15x10)
- Casa alv. cl 3 qtos. + garagem no B. Santo Antônio. R$
12.000,00 entrada + salário mínimo mensal.
- Galpão indl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cl 105m2,
garagem pl 2 carros. Parte superior - 1 apto. cl 215m2 - suíte +

3 qtos., Vila Lenzi.
- Apto. Centro (Edif. Catarina Ersching) cl suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada cl churrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de festas e '2 elevadores. Entrada
30.000,00 + 5x R$ 5.000,00 e assumir 25 parcelas de
1,25CUBs.
- Apto. cl 2 qtos. + dependo no Cond. Amizade. Garagens, área
de lazer e festa. Somente R$ 12.000,00 entrada. Aceita-se
carro até R$ 15.000,00 na troca.
- Apto cl 2 qtos. e demais depend., garagem cl portão eletrônico
no bairro Vila Lalau. Somente R$ 5.550,00 entro Aceita proposta.
- Casa alv. 3 qtos, e demais dep. cl churrasq. + garagem. 180m2•
Vila Lalau. R$ 55.000,00. Aceita proposta, financiáv'el.
- 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.

-

senac iii
Jaraguá do Sul

Informática
.Web Designer
.Dreamweaver Ultradev
.Flash Básico
.Auto Cad
.c abeam ento

Estruturado

.Digitação e

Processador de
Textos
.Power Point
.Profissional em

Manutenção de

Miérocomputadores

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura Industrial- 180h

Inscrições até: 13/09/2001
CAD Confecção - 60h.

Inscrições até: 09/11/2001
Soldagem Industrial- 80h.

Inscrições até: 12/09/2001
MOPE (Treinamento Específico para Condutores de Veículos Rodoviários

Transportadores de Produtos Perigosos) - 40h.

Inscrições até: 13/09/2001
Fundamentos em Tecnologia da Borracha (SENAI- Cetepo - RS)

Inscrições e informações pelo telefone
(51) 473.184 ouno e-mail: cetepo@rs.senai.br

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

SENAI - CET Jaraguá do Sul
Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 - Fone/Fax: 47-370-7722

E-mail: jaragua@senai-sc.lnd_br

IDIOMAS
.Inglês

,.Espanhol '==
••

Jaraguá do Sul

o rrelbor ate:xlim:nto da ci&de
Rua Reinoldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

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

BOA NOTÍCIA
Para lunáonários públko,

estadual de todos os órgãos,
empréstino com amenor

toxo de juros, sem consulta
do SPC ou SERASA, agora

também poro }arogllÍl do Sul
e região. Tratar:
275-1752

ou 9991-6366

Não cobramosmatrícula
Mensalidade R$ 20,00

ATENDIMENTO

Segunda á Sábado em
vários horários.

Treinamento de crianças
a partir de 5 anos.

Atendemos em dois endereços:
* Rua Betha Weege, 2485 - Fundos Jaraguá 99 - Em frente a Verd. Maass.
* Rua Angelo Rubini,504 - 2° piso �UX - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul

CASA DO CHOCOLA�
CURSOS - De 10 a 13/09

*Pirulitos de chocolate- * Bolo Morango com Sonho
* Chokito, Prestígio e Valsa
Charge * Festival de Panquecas
* Fondue de Frutas e Carnes * Docinhos para festa
'!' Bolo Bíblia * Bolo Floresta Negra e Tortas

Local: Casa do ç:hocolate - Inscrições - Fone: 371-4800

Fone: 371-4800

PROCURA-SE PESSOAS
Para oportunidade de negócios, a partir de

casa ganhos parciais até R$ 2.000,00
Requisitos: telefone e 2° grau.

Fone: (47) 9992-6045 -

www.hom.com.br/d i nhei ro

SE SENAI

FIEse

JARAGUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DESTA Fone
(47)

275-0203
Fax . 371-8351

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

\\�� .::
www.destaquebrindes.com.br

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

VERSOS
Vende-se impressora
Epson 777, nobreak, 1.2
KVA, HUB, 8 portos 10/ '

1 00, computador K
62500, placa Asus. Semi
novos, na garantia.
Tratar: 371-8581 ou

9117 -4475.

Vendo móveis para loja:
balcão de caixa, vitrine,
expositores, mesas poro
computadores, todos em
marfim e aço escovado.
Seminovos. Tratar:
371-8581 ou

9117-4475.

Doa-se cachorro fila
brasileiro, com 1 ano de
idade. Tratar: 276-0021,
com Eliane.

Vende-se locoodora na

Vila Lenzi, ótimo negócio.
Tratar: 370-0863.

Vende-se sorveteria

completa. R$ 25.000,00,
com pausterizadora.
Aceito carro ou terreno no

. negócio. Tratar:
370-4509.

. (47) 37�-l479 Trabalho, Festas

9113-1646 Casamentos, etc.

Jaraguá do Sul - sc

I> I S K
I��.�&

asolJ 7B9 5900
Economize Tempo e Dinheiro!

&!irati!

Pizzaria BOM Gosto
Pizza Gigante (45em) - RS .17/90

.

�izza Grande (35em) - RS 13;90
Pizza Má.dia (30em) - R$ 11/90
'Pizza Pequena (25cm) !·'R$ 8;90

(alzone ': 'RS 1 5190
, Servimos almoco eMarmitex sob encomenda

, ,

Rua ProcópiQ Gomes de Oliveira,1277 - Jaraguá do5ul- sc Fone 275-2825

o Disk InforMaÇÕeS que egr.' no mew.!do d",,,,
1995,. inicia sua e....xpansãc pal'"H Õ ßr�.síJ 11<1. gm.nde 'Cuöi'íha, Estadu
do Paraná, Atende díarinmenre 24 horas por dkl e svu ObJdivo i:
auxiliar Ú consumi,dor' a encontrar as (:mp:r{�i{as, os prudlHi..l� e' (jS

t"ierviçúf. de- seu inr_çn�5�e, eXfJ1nplm; !'.n.fótrnál:ir:ri., tele:fmlla,
vendá. t� assistencia de resururuntcs, hmdlOntlcs!
11Qki,� e-: fi indu5-tri�'ú�, e

(CIBê:lvaç-,tli), ,m"''''''W''''''

c lmport!ld.;)��, ,'m·�,n''''"üK.

$flViços do seu dia-a-dia.
Nosso é pe-rsonalizado. p(l&,,�t.dn1�)S utn dr.

profissionaís quitWicad(!$ para ü!endür pkn.;lnt(:n!�� H:<:!�
necessidndeu.

No 0'30.0 "189, 5900 yü(� <JÜten; tn[hts us :UI!()f�rHVÚt>ii (ilh'
precisa paru fazer o JneHwr
hcràrio dc

passaremos várias opções
Possuímos também b,u)co

inf()rni!l,I;,'Ôt.�s exclusivas ce tW�'3Qg tb:,�n!r���
oelo endereço
produtos t� scrvicos em promocões.
Preruncionals".

,S!lb,� por qué o Disk tnformaçóes é di.1�.�rente?·
It sjmpl�$r Por ser um ge-rvi<;(! coru (k ulüíd.adr publKa.,
náo visa lucro com �.�;. ligHt'Ô��, tem conto prop6:dro,
üH::ihtar a vúJã dn cornunidadc. quem qu�r render de

quem quer' comprar.
O custo de éc:eS:M) é de R� 0,27 (i minuto ,ip-uh>u 111ÜiüiU,\ ddimdo

pata manutençáe do St."Nj'Ç-O e que f. romlmenre nnid0 peJ;" Embra�eL

empresa Gcssiúnúrh:l e ud 1l1inhnradora dD sistcm«.

Portanto näo cBqueç,,"'l;; PrÜOUf11' nunca H'lais.Ugu::,05Q-O 789 SgOO

Antes de contprar produtos
e Sel"llie05 t::onsulte�no5!

Pizza Gi9ante (:0111

lI1ini brinde - R$18,90
Pizza Grande (:0111

lI1ini brinde - R$14,90
Pizza Pequena - R$ 8,90
Bife a parll1e9iana - R$14,90
Calzone - R$I7,90

Fazendo seu pedido de uma

371-1655 v!��!ha:�:u:;�
de banana nevada

Pref Wa/demar Grubba, 2176 - Vila La/au - Jaraguá do Sul

PIZZARIA RIO BRANCO
MAIS UMA QUALIDADE CASARÃO!

-

ATENCAO
Desconto Especial
para Estudantes

* 6.7%----------------�---�

I

: Pequena
: .R� 6,90

Grande Gigante Calzones
R� 12,90 R� 16,90 R� 17,90

Massas :
I

R� 10,00:'
P R O M O C Ã-º

-

Peça sua Pizza pelo Disk pizza
e Ganhe 5% de desconto

no RODIZIO.

_____ J

Reuna os Amigos e Venha para o Melhor Rodizi� da Cidade.
Rua Barão do Rio Branco, 163 Fundos (ao lado da Policlinica) Obs.: Pontos acumulativOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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tGoI Plus lO 16V (cód. 5XllC4/P4P): preço promocional à vista a partir de R$18.719,OO. Golf 16L com ar-condicionado (cód. 9B12F4/PHlIP02IWB5): preço promocional à vista a partir de R$ 32.534,00. Preços base São Paulo, com pintura sólida e custo adicional de frete.
aXa de 1.54% pera o modelo Boro. Promoção vólida até 15/09/2001 ou enquanto durar o estoque. Estoque disponível de 03 unidades de cada. Fotos meramente ilustrativas. Estes veículos estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do

Ar por Veículos Automotores.• Distância móxirnc de 200 km a contar da Concessionária.

Cortando os preços
A

pra voce

I. I

Goi Plus l.0 16V 4P Golf l.6 L
Cód. SXllC4/P4P Cód. 9B12F4/PH1/P02IWBS

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7h30 às 19h
Sábados: 8h às 12h

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000

. Jaraguá do Sul

ENTREGAMOS
ONDEVOCÊ
ESTIVER* Supervolorização

do seu usado
Troca com Troco

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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não venda seu carro, ele
é dinheiro, ligue!

Tratar:
(47) 3035-2885
(47) 3035-4236
(47) 9905 ..2764

ATENÇAO
Precisa de dinheiro?
Ligue com cheque pré

até 12 vezes

Tratar:
(47) 3035-2885
(47) 3035-4236
{47} 9905-2764

COMPRO
CONSÓRCIO,

não contemplado, mais
de 15 parcelas, pagoà
vista, em dinheiro,

Tratar:
(47) 522-0256 ou

(47) 9968-0588

,

EMPRESTIMO PARA
FUN. PÚBLICOS

com desconto em folha até
36x.
Tratar:

(47) 3035-2885
(47) 3035-4236
(47) 9905-2764

22 Vara

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul

AULASDEINGLÊS,
com Canadense,

particular e avançado,
em seu lar.
Tratar:

9111-8917, com
professor Sammy

GRUPO DE DANÇAS GAÚCHAS PAGO DO SUL e o GG 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.

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMACAO DE FALENCIA, faca saber 00 responsavel pelos

Titulas abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste Oficio de Protestos para serem

PROTESTADOS no prazo da Lei se nao forem pagas.Ao intimada e facultado pagar, ou postular
judicialmente a sustacao 'de protesto ao apresentar declaracao de resposta por escrito.

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO VENCIMENTO

VOLPY DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA
D 308428/01 04/03/2001

VÓLPY DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA
D 308428/02 19/03/2001

VOLPY DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA
D 308428/03 03/04/2001

VOLPY DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA
D 311395/01 19/03/2001

VOLPY DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA
.

D �11395/02 08/04/2001
VOLPY DISTRTBUIDORA DE TECIDOS LTDA

D 311395/03 28/04/2001
VOLPY DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA

D 313591/01 23/03/2001
VOLPY DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA

D 313591/02 07/04/2001
VOLPY DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA

D 313591/03 22/04/2001
VOLPY DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA

D 313591/04 07/05/2001
VOLPY DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA

D 313591/05 22/05/2001

DOCUMENTO CREDOR
VALOR SACADOR
03.314.228/0001-44 DOHLER SA

2.031,40 O MESMO
03.314.228/0001-44 DOHLER S.A.

2.029,00 O MESMO
03.314.228/0001-44 DOHLER SA

2.029,00 O MESMO
03.314.228/0001-44 DOHLER SA

1.539,18 O MESMO
03.314.228/0001-44 DOHLER SA

1.539,00 O MESMO
03.314.228/0001-44 DOHLER SA

1.539,00 O MESMO
03.314.228/0001-44 DOHLER S.A.

932,66 O MESMO
03.314.228/0001-44 DOHLER SA

928,00 O MESMO
03.314.228/0001-44 DOHLER S.A.

928,00 O MESMO
03.314.228/0001-44 DOHLER S.A.

928,00 O MESMO
03.314.228/0001-44 DOHLER S.A.

928,00 O MESMO

Na forma do Art. 883 do Codigo de Processo Civil e Decreto Lei nr. 7.661/45 - Art. 10, e

Provimento 16/93 da CGJSc.

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DO EDITAL: 20 dias.

O(A) Doutorlc] Luiz Antonio Zanini Farnerolli, Juiz(a)
de Direito,

.

FAZ SABER Requirida: Floripel Comércio e Representações de
Material de Limpeza Ltda., o qual se encontra em local incerto e não
sabido que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Critiano
Wackerhagen, 87, Vila Nova CEP 89259-300, Jaraguá do Sul
SC, tramita a Ação Sustação de Protesto, sob nO 036.97.000263-
2 aforada por Ciluma Cozinha Industrial Ltda., emdesfavor de
F(oripel Comércio é Representações de Material de Limpeza Lido.
Assim, fica o mesmo CITADO para responder à ação, querendo,
no prazo de 05Jcinco) dias, colltados do transcurso do prazo deste
edital. ADVERTENCIA: Não sendo constestada a ação no prazo
marcado, presumir-se-õo aceitos como verdadeiros os fatos
articuladps pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do
CPC). SINTESE DA INICIAL: Foi levado a protesto, conforme
título de protesto em anexo, a duplicata nº 021750/3, novolor de
R$ 1.155,86, tendo cerno sacado a requerente e sacador a

requerida. Ocorre que a requerente não é devedora do valor acima
citado. m ex-empregado da requerida emitiu fraudulentamente o

título nO 021750-3, com vencimento em 01/12/1997, sem que
houvesse ocorrido qualquer venda de mercadoria. Verifica-se no

ofício, que a requerida isenta a requerente de qualquer
responsabilidade sobre o evento{ declarando que nada é devido
por parte daquela. E, para que cnegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, eu, Christiane Korn Alves, o digitei, e eu, Ana
Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de
Jaraguá do Sul (SC), 14 de agosto de 2001.

Juiz de Direito

I

I

r

I

I
I

Jarogua do sul, 05 de Setembro de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
22 Vara

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 30 dias

O(A) Doutor(a) Luiz Antonio Zonini Farnerolli, Juiz(a)
. de Direito,
FAZ SABER Réquirida: Floripel Comércio e RepresentaçÕes de
Material de Limpeza Ltda., o qual se encontra em local incerto e não
sabido que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Critiano
Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul
SC, tramita a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, sob
nº 036.98.000135-3, aforada porCilurno Cozinha Industrial Ltda.,
em desfavor de Floripel Comércio e Representações de Material de
Limpeza Lido. Assim, fica o me�mo CITADO poro responder à

ação, querendo, no prazo de.15 dias, contados do transcurso do
prazo deste edital. ADVERTENCIA: Não sendo constestada a

ação no prazo marcado, presumi-se-õo aceitos como verdadeiros
os fatos crticulodos pelo .autor na petição inicial (art. 285, c/c art.

319 do CPC). SINTESE DA INICIAL: Foi levado a protesto,
. conforme título de protesto em anexo, a duplicata nº 021750/3, no
valor de R$ 1.155,86, tendo como sacado a requerente e sacador.
,a requerida. Ocorre que a requerente não, é devedora do valor
acima citado. m .ex-empregàdo da requerida emitiu
fraudulentamente o título nº 021750-3, com vencimentó em 01/
12/1997, sem que houvesse ocorrido qualquer venda de
mercadoria. Verifica-se no ofício, que a requerida isenta a

requerente de qualquer responsabilidáde sobre o evento, declarando
que nada, é devido por parte daquela. E, poro que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Christiane Korn
Alves, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial o conferi
e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 14 de agosto de
2001.

Juiz de Direito

lAB,
---

EDITAL �u

co:

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tobelio Designada da Comarca de
Jaragua da Sul, Estada de Santa Catarina, na forma da Lei, ele.

'

Faz saber a todas quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionalo
para protesto de Titulas contra:

(I

ÓO de

ueec
Iflrm

maçã
�ingi
IDaSI
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O� m

Jent

Itári:
enn

cor
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ADOLAR ROBERTO ADRATr - RUA EMILIO FLORIANI LADO 82
NESTA;
ADOLAR ROBERTO ADRATr,- RUA EMILIO FLORIANI LADO 82,- NESTA,
AGATHA TRANSPORTES LTDA - AV LUIZ LUNARDI 857 SALA 4 - NESTA:
AMBALDO TAVARES MACEDO - R ADOLORATA DAURI PRADI 62 JGuÁ
ESQUERDO - NESTA; ,

AMBALDO TAVARES MACEDO - RUAADOLORATA DAURI PRADI62 JAGUA
ESQUERDO - NESTA;
ANDREGUETONI E CIA LTDA - RUA JOSE EMENDORFER 1060 NOVA
BRASILlA - NESTA;
CANERI GRILL CHURRASCARIA LTDA ME - RUA CEL.PROCOPIO GOMES
DE OLIVEIRA 15 -NESTA;
CLAUDIO LUIS DOS SANTOS - RUA 747 12 - CENTRO - NESTA;
CONDUTRON IND.LTDA - R MARIA UMBELINA DA SILVA 232 - NESTA;
DECIO FRANKOWIACK - RUAMANOEL FRANCISCO DS COSTA 5694-
NESTA;
DENILSON MOREIRA - RUA JOSE THEODORO RIBEIRO S/NR ILHA DA
FIG - NESTA;

,

DIST DE BEBIDAS BAUMGARTELLTDA - CAIXA POSTAL 80 S/NR - NESTA;
ELAINE KAPPAUN DE MOURA- RANTON FRERICH 13
NESTA;
ESSENCIA DE VIDA - R CRISTIANE ZERBIN, 235 - SCHROEDER;
EVANDRO EGBERTO KERN - R.JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 1523-
NESTA;
GERSON JOSE DOS SANTOS - R HERMANN SLUTZ 169 AP 205 - NESTA;
IGREJA UNIVERSAL APOSTOLO DO SENHOR - R NEY FRANCO 275-
NESTA;
ILDOMAR GOMES DE CARVALHO - R URUGUAI 84 - NESTA;
IND COM DE MOVEIS PATRINES LTDA - RUA ATANASIO ROSA FUNDOS
122 - GUARAMIRIM;
IND E COM DE FRUTAS SECAS BAN L - E )N DE NOVEMBRO 114 -

CENTRO - NESTA;
JAIR JOSE KANCZEWSKI - ESTRADA RIO DA LUZ S/NR - NESTA;
JOAO PEREIRA ROCHA- ROD BR 280 303 AGUA VERDE
NESTA;
KOALA ACABAMENTO TEXTIL LTDA - R WALTER MARQUARDT 2222 1
ANDAR - NESTA;

.

L.R.EMBALAGENS DE MADEIRA - ME - RUA 3 DE OUTUBRO S/NR -

SCHROEDER; ,

LEONARDO HASSE - LOT JARDIM BROMELlA S/NR ILHA DA FIGUEIRA
NESTA;
L1ZMAYCONF E ACBATEXTIL LTDA- RWILLY GUNTHER, S/N§ RIO

CERRO.,-NESTA;
,

MANIA NATIVA CONFECCOES LTDA- RUA 11 DE NOVEMBRO 2709-
NESTA;
MANIANATIVA CONFECCOES LTDA- RUA 11 DE NOVEMBRO 2709-
NESTA;
MAQUINASGRASSIALTDA-RUAMAXWlLHLEM 786A BAEPENDI
-NESTA;
MARCOS RAHN - R LUIZ GONZAGA AYROSO 490 - NESTA;
MARICEllA MACEDO C.BERTELSAN - ESTR FELIPE SCHMIDT S/NR
CORUPÁ-SC;
MARICELlAMACEDO DE CARVALHO BERTH ELS - ESTR FELIPE SCHMIDTSI
NR - CORUPÁ-SC; .

MARLENE NELCI GROll - R ELISA WOLKMANN MAAS - NESTA;
MERCADO ATUAL - RUA ALBERTO UTPADEL, S/No - NESTA;
NEWSULMALHAS LTDA - R REINOLDO RAU 60 SL 503 - NESTA;
NEWSUL MALHAS LTDA - R REINOLDO, RAU 60 SL 503 - NESTA;
NEWSUL MALHAS LTDA - R REINOLDO RAU 60 SL 503 - NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE LTDA-ÄNTONIO CARLOS FERREIRA 23 - NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE LTDA-ANTONIO CARLOS FERREIRA 23 - NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE LTDA - ANTONIO CARLOS FERREIRA 23
NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE LTDA - ANTONIO CARLOS FERREIRA 23 S- 202-
NESTA; ,

RAFAEL LUIS CAMPREGHER - RUA JOAO FRANZNER 666 - NESTA;
RECANTO DO SABOR IND COM SORV LTD - RUA EMILIO FLORIANI64·
CENTRO - NESTA;

.

RECANTO DO SABOR IND COM SORV LTD - RUA EMILIO FLORIANI64·
CENTRO - NESTA;
ROSANGELA BEATRIZ KLEIN FALLGATER - RUDOLFO HUFENUESSLER 103

-NESTA;
,

ROSANGELA BEATRIZ KLEIN FALLGATER - RUDOLFO HUFENUESSLER 103

-NESTA;
RUDINEY IJt)S SANTOS - RUA LENO NIKOLUZZI DEFRONTE AO NR 130

-NESTA;
,

SEVEMA FER. COM. E REP. LTDA - R.JOAO JANUARIO AYROSO 234-
NESTA;
TUTTI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - R CAMPO TENENTE 769 -

CORUPÁ;
,

VALDINEI-KLEIN -- RUAARTHUR EGGERT 349 - NESTA;
VELOCITY MECANIC LTDA - RUA AMAZONAS 426 - NESTA;
VOLPY DISTRIB DE TECIDOS LTDA- RUA DONAMATILDE 1960 - NEESS�;VOLPYDISTRIBDETECIDOSLTDA-RUADONAMATILDE 1960-N ,,'

VOLPY DISTRIB DE TECIDOS LTDA - RUA DONAMATILDE 1960 -,NE1S9�6VOLPY DISTRIB DE TECIDOS LTDA - RUA DONA MATILDE
- NESTA; NESTA
�g��D�l��I�E6êci�g���ALTD�U���:���E���?LDE 196Ó
-NESTA- ,

TA
VOLPY DISTRIB DETECIDOS LTDA - RUA DONAMATILDE 1960 - NN��TA;VOLPY DISTRIB DE TECIDOS LTDA - RUA DONAMATILDE 1960 - :
VOLPY DISTRIB DE TECIDOS LTDA - RUA DONAMATILDE 1960 - NESTA.
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E, como os ditos devedores nõa foram encontrados ou se recusararnu�
aceitar a devida intimação, faz por i�termédio do presente Editai, P��8 qno
os mesmos compareçam neste Tabelionato no Rua Arthur Muller, n '

Óo
prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então, dar razõo por 1uf �IC.
O faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da e,

Jaraguá do Sul, 5 de setembro de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�urto de meningite está

wntrolado em Corupá
CORUPÁ - o secreta

ia de Saúde da Prefeitura

�e Corupá, Alceu Moretti,
Iflrmou ontem que a si

roação nos casos de rne

�ingite es tá controlada,
mas mesmo assim deverá

icontecer vacinação entre

O� moradores que estão

�entro da mesma faixa

ctária dos pacientes que
iOntraíram a bactéria. De

eordo com Moretti, a

racinação será destinada,
Im princípio, para as pes
IDas gue têm entre 13 a 23

IDOS, mas a administração
nunicipal está pleiteando a

racinação para toda a po

�ulação.
Ainda segundo infor

nações do secretário, to
Jos os oito casos de me

nin�te detectados nos úl

illnos dias são do tipo C.
O resultado dos exames

ieioontem à tarde. Apesar
Je apenas quatro exames

rerem sido realizados pelo
iboratório central de Flo
�nópolis. Ele explica que,
nestes casos, a tendência é

de que todos os casos se

jam do mesmo tipo.
Moretri esclarece que

há 24 horas não surgiu ne

nhum caso novo de sus

peita de meningite e que a

tendência, nesses casos, é

de estabilização da crise.

"O pior já passou e, se

gunda-feira, todos voltam

à vida normal", acredita o

secretário. Segundo ele,
durante os últimos dois

dias, uma equipe de volun

tários percorreu toda a ci

dade, informando e escla

recendo a população so

bre prevenção, causas e

conseqüências da meningi
te, atingindo cercá de 80%

dos moradores de Corupá.
Mesmo assim, Moretti

alerta para os sintomas da

doença e aconselha a pro
curar um médico imediata

mente em casos de dores de
'

cabeça acompanhado de

vômitos, rigidez na nuca e

manchas pelo corpo. Se

gundo ele,. um diagnóstico
rápido permite que a medi

cação atue com eficiência.

Inscrições para o Festival do
Minutoencerramsegunda-feira
]ARAGUÁ DO SUL -

Até o dia lOde setembro

,
�tão abertas as inscrições
las interessados em par
ticipar do 9° Festival

Mundial do Minuto. Pode
ler vídeo, filme ou ani

mação, em VHS ou DY, e

rode ter até seis finais di
ferentes.
Todos os trabalhos se

I'eClonados para a catego-
lIa vídeo receberão R$
JIO,OO como pagamento
Gas di

'

.

trertos autorais, pela
veiculação na Directv, en
tre 7 e 13 de novembro.
TOdos os anos' o festival
recebe de 700 a mil tra-

balhos fazendo uma pré
seleção com cerca de 60

minutos formando a Mos

tra Competitiva do Mi

nuto.

Esta mostra será eXI

bida na semana de 7 a 13

de novembro deste ano,

em mais de cem Centros

Culturais e Unid�des do

Sesc de 80 cidades bra

sileiras. Namesma semana,

o festival é exibido na

Direcrv e na TV Cultura e

também pela Internet.
O festival distribui R$

25 mil em prêmios. Este
ano foi criado o prêmio
especial até 30 segundos.

GERAL CORREIO DO POVO 7

I PROTESTO: .OBJETIVO É DENUNCIAR AS C.ONDIÇÕES DE VIDA DA P.OPULAÇÃ.O DESASSISTIDA

Grito dos Excluidos reúne
minorias raciais em manifestação

]ARAGUÁDO SUL- Ja
raguá do Sul e região: O
Grito dos Excluídos é rea

lizado todos os anos du

rante a Semana da Pátria e

tem por objetivo denun

ciar as condições de vida

dos seto res da sociedade

que estão marginalizados
pela exclusão social.

Além de sindicalistas e

dos movimentos popula
res organizados de Jaraguá
do Sul e da região, compa
receram ao evento os de

putados Idéli Salvati (PT)
e Jaime Duarte (PPS). Na
avaliação da deputada pe
tista a manifestação tem

tudo a ver com a situação
que vivemos atualmente
no Brasil. Segundo Ideli, o
brasileiro não tem motivos

para comemorar a inde

pendência. "São em mo

mentos como esse .que a

gente questiona a real situa

ção de independência do

Brasil", reflete a deputada.
A deputada considera

fundamental a união dos
excluídos no sentido de

Cesar Junkes/Cf'

fndios Tiaraju, de Araquari, apresentaram cantigas na Praça Ãngelo Piazera

dar mais força às rnanifes

tações populares e, conse

qüentemente, pressionar os ,

governos a adotarem po
líticas públicas que benefi

ciem a maioria da população.
As minorias raciais

marcaram presença na ma

nifestação. A coordena

dora do recém-criado Nú

cleo do Movimento Ne

gro de Jaraguá do Sul e

Região, professora Sandra
Maceió de Oliveira, consi
derou a manifestação ne

cessária para tornar visível

a luta e as dificuldades das

minorias. Sandra salienta

que o núcleo está tendo
uma boa receptividade
entre a comunidade negra
da região e a mobilização
deve resultar positivamente.

Representantes da al

deia Tiaraju, localizada em

Araquari, apresentaram
algumas cantigas indígenas.
Tímidos, pouco falaram,
mas disseram e mostraram

o suficiente para que todos

percebessem o nível e ó

grau da exclusão a que

estão relegados. "A nossa

situação é de fome e de

doenças", afirma a índia

Marta da Silva, que veio em

companhia de mais 25

.

índios.
A presidente do Sindi

cato dos Trabalhadores no

Comércio, Ana Roeder,
falou da situação dos ex

cluídos de carteira assinada,
ou seja, dos trabalhadores

explorados e mal remune

rados, sem direito a recla

mar por medo de perder
o emprego. (MHM)

Jaraguá emDança deve reunirmilbailarinos durante evento
]ARAGUÁ DO SUL - Oi

tenta gmpos de dança já se .

inscreverem para o Jaraguá
em Dança, que acontece de
20 a 23 de setembro, no
Ginásio de Esportes Arthur
Müller. Durante o evento,
mais de mil bailarinos esta

rão se revezando no palco
do ginásio, representando 44

instituições. Este ano, parti
cipam da mostra escolas de

dança de Corupá, Barra Ve
lha, Schroeder, Concórdia,
Massaranduba e Guarami

rm, além de Jaraguá do Sul.
De acordo com a coor

denadora de Cultura da

Fundação Cultural, Mara

o seu site de compras de máquinas e ferramentas em Santa Catarina.

Comprar máquinas e ferramentas
pela internet é hiper.

.

.

-a.

BR�ITHAUPT 7
TradlçAo em Qualidade :.:..:...

Arquivo/CP: Edson Junkes

Jaraguá em Dança não será competitivo, mas de mostra

Bini, este ano farão apresen- venda ao preço de RS 2,00
rações como convidados os nas arquibancadas e R$ 3,00
grupos Studio deDançaAl- nas cadeiras. Também have-

cântara, de Balneário Carn- rá apresentações nas em-

boriú, Cia. Batukdopé e Sru- presas Caraguá, Duas Ro-

dio 1, de Curtiba. das, ,Weg e Marisol.

Os ingressos já estão à Este ano, o Jaraguá em

Dança não será competitivo,
mas de caráter de mostra.

A decisão de transformar a

competição em mostra deu

se devido à participação
pouco proveitosa de alguns
gmpos, que não obtiveram

pontuação no ano passado.
Mesmo sem competi

ção, um júri orientador vai
avaliar as apresentações
pelos critérios de criativi

dade, harmonia técnica e

coreografia .. Nesta edição
do Jaraguá em Dança par
ticipam nove grupos na

categoria mirim, 23 na in

fantil, 25 no infanto-juvenil
e 23 na categoria juvenil.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I ARTIGO: A PARTE CHEIA DO CÁLICE CHAMADO BRASIL - -POR LUIZ MARINS (ANTHROPOS CONSULTING)

Afinal, que Brasil é este? O que está
realmente acontecendo com o' Brasil?

Afinal, por que estão as maiores

empresas americanas -e européias
afirmando que seu maior portfólio de
investimentos para os próximos 10-15 •

anos será nesta região do mundo?
Será que viraram devotos de Nossa

Senhora Aparecida do dia para a noite?

Acredito que seja o momento de

passarmos deuma consciência ingênua
_ para uma consciência crítica sobre o

momento atual brasileiro. Nos
corredores do Fórum Econômico
Mundial, em Davos, os ministros e

autoridades declaravam sua intenção
de investir no Brasil, nos próximos
anos, o que nunca haviam pensado.
Afinal, que mercado é este? Vejo

dados confusos- sobre o Brasil. Os

jornais mostram a desgraça, o

estupro, as balas perdidas ... e esse

pessoal continua vindo para o

Brasil? As empresas espanholas e

portuguesas acabam sendo maiores

aqui do que na própria Espanha e

Portugal e assim por diante. Acho

que está na hora de explicar o Brasil
com dados - dados de pesquisa -,
dados sérios, em vez do "chutô

metro" aplicado a todo o momento

para nos confundir.

Um exemplo digno é o divulgado
em abril do ano passado; nos 5001

anos do Brasil. Todos o,s jornais
estamparam para o mundo todo que
éramos 5 milhões de índios no Brasil
em 1.500. Orá, se há dúvidas de

quantas pessoas exatamente vieram

nas caravelas em 1500, como é que
sabemos que éramos 5 milhões de

índios em_ 1500 no Brasil? Quem
conto'!? Qual o IBGE da época ou

GPS que mediu os 5milhões? Algum
louco, com base em especulações
referentes à mortalidade infringida
pelos espanhóis no México, chegou
à conclusão absolutamente absurda
de que éramos 5 milhões e isso virou

"verdade"! E, assim, logo dizemos

que temos 120 mil desabrigados nas

ruas de São Paulo, 45 milhões de
miseráveis etc., etc.

Até quando seremos obrigados a

engolir essas verdadeiras barbarida
des? Para passarmos de uma cons

ciência ingênua para uma consciência
-

critica e compreendermos o que está

acontecendo, temos que saber que o

mundo tem o que se chama de

"mercados maduros".

"Mercado maduro" é o mercado
em que o crescimento do consumo

_

é equivalente ao incremento

vegetativo da população - ou seja
- se a população cresce, aumenta

o consumo. Se não cresce o

consumo, continua estático. Assim,
o consumo de cerveja nas EUA, por
exemplo, cresceu 2% acumulado nos

últimos 5 anos e deverá crescer

apenas 2% nos próximos 5 anos. No

Japão, 35 prefeituras exigem um

atestado que diga que você tem

onde colocar seu carro para que um

concessionário possa vender um

automóvel novo a você - problema
de espaço vital. O con�umo de

biscoitos na Inglaterra não cresce há

10 anos. Esses mercados maduros

EUA, Europa e Japão - onde se

encontram as empresas igualmente
maduras - IBM, Toyota, Electro
lux etc. - precisam de mercados

emergentes - onde o crescimento do

consumo seja maior do que o

incremento vegetativo da população.
Quais são esses maiores merca

dos hoje no mundo? Brasil Ímdia e

China. Mas não nos iludamos muito
com a China. A China tem 76% de
sua população em campesinato. A,
Índia 72% e o Brasil apenas 22%.

Assim, o País, pronto paraconsumir
produtos ocidentais de alguma
tecnologia que não seja bicicleta,
alfanje etc., é o Brasil e, por exten

são, oMercosul. Por isso estão todos

aqui e querendo investir mais e mais

aqui. O mercado brasileiro, segundo
dados da Nielsen, cresceu nos

últimos 5 anos:

* 859% em fraldas descartáveis
* 369% em mistura para bolos
* 310% em alimentos para gatos
* 282% em leite flavorizado
* 273% em alimentos para cães
* 219% em leite longa vida
* 201% em massas instantâneas
* 176% em cereais matinais
* 116% em carnes congeladas
* 81% em água mineral

'

O Brasil é hoje um mercado que

apresenta alguns dados impressio
nantes:

* 1,3 milhão de lavadoras de

roupa - 82% mais que o Canadá
- 4° mercado do mundo.

* 8,02 trilhões de litros de refri

gerantes - 343% mais que no

Canadá - 3° mercado do mundo.
* US$ 1,3 bilhão em alimentos diet

ou light - US$ 100 milhões em

1990 - US$ 6 bilhões em 2010.
* 63,4 mil toneladas de creme

dental>-- 456% mais que na Itália.
* 51,4mil títulos de livros -12%

mais que a Itália.
* US$ 1,2 bilhão em CDs -, 5°

maiormercado fonográfico do mundo.
* 681,9 mil toneladas de biscoito

- 27% mais que o Japão - 2°

maior mercado do mundo.
* 3 milhões de geladeiras - 66%

maior que o Reino Unido - 4°
maior mercado do mundo.

11 milhões de usuários da

Internet -,- 95% das declarações de

IR (Imposto de Renda) foram

enviadas via Internet, 40% do total

da América Latina e o dobro do

México. E é importante que sai

bamos que somente a chamada

classe média e emergente no Brasil

hoje representa -35 milhões de

famílias (IBGE):
Assim, só a classe média e emer

gente no Brasil é:
* 8% maior que a popul�ção da

Alemanha.
* Maior que a República Checa,

Bélgica, H�ngria, Portugal, Suééia,
Áustria, Suíça, Finlândia, Dinamarca,
Noruega, Irlanda, Nova Zelândia,
Luxemburgo e Islândia juntos.

* É maior que a França e Canadá

juntos.
* Equivale a um terço da popula

ção dos Estados Unidos.
* Equivale a 72% da população

do Japão. Nós também não temos

consciência de que o Brasil repre
senta 42% do PIB da América Latina

incluído o México, e seu PIB

representa 13,3% do PIB total dos

países em desenvolvimento, incluin
do a China.

Eque:
* Todo o PIB daArgentina - equivale

ao interior do Estado de São Paulo.
* Todo o PIB do Chile - equivale ao

(

Grande Campinas (Ernest & Young).
* Todo o PIB do.Uruguai - equivale

aoBairro de SantoAmaro, em São Paulo.
É preciso compreender que as

empresas multinacionais estão

investindo aqui porque o Brasil é o I

5° país do mundo em poder de

compra, com mais de US$ 1 trilhão
em Purchasing Power Parity. Hoje (

o ranking é: EUA, China, Japão,
Alemanha e Brasil. Pense nisso!

Passe de uma consciência ingênua
,

para uma consciência crítica a respeito I

do Brasil. Se somos 33 milhões de

pobres somos também 120 milhõesde
"não pobres"; e isso quer dizer muita

'

coisa num mundo de mercado
maduros.

E, acredite, dentro de mais alguns
anos - 3 ou4- teremos noBrasil juros
internacionais. Isso significa que

poderemos ir ao banco para que ele

financie o nosso crescimento a juros
decentes de 10-12% ao ano e não aomês.

Como a empresa brasileira é a mais

"líquida" do mundo (não deve muito

a bancos - pois se dever, quebra), o
crescimento será exponencial, uma vez

que todas as pesquisas mundia�s
mostram ser o brasileiro o maiS

"empreendedor" dos povos. E juros
internacionais também farão com que
o consumidor brasileiro possa
consumirmais, devermais, criando um

círculo virtuoso de crescimento do

mercado. Daí a razão de todos OS

bancos internacionais estarem com

prando ou expandido suas ações de

varejo no Brasil.

Agora é o momento de acreditar e

investir, lembrando que o futuro do

Brasil é maior que o seu passado.O
Brasil é um cálice de vinho cotn metade
cheia emetade vazia. Mas é importallte
não vermos só a parte vazia desse
cálice. Ela existe e é grave. Mas eJ{Íste

uma parte cheia que está atraindo a

atenção domundo inteiro.

Pense nisso, e tepasse - Vamos

valorizar o nosso País!
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Prefeitura concede auxílio
financeiro para entidades

tle

GUARAMIRIM - o

prefei to Mário Sérgio
Peixer efetuou, quinta
feira pela manhã, a li

beração de cheques refe
rentes aos auxílios finan-

ceiros que a administra-

�"Oe ção municipal está con-

cedendo em beneficio

de entidades locais. Fo-

ram concedidos R$ 4mil
S

para a Sociedade Atira

dores Diana, outros R$
o 4 mil para a Sociedade
e Esportiva e Recreativa

Comercial, da localidade
e de Jacu-Açu, e outros

R$ 4 mil para a Socieda
de de Atiradores Cata
rinense. A Associação
dos Clubes de Caça e Ti

ro foi contemplada com
R$ 3,5 mil.

Os auxílios foram

e

e

concedidos mediante

autorização da Câmara
de Vereadores. O presi
dente da Sociedade Ati
radores Diana, Ivaldo
Kuczkowski, destacou
que a verba recebida, so-

mada com a arreca

dação obtida através da

participação na 6a Ex

pofeira, será investida
em melhorias na infra

estrutura do clube, pa
ra beneficio dos asso

ciados. A entidade tam

bém cogita a cons

trução de uma sede

social, informou Kucz

kowski. As sociedades
Comercial e Catari

nense utilizarão os re

cursos na
'

construção
de novas instalações, e
a Associação dos Clu

bes de Caça e Tiro uti

lizará os recursos no

custeio de promoções
de eventos, segundo
informou Vilmar Krü

ger.
A Sociedade Catari

nense, localizada no

Brüderthai, estará com

pletando 40 anos de

fundação no próximo
dia 18 de novembro, e

prepara programação
alusiva. (MR)

Assessoria Comercial

Missas

INFORMATIVO PAROQUIAL - 8 e 9/9/2001

Sábado
15hoO - Matriz
17h3b - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz
19hOO - Perpétuo Socorro (Festa)
19hOO - São Benedito

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

08h30 - Molha

lOhOO-Perpé!uoSocorro(Festal
10hOO - São Benedito

NOSSA MENSAGEM

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

ti::: :"
... w

GráficaCP
370-8649
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Edson Junkes/CP
Ivone aponta danos da poluição de rios à saúde

formado nas lavouras
\

nessas condições favo-

rece bastante o surgi
mento da leptospirose,
doença que não é con

tagiosa, mas que ao se

manifestar pode ser fatal

constavam com a res

pectiva numeração fo
�

ram atendidas e o ser

viço estará totalmente con

cluído nos próximos dias.

Aqueles proprietá
rios de residências que,I

por um motivo ou outro

ainda não foram procu
rados, poderão se dirigir
à Prefeitura, onde po
derão solicitar a colo

cação do número resi

dencial, pelo valor de R$
10,00. Na Rua 28 de

Agosto, a colocação dos

ao indivíduo.

Em Guaramirim,
com "extensas lavouras

irrigadas e onde se con

centra toda a carga de

poluição recebida pele
Rio Itapocu, acumulan-

números está tendo

alguma dificuldade no

trecho que fica próximo
ao trevo do Prüsse,
onde a numeração foi

feita seguindo o antigo
traçado que dava acesso

a J araguá do Sul, pela
ponte velha. A dificul

dade está na composi
ção da ordem de se

qüência.
Por outro lado, já fo

ram encomendadas 170

placas com nomes de

ruas que serão afixadas

fJ RISCO: A LEPTOSPIROSE, COM 27 CASOS NOTIFICADOS, PREOCUPA MAIS QUE A MENINGITE, EM GUARAMIRIM

No ano passado, cinco casos

da doença foram confirmados
do dejetos e resíduos de

todo o tipo, desde Co

rupá, passando por Jara
guá do Sul e ao longo do

próprio perímetro ur

bano local, as condições
para a existência da

leptospirose ganham
proporcões excepcio
nais, opina Ivone. Ela

recomenda a prevenção
para combater a doença,
com os agricultores se

protegendo e através da

limpeza de lotes e pá
tios, para a retirada de

lixo e entulhos, evitando
a proliferação de roe

dores. "Onde tem ratos

tem leptospirose", ad

verte.

OUTROS PROBLEMAS

- Dados da Secretaria

Municipal de Saúde

apontam as hepatites
virais A e B e os casos

de pessoas mordidas por
animais peçonhentos,
principalmente cobras,
como as duas outras

maiores preocupações
do momento, no setor

da saúde pública. Só um
caso de meningite bac

teriana, não especi
ficada, foi registrado no

Município este ano. No

ano passado, foram qua
tro. (MILTON RAASCH)

em vários locais. O se

cretário de Planeja
mento, Valério Verbi

nern, destaca que estas

providências deverão

eliminar grande parte
das dificuldades de en

dereçamento na cidade.

Esta semana, o vereador

Altair Aguiar também
solicitou na Câmara

Municipal a colocação
de placas indicando lo

calidades rurais ao longo
das rodovias SC-413 e

BR-280. (MR)

Residências e vias públicas estão sendo identificadas

GUARAMIRIM - A

leptospirose, doença que
incide através da leptos
pira, uma bactéria en

contrada na urina de

ratos, é a principal preo
cupação, no momento,
no setor da saúde pú
blica no Município. No
ano passado, 15 casos de

suspeita da doença fo

ram notificados e cinco

deles confirmados em

exames laboratoriais, e,

por isso, tratados em

tempo, evitando-se que
as pessoas infectadas
fossem a óbito. Este ano,
o número de notifica

ções subiu para 27, dos

quais 19 já foram des

cartados, e oito ainda

estão sob investigação.
A assessora da Secre

taria Municipal de Saú

de, Ivone Luz, considera

preocupantes os núme

ros relacionados com a

leptospirose, e atribui a

existência da doença à

elevada infestação de

roedores, associada às

condições ambientais,
com os pnnclpals ma

nanciais da região bas

tante poluídos e cons

tan ternen te utilizados

para a irrigação de la

vouras na região. O lodo
"O discípulo assume a cruz e segue Jesus"

Cristo nos faz hoje o convite insistente para o seu seguimento: "Tome
a sua cruz e torne-se discípulo", Isso não é fugir do mundo, mas o

�oio: convite para que, estando no

�-----'--� mundo e assumindo a condição

GB
humana, sejamos também sinais

Z� visíveis do Reino, Assumir o mundo

conforme o projeto deJesus é dar
uma resposta autênti ca de
fidelidade a Deus e à humanidade,
O cristão pode dar uma resposta
além das respostas que o homem

já deu para si mesmo, Essa

Avenida Marechal Deodoro resposta é desafiadora: "Quem não

da Fonseca, 429. Sala 105 carrega sua cruz e não caminha
Ed, Florença -1" andar atrás de mim, não pode ser meu

�nes: (047) 371·1910 e 275·3125 discípulo,"
--------------------------------------�

GUARAMIRIM - A

Secretaria de Planeja
mento e Desenvolvi

mento Urbano está pro
videnciando a numera

ção em residências de

diversos bairros e a co

locação de placas com

os nomes de vias pú
blicas com a finalidade
de facilitar a localização
de endereços e dar me

lhores condições para
funcionamento dos Cor
reios na cidade. Cerca de
900 moradias que não
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I EXPOFEIRA: CONTAGEM OFICIAL CONFIRMA PÚBLICO QUE PAGOU INGRESSO EM MAIS DE 45 MIL VISITANTES
, /

Outras 15 mil compareceram em

serviço ou tiveram acesso ·gratuito
GUARAMIRIM - Exa

tos 45.264 visitantes

compareceram na 6a Ex

pofeira, mediante o paga
mento de ingressos, além
de outros 15 mil parti
cipantes (estimativa), na
maiona crianças comme

nos de 10 anos de idade,
que tinham acesso livre,
pessoal de serviço e o pú
blico que teve entrada li

berada em algumas cir

cunstâncias, como no

show de encerramento

realizado domingo à noi

te. Os dados foram apre
sentados pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer e

pelo presidente da Asso
ciação Comercial, In-

dustrial e Agrícola de

Guararnirirn, Maurici

Zanghelini, durante en

trevista à imprensa, con
cedida quinta-feira.

- São dados concre
tos -, ressalta Zanghe
lini, explicando que a co

missão organizadora tem
a preocupação de for

necer dados concretos,
evitando as alterações
que freqüentemente
acontecem na divulgação
dos resultados em even

tos como esse. No pró
ximo dia 10de setembro,
a Aciag estará fazendo

urna reunião com todas as

pessoas que participaram
das comissões que or-

ganizaram a feira, para
fazer a avaliação geral do
evento.

Para o prefeito, esta

Expofeira foi a que mais
reuniu público, desde a

realização do primeiro
evento, em 1984. Peixer

atribui o sucesso da pro
moção à cooperação en

tre Executivo, empresá
rios, vereadores e popu
lação. Ele também con

firmou a próxima feira

para 2004, último ano

do governo municipal.
Questionário feito com

os expositores consta

tou-se que 62% prefe
rem que o evento acon

teça de dois em dois anos.

Peixer destacou nova

mente a vocação de Gua
ramirim para funcionar

como uma espécie de

centro regional de even

tos, por causa da locali

zação estratégica, mas es

sa idéia depende da ade

são das cidadàs vizinhas.

A feira não foi só sucesso

de público e de negócios.
As entidades sociais que
instalaram tendas para
vender churrasco, lanches
e bebidas tiveram bom lu

cro com as vendas. Só a

SociedadeDiana, que aten
deu na churrasqueira, fa
turou R$ 9 mil, informou
a direção da entidade.

(MILTON RAASCH)

Fiação inadequada tem elevado o índice de incêndios emJS
]ARAGUÁ DO SUL -

O Corpo de Bombeiros

Voluntários do Municí

pio atende, em média,
oito casos de ocorrên

cias de incêndio por mês,
em residências, indús
trias e comércios. No

ano passado, foram re

gistrados 75 casos e, até

julho deste ano, já acon
teceram aproximada
mente 50. Segundo in

formações do Centro de
Atividade Técnica dos

Bombeiros, Hermínio
Lucioli, a maior parte
das ocorrências é pro
veniente de curto-cir

cuitos. "Quando nós

atendemos estes tipos
de casos nós prestamos
orientação, alertando
sobre a importância de

fazer manutenção' da
fiação e sistema elétrico

das casas.

- Em geral, as pes
soas querem econo

mizar ao máximo, aca

bam contratando pes
soas que não são profis-

A�quivo/CP: Edson Junkes

Utilização de fiação paralela (rabicho) põe em risco a segurança das pessoas e dos imóveis

sionars no ramo, que
utilizam-se de materiais

de qualidade duvidosa,
o tradicional rabicho,
que acaba gerando pre

'juízo ainda maior", diz
Lucioli, recomendando

que as pessoas não uti

lizem a mesma tomada

para vários equipamen
tos eletrônicos, porque
pode sobrecarregar e

causar problemas.
Lucioli ressalta que a

comunidade precisa se

ceriscientizar, chamar
técnico para fazer revi-

- - .

sao e nao correr riscos.

"Os bombeiros orien

tam, mas, em geral, as

pessoas precisam levar

um susto, correr perigo
de perder um patrimô
nio, para depois per
ceber as conseqüências
de uma fiação paralela",
considera.

CASO - Para exem

plificar o problema, po
de-se citar o caso ocor

rido na noite de terça
feira, na Rua Victor

Rosemberg, no Bairro

Vila Lenzi. A residência

de madeira, de aproxi
madamente 80 metros

quadrados, de proprie
dade de Clóvis de Sou

za, foi totalmente des

truída pelo fogo que os

bombeiros suspeitam ser

proveniente de um cur

to-circuito.

O incêndio teve

início por volta das

19h30 e prosseguiu até

às 21 horas; e, para
conter as chamas, foram
utilizados mais de 13 mil

litros de água.
(FABIANE RIBAS)

SORTEIO
Com o objetivo de diminuir a inadimplência, aUneq
vem realizando sorteios de mensalidades. Até agora,
dois estudantes foram sorteados e ficaram livres do

pagamento de uma mensalidade. Para participar
basta ser aluno regularmente matriculado em um

dos cursos de graduação e estar em dia com o

pagamento das mensalidades. Os sorteios serão

realizados em três edições mensais, seguindo as da
tas de vencimento dos bloquetos, ou seja, nos dias

10, 20 e 30 de cada mês.

COMPETiÇÕES
As competições oficiais de tiro entre as sociedades

que definirão as majestades de tiro de 2001 terão

início neste final de semana com as competições
-na categoria Feminino. As modalidades disputadas
são carabina 22, seta e chumbinho. O início das

competições está marcada para as 13h30 deste

sábado, e 7 horas de domingo.

REI
A Sociedade Esportiva e Recreativa Alvorada

promove neste sábado, em sua sede, baile de rei

.

animado pela banda Karisma, a partir das 22 horas.

RAINHA
A Sociedade Esportiva e Recreativa Gurani

promove festa de rainha neste sábado. Con

centração marcada para as 13h30 na sede social.

Baile a partir das 22h30.

ARTESÃO I
A Prefeitura e a Associação dos Artesãos de Jaraguá
do Sul estão desenvolvendo um trabalho de parceria
para que o artesanato de Jaraguá do Sul e de toda a

Região do Vale do Itapocu seja comercializado de

forma profissional. Uma das tentativas nesse sentido
é a promoção Arte na Praça, criada no início deste

ano e realizada sempre no segundo sábado de cada

mês. O evento reúne artesãos jaraguaenses e de

municípios vizinhos. Além disso, os associados

permanecem com suas exposições durante a semana

na Praça Ângelo Piazera,
,

I

ARTESÃO II
Outra novidade interessante para os artesãos é a

transferência da loja da Apeafa (Associação dos

Produtores Artesanais Familiar) para a sala onde

funcionava a choperia da Praça, nos fundos do

prédio antigo da Prefeitura. O local, bem mais

amplo, oportunizará inclusive a oferta de café

colonial pelo menos uma vez por semana. Já o local
onde funcionava a Apeafa passará a ser utilizado
pelos artesãos e ficará sob a responsabilidade dos

associados, que terão o compromisso de oferecer
mercadorias.

Estámarcado para o mês de outubro o 10 Encontra
de Artesãos da Região do Itapocu, que vai abordar
temas como associativismo, gestão, produto

e

comercialização

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I EVENTO: 10° ENCONTRO DE MOTOCICUSTAS VAl TRAZER PARA JS ADEPTOS DE 120 CLUBES DO BRASILMarista São Luís prepara-sei

para a Olimaca 2001 Brasileiro de Motociclistas
deve reunir 2,5 mil pessoas

zadora para a definição das'
chaves aconteceu no últi
mo dia 3, em Caçador,
onde foram definidas as

disposições das equipes.
A Olimaca tem por

objetivo fortalecer a ami

zade, a integração, a soli
dariedade e a sociabilida
de entre os alunos dos

Colégios da Província Ma
rista de Santa Catarina. A
marca

-

fundamental que
norteia o evento é a parti
cipação e não a competi
ção pura e simples, assim
como reza a máxima de
São Marcelino Champag
nat, fundador da Congre
gação Marista, "formar
bons cristãos e virtuosos

cidadãos".O evento também

visa incentivar o trabalho

desportivo nos colégios.

]ARAGuA DO SUL - A

elite do esporte Marista es

tará reunida em Caçador,
entre os dias 11 e 15 de ou

tubro, para a lSa Olimaca

(Olimpíada Marista Cata

rinense). Ao todo, estarão
reunidos mais de 500 alu

nos/atletas, representantes
das oito cidades da Provín

ciade Santa Catarina que

abrigam os colégios ma

ristas:Jaraguá do Sul, Cri
ciúma, São josé, São Ben
todoSul,Joaçaba, Chapecó,
Curitiba (que faz parte da

ProvínciaCatarinense), além
dasede dos jogos, Caçador.
Serão disputadas na

olimpíada as modalidades
de basquetebol, voleibol, '

handebol, futsal, xadrez e

tênis demesa.Aúltima reu
nião da comissão organi-

}ARAGuA DO SUL -

O 100 Encontro Brasileiro

deMotociclistas teve início
na manhã de ontem, com
desfile na Rua Reinaldo

Rau, envolvendo todos os

adeptos do esporte, apro
ximadamente 2,5 mil pes
soas, de 120 motoclubes

de todo o País, em come

moração à Semana da Pá

tria. O evento é promo
vido pelo Motogiro Clube

de Motociclismo de Ja
raguá do Sul, que atua há

12 anos no Município e

conta com a participação
de 36 motoqueiros. O vi

ce-presidente do clube,
Volnei Paulo Zonta, o

Zontinha, diz que a inten

ção do encontro é pro
mover confraternização e

integração entre os adeptos
desta modalidade. "Mas

independente se tem moto

ou não, todos estão con

vidados a prestigiar o en

contro. Serão realizados
.

diversos shows que vão

Edson Junkes/CP

Hoje à tarde iniciam as apresentações de moto com acrobacias na Praça Ângelo Piazera

descontrair e animar a praça e iniciam apresen- grupos. A partir das 21 ho-

cidade", garante. tações de moto com acro- ras acontece show musical

Hoje, às 12 horas, o bacias, além de showmu- com o grupo Jackson &

grupo vai sair reunido da sical com Tribo da Lua. À Cia., na praça, e, a partir das

PraçaÂngelo Piazera e vai noite terá jantar festivo no 23 horas, a festa acontece

sedirigiraorestaurantedo Parque Municipal de na BoateBigBowlling,no
Parque Malwee, onde Eventos, com homena- Shopping Center Brei-

todos irão almoçar. Em gens, entrega de brindes, thaupt.
seguida, retornam para a além da integração dos (FABIANE RIBAS)

Congresso técnico define as

chaves para os joguinhos
]ARAGuA DO SUL -

Representantes da Funda
�oMunicipal de Esportes
doMunicípio participaram
na terça-feira do congresso
técnico da fase final da 14a

ediçãodosJoguinhosAbertos
de Santa Catarina, que será

realizada em São Bento do
Sul, entre os dias 21 a 29 de
!etembro.A diretora-técnica

daFME, Fabiana Pacheco,
informa que na reunião fo
ram discutidas as disposi
IÕes das equipes nas respec
bvaschaves. Jaraguá do Sul
S'era representada nas mo-

d�dades de atletismo, gi
�tica olímpica, ginástica rít
��desportiva, judô, natação,
lénis, tênis demesa e xadrez.

,

Ao todo, a ginásticaolím
PlCavaj envolver 11 cidades
no masculino e nove no

fetninino; aginástica rítmica,
deznoJ: "

iudêrerruruno; o JU o

masculino será representado
por 27 cidades e, o feminino,
por 20; a natação envolve 13
no feminino; o xadrez vai
reunir oito no masculino e

oito no feminino. No bas

quete feminino, o grupo
jaraguaense faz parte da

Chave A, junto com Flo

rianópolis, Blumenau e

Brusque, a equipemasculina
ficou na Chave B, junto com
Joinville, Chapecó e São

Bento do Sul. No futebol,
são quatro chaves, sendo que
os jaraguaenses estão na B,
com Criciúma e Imaruí.No
futsal também são quatro
chaves eJaraguá do Sul faz

parte da B. No tênis de

campo feminino vai reunir
oito cidades, e o tênis de

mesa, também feminino, os
jaraguaenses vão enfrentar
de início os grupos de Cri

ciúma e Fraiburgo. (FR)

Torneio de Futsal deEx-Alunos correspondeu às expectativas
do a Argentina por 2 aO.

Tubbs informa que
outros eventos envolvendo

ex-alunos do Colégio
Marista São Luís serão

programados ainda no

decorrer do ano. "Estare

mos promovendo rnais

atividades, para ficar infor
mados, basta conectar a

página no colégio na

Internet, na seção de ex

alunos", alerta o coordena
dor esportivo. A página do
Colégio Marista' São Luís

na Internet é www.marista

jaragua.com.br.

porCristiano Piccinini,Julio
Manske, Ir. Délcio, Thales
Stoinske,Marcia Maluta e

Roberson Schultz. Em

quarto, ficou a equipeAr
gentina, composta por:

Giorgio Bayer, Leonardo
Dellagiustina, Braz Santos,
RubensWolf Júnior, Wag
ner Rosa, Claudio Campe
guer e Anderson Nagel.

O Roma garantiu o pri
meiro lugar vencendo o

Lazio por 5 a O. A disputa
do terceiro lugar foi mais
equilibrada, o Uruguai con
quistou a posição vencen-

]ARAGuA DO SUL -

O Colégio Marista São

Luís realizou, no último sá

bado, o Torneio de Futsal

de Ex-Alunos. Oito equi
pes foram inscritas e o

evento atingiu os objetivos
propostos pelo colégio,
além de ter sido bastante

prestigiado pelo público.
Segundo o coordenador

esportivo Cláudio Tubbs,
a integração entre os ex

alunos e o estreitamento de

laços entre estes e o Colé

gio Marista foi o objetivo
principaLda competição.

O resultado do torneio

ficou assim: em primeiro
lugar ficou a equipe Roma,
composta pelos ex-alunos:
Drayton Fontanine,Mauri
Ferrandin, Achilles Silva,
Diego Garcia,Jean Packer,
Giovanne Mazzini e

Adriano Dellagiustina. Em
segundo, a equipe Lázio,
composta por: Marcos

Santos, Oswaldo Mabba,
Alexandre Lorenzetti, Ro
berto Stinghen, Diogo de

Lima, Ivam Falgatter e René.
Em terceiro lugar ficou a

equipe Uruguai, composta

Você compra a sua Yamaha zero com

zero de entrada, financiamento até 36x
e mais, você estoura o balão e ganha prêmios,

documentação grátis, capacetes, pneus
e muito acessórios.

Rua Walter Marquardt, 1669. Fone: 370-7700

JARAGUÁ MOTOS
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

�i�YAMAHA
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IINTEGRAÇÃO: EVENTO REUNIU 1,5 MIL ATLETAS DE 26 ESCOLAS DE JARAGUÁ DO SUL

Alberto Bauer foi
,..,

o campeao
dos Jogos da Semana da Pátria

]ARAGuA DO SUL - A

Escola Municipal de En

sino Fundamental Alberto
Bauer garantiu o título de

campeã geral nos Jogos da
Semana da Pátria, Troféu
GeraldoWerninghaus, que
teve início no dia 31 de

agosto e encerrou na tarde
de quinta-feira, dia 6 de se

tembro. A escola registrou
55 pontos, seguida do Ins

tituto EducacionalJangada,
com 50; Colégio Evangé
lico Jaraguá, com ,35 pon

tos, e Colégio São Luís,
com 34 pontos marcados.

O evento reuniu aproxi
madamente 1,5 mil atletas,
de 26 escolas das redes de
ensino municipal, estadual
e privado. O superinten
dente do Departamento de

Esportes e Lazer da Fun

dação Municipal de Es

portes, Luderitz Gonçalves
Filho, diz que os objetivos
do evento foram alcança-

César Junkes/CP

Atletas do Alberto Bauer comemoram o título de campeão dos Jogos da Pátria

dos e que, a cada ano, as ção dos participantes e a

competições estão envol- propagação do civismo.
vendo mais atletas. "Esta "Mostramos que as nossas

também é uma oportuni- . categorias de base estão

dade que temos para muito bem preparadas
homenagear pessoas que para defender oMunicípio
tanto fizeram pelo esporte em competições em outras
de Jaraguá do Sul, a cidades e Estados", consi
exemplo do ex-prefeito", dera Gonçalves Filho.
destaca, enfatizando que os A viúva do ex-prefeito
jogos incentivam a integra- Geraldo Werninghaus, Lí-

lianWerninghaus, prestou
agradecimento à FME e à

comunidade pela homena
gem prestada ao ex-pre
feito. "Espero que os atletas

percebam a importância de
desenvolver uma prática
esportiva e dêem continui

dade ao esporte, que pros

sigam cada vez mais empol
gados", diz. (FABIANE RIBAS)

Campeonato das Escolinhas vai começar amanhã, emJS
]ARAGuA DO SUL - A

primeira fase do Campeo
nato das Escolinhas Cara

guá, promovido pela LJF
(Liga Jaraguaense de Fute

bol), terá início amanhã, a
partir das Sh l S, As com

petições vão envolver

aproximadamente 900 atle
tas, que vão disputar nas
categorias Dente-de-Leite,
Mirim, Infantil eJuvenil (de
11 a 17 anos). Ao todo, no-

ve equipes vão participar
do campeonato e cada
uma vai receber valor de
R$ 1 mil da CaraguáVeícu
los - patrocinadora oficial
do evento - para bancar
as despesas básicas.

O presidente da LJF,
Rogério Tomazelli, diz que
um dos principais objeti
vos da promoção do cape
anato é oportunizar a inte
gração entre os atletas, além

de incentivar a prática de
umamodalidade esportiva.

No Estádio da Socie
dade Desportiva Acaraí, o
Acaraí enfrenta o Nova

Geração; no Estádio do

Avaí, jogam Avaí e Rubtãr;
no Estádio da Vila Lalau
entram em campo O Pe

queno e a Bola xVitória e,

no Estádio do Santo An

tônio, SantoAntônio xAli
ança. Nesta rodada, a equi-

pe Menino de Ouro folga.
No total, as competi

ções foram subdivididas em
três etapas, sendo que na

primeira jogam todos entre
si em turno único, classifi
cando-se os quatro primei
ros para a semifinal. Em se

guida acontece cruzamen

to olímpico e as duas me

lhores equipesdisputama final,
prevista para acontecer em
meados de novembro. (FR)

COROA BOM DE BOLA
Devido ao feriado do dia 7 de setembro, as semifinais
do 1 Campeonato de Futebol Sênior Coroa Bom
de Bola estão previstas para o próximo dia 15, em
local e horário ainda a ser definidos, segundo
informações dos organizadores do evento. Santo
Antônio x Acaraí e Karlache x Juventude são os

confrontos que decidem as vagas para a final.

ABERTO DE FUTSAL
As inscrições para o Campeonato Aberto de Futsal/
2001 podem ser efetuadas até o dia 21 deste mês, de
segunda a sexta-feira, na Fundação Municipal de
Esportes. Os interessados devem retirar a ficha de

inscrição e o regulamento na PME., Para custear

despesas com arbitragem e premiação, será cobrado
ovalor de R$ 50,00 por equipe. A competição é
destinada para atletas com idade a partir de 15 anos.

Va
deINTERNACIONAL DE NATAÇÃO

A equipe Ajinc/Urbano/FME de natação está

disputando o 5'ª' Torneio Internacional de Natação,
que teve início ontem e segue até amanhã, em

Cascavel, no Paraná. Este torneio do Sul do Brasil
é realizado todos os anos sob a chancela da

Federação de Desportos Aquáticos do Paraná.

Participam equipes tradicionais do Brasil, Paraguai
e Argentina, nas categorias Petiz, Infantil, Juvenil,
Júnior e Absoluto.
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AQUI É O ,SEU LUGAR!

Informações: 275-1862
Rua Prés. Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - SC

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
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