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Secretário é
acusado de agressão
o secretário da Câmara de

Vereadores doMunicípio, Jair
Micheluzzi, está sendo acusado
de ter agredido e ameaçado de
morte a companheira, a cabe
leireira Sônia Aparecida de

Souza, moradora no Ribeirão
da Lagoa, emMassaranduba,
na quinta-feira. A delegada diz
que ele vairesponderporporte

Edson JunkeslCP Atendimentos a recém-nascidos chegam a 70% noprimeiro ano da UTI Infantil Página 8 ilegal de arma. Página 10

Eleição põe fim
ao banco de horas

Trabalhadores do Grupo
Weg rejeitaram a renovação do
acordo de manutenção do
banco de horas. Em eleição se

creta, realizada na última quin
ta-feira, 51% dos funcionários

da empresa foram contrários à

proposta e 47,8% favoráveis,
houve ainda 61 votos brancos

e nulos. Página 5

l

Amoben faz censo

e reivindica obras
A Associação dos Mora

dores do Bairro EstradaNova
elaborou pauta de reivindi

cações, baseada nos dados
. apurados no censo do bairro e

nas reclamações dos mora

dores. O documento será apre
sentado aoMunicípio em as

sembléia, no dia 17 de feve
reiro. Página 7

DERpromete
segurançanaSC-413

O gerente regional doDER,
engenheiroLuizCésarKeufner,
percorreu a SC-413, esta

semana, para identificar os

locais que oferecemmaior risco
ao deslocamento de pedestres.
Ele combinou detalhes de
obras com a Secretaria de Pla

nejamento de Guaramirim.

Página9
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Edson Junkes/CP Juiz Francisco Carlos Mambrini diz que falta estrutura para o volume de trabalho

Comarca deGuaramírím tem

7,1 mil processos em trâmite
A criação do Juizado Especial em Gua

ramirim não reduziu a carga de atividades no

Judiciário, de acordo com o juiz substituto Fran
ciscoCarlosMambrini. A falta de verbas para

'

investimentos na formação de estrutura espe
cífica - instalações, equipamentos e serven-

tuários - para atender o Juizado Especial só
aumentou o acúmulo de processos no Fórum,
hoje equivalentes a7, 1 mil. Não houve expansão
daequipe, que acumulou a demandade serviços
no atendimento das pequenas causas, com pro
cura cada vezmaior. Página 9
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Crime e castigo
Mais do que louvável, a atitude daPolícia Civil no episódio

da detenção do artesão Antônio Atanázio da Silva, 70 anos,

acusado de retirar cipó nativo em Jaraguá do Sul - crime

ambiental -, demonstra que a

justiça sobreviy.e, apesar dos

perigos. DetidopelaPoliciaMilitar
há 15 dias, .Silva foi levado à

delegacia, onde recebeu orientações
sobre leis ambientais e pro
cedimentos na exploração dos
recursos naturais, sendo liberado

logo em seguida, já consciente do
compromisso para com o meio

ambiente.

A liberação do artesão evitou

que mais um caso de injustiça
engrossasse as estatísticas daJustiça
brasileira. Em novembro do ano

passado, o agricultor José da Silva
foi preso, mantido incomunicável,

sem direito à fiança, porque raspou uma árvore emGoiás para
fazer chá à esposa doente. A prisão foi o que se pode chamar de
excesso de zelo por parte dos agentes da lei. Na realidade, o
episódio foi mais um caso clássico de aplicação da lei em ciina
de um "bagrinhó", para preservar os "tubarões".

Enquanto aPolícia Ambiental prende "ladrões" de palmito,
.'

agricultores e artesãos ignorantes - culpa, única e exlusiva da
omissão governamental-, paramostrar serviço, asmadeireiras
estão devastando as florestas naAmazônia. Não há um só dia
em que a imprensanão denunciaum crime ecológico, com sérias

conseqüências para omeio ambiente e para o homem. Épreciso,
primeiramente, defmir critérios justos e abrangentes antes de sair
distribuindo arbitrariedades e escolhendobodes expiatórios.
A destruição demata nativa, sejapor incêndios provocados

ou pelo corte de árvores, tem causado grandes estragos. OFundo
Mundial para a Natureza afirma que as queimadas são as

principais ameaçasà vida, seguidas pelo desmatamento. O lixo

lançado nasmatas e rios, apescapredatória,matança de animais
silvestres, todos crimes ambientais passam ao largo dos olhos
das autoridades,mais preocupadas em castigarpequenos delitos
isolados do que promover a conscientização ambiental;

Para satisfazer suas diversasnecessidades, o homem recorre

à natureza, retirando dela tudo aquilo que precisa. Entretanto, é
preciso atentar-se para os prejuízos causados aomeio ambiente
pela exploração descontrolada, As conseqüências desse processo
indiscriminado dos recursos naturais estão sendo.sentidas em todo
o planeta. Mudanças climáticas, seca, erosão, assoreamento,
miséria, extinção da fauna e da flora. AMataAtlântica que cobria
ummilhão de quilômetros quadrados, hoje está reduzida a 4%
do seu estado original.

Não se pode negar anecessidade deuma legislação ambiental.
Todavia, não.sepode aceitar que sua aplicabilidade seja segundos
com critérios econômicos, políticos ou de compadrio. A imprensa
contribui decisivamenteparaamanutenção das distorções, quando
�s;i��e em chamar debandidos pequenos agricultores flagrados
'êW "irregularidades' ambientais. Poderiautilizar seu poderpara
patrocinar a conscientização e' conclamar a justiça. Talvez o

episódio de Jaraguá do Sul sirva de exemplo e evite castigos.

,
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o socialismo nipo-brasileiro do PFL

Em agosto de 1992, no en

cerramento do Projeto Jaraguá
2010, com apoio do GrupoWeg,
trouxemos a Jaraguá do Sul
Cássio Taniguchi, então pre
sidente do IPPUC (Instituto de

Pesquisa e Planejamento Ur

bano de Curitiba). Quase uma

década depois, Taniguchi inicia
seu segundo mandato de pre
feito numa cidade de terceiro

mundo, referência mundial em

planejamento urbano e meio
ambiente. E promete revolu
cionar. A partir do "Decidindo
Curitiba" (seu plano de go
vemo), adotou novo slogan de

gestão para Curitiba: "Capital
Social". Inventividade, inteli
gência e.capacidade de concre

tização não lhe faltam. Idéias e

ações originais na solução eficaz
de problemas urbanos, metro
politanos e agora, principalmente
sociais, virão à tona. Calcadas
em renovação comportamental
e cultural de sua equipe de

governo, treinados e capacitados
pela conceituadíssima organi
zação Amana-Key, dirigida por
um dos mais criativos, inovado-

* OsmarGünther

res e avançados estrategistas da
atualidade, Oscar Motomura.

E para provar, 'começá sur

preendentemente cortando

impostos, ao contrário de seus

colegas, ávidos em fazer caixa.

,E, paradoxalmente, de empre
sários. Quem gerar emprego

. terá redução tributária. Ganha
se nas duas pontas. Simples.
Também atacará distorções
tributárias nas áreas urbanas
onde houver infra-estrutura ca

ra e serviços públicos ociosos,
promovendo justiça fiscal. Que
é postulado mor da perseguida
justiça social. E manterá isen

ção tributária para a base da'

pirâmide social. O fato gerador
do IPTU, do ISS e do ICMS
será repensado e reavaliado.
Não as alíquotas, isenções ou

bases de cálculo, como de

praxe,
Os dividendos estarão na

geração de emprego, desfa

velização, habitação, transporte
público, segurança e assistência
à saúde e à educação dos mais

carentes.para onde os recursos

serão destinados.

Garante também outra re

forma, esta política: ampliar a

democraciamunicipal. Subver
tendo a prática usual de se tratar

temas tributários e fiscais "na

moita", dará direito e oportu
nidade a todos de debaterem e

opinarem publicamente sobre a

legislação pertinente. Nas ditas
Ruas da Cidadania, nas asso

ciações de bairros, nos sindica
tos e nas entidades de classe.

Antes do Legislativo.
Vê-se que justiça social e

democracia não são exclusi
vidade de ideologia alguma. Aí
talvez esteja omaior exemplo do
pefelista Taniguchi. Afinal, °
povo precisa é efetivamente

participar, ser bem atendido, ter

serviços públicos de qualidade,
obras significativas, saúde, se
gurança, educação, transporte
público eficiente, habitação,
emprego, impostos bem apli
cados. E os esquerdismos, cen
trismos e direitismos? Que se

da�em. Ou não!

* Industrial do setor têxtil
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A safra de arroz está iniciando e os produtores, mais uma vez,

amargam as dificuldades decorrentes da situação da SC-474,
entre Massaranduba e São João de Itaperiú. O asfaltamento da
rodovia estadual ainda não foi concluído, tornando difícil o
escoamento da produção agricola na região. A atividade

produtiva na área é intensa, com muitos rizultores e

bananicultores estabelecidos, além de empresas do comércio e

indústria. Enquanto as obras não são concluídas, resta o consolo
da inclusão do trecho no BID 4, plano de financiamento para
obras rodoviárias que o governo do Estado está negociando.

Olheiros

Antigos correligionários do
vereador e presidente da

Câmara de Massaranduba,
Valdir Zapelini, que no final do
ano passado desligou-se do

PPB para filiar-se ao .PFL,
atendendo convite do prefeito

.

Dávio Leu, acompanham
com muito interesse como

será a convivência do primeiro
entre os novos aliados.

Eles querem saber se Zapelini
terá de Leu todo o apoio
prometido. Na semana passada,
por exemplo, havia um

peemedebista indagando se o

prefeito já repassou o

duodécimo à Câmara de

Vereadores.

Ciclistas

Impressiona o número de
ciclistas circulando sobre os

passeios públicos em

Guaramirim e Jaraguá do Sul,
É uma atitude lamentável

porque tira a tranqüilidade e até
a segurança do pedestre. Seria
oportuno que o policiamento
ficasse mais atento com isso.
Até porque na época em que

foi anunciado o Código
Brasileiro de Trânsito foi

acenado com muitas exigên
cias em relação aos ciclistas

que nunca aconteceram. E o

que é pior, os excessos estão

aí, no dia-a-dia para serem

conferidos. E é também uma

questão de boa educação.

Aciag
A Aciag (Associação Comercial, Industrial e,Agrícola de

Guaramirim) tem três importantes projetos previstos para serem

desenvolvidos. São os projetos de Educação para o Trânsito,
Reciclagem de Lixo e Empreendedorisrno. O presidente da

entidade, empresário Maurici Zanghelini, busca patrocínio.

ENTRE ASPAS ----l

"Se o cavalo passar encilhado, ele será candidato a

deputado estadual." (Vice-prefeito deMassaranduba, Fernando
Reinke - PSDB -, confirmando o interesse do prefeito Dávio
Leu em concorrer nas eleições no ano que vem)

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� Oftalmologista - CRM 9066
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l Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Zezinho avalia os primeiros
30 dias de ação do governo

Aliança PMDB e PSDB repercute em Corupá

Vice-prefeito
quer cumprir
o plano
prometido

Guaramirim - O vice-pre
feito José Joaquim Fernandes

(PPB), o Zezinho, está satisfeito
com os primeiros 30 dias de atua

ção da coligação Acerta Guarami
rim (PFLIPPB). Segundo ele, "as

promessas feitas em campanha
começam a ser cumpridas". Na
avaliação do primeiro mês de ativi
dades, Fernandes destaca a "ação
transparente" do governo e as pro
vidências tomadas em diversas se

cretarias. Ele preferiu não acumular
nenhuma secretaria e ficar liberado

para acompanhar todas as áreas.
Esta semana ele discutiu com

o secretário de Administração e

Finanças, Jair Tomelin, a realização
da reclassificação funcional dos
servidores. A finalidade é adequar
a legislação e eliminar distorções
como no pagamento de horas ex
tras. Há casos de servidores que
dobravam os salários, recebendo
até 300 horas extras. "Só procede-

,

remos dentro da lei", diz Fernan

des, explicando que o pagamento
de horas extras continuará sendo

feito, quando necessário, mas com
equilíbrio. A reclassificação foi um
dos assuntos da reunião semanal
do prefeito Mário Sérgio Peixer

com os secretários, ontem à tarde.
Fernandes vê urgência na aqui-

Edson JunkeslCP

Fernandes: acompanhamento do trabalho em todas as secretarias

sição de máquinas e veículos para CANDIDATO - José Joa-

melhorar as condições de atendi- quim Fernandes diz que não pre-
mento à população. A falta de mais tende ser um vice-prefeito apático,
um caminhão de lixo está prejudi- permanecendo ausente do gover-
cando, por exemplo, o serviço de no. Pelo contrário. Ele quer acom-

limpeza pública. Apesar das limita- panhar as decisões em todas as

ções da frota rodoviária, a Secre- frentes, preocupado em conseguir
taria de Obras, Viação e Sanea- que a coligação Acerta Guarami-
mento faz bom trabalho, opina. O rim "cumpra o que foi prometi-
vice-prefeito destaca também a do." Fernandes tem pretensões
importância que o governo está políticas e espera fazer desse
atribuindo ao planejamento, através governo a futura plataforma, sem
do �ecretário de Planejamento e perder a sintonia com o prefeito.
Desenvolvimento Urbano, Verbi- "Pode dizer aí, que desde já sou

nem. Os investimentros em obras, candidato a candidato pelo meu

como no embelezamento da ci- partido", anuncia.
dade, deixarão de ser aleatórios. (MILTON RAASCH)

pelo PSDB, José NorbertoMüller,
para conversar sobre o assunto.

"Por enquanto, não mudou nada
em Corupá e nem sei se irá mu-

dar", avalia Müller.
.

Já o vice-presidente do PSDB,
Donato Seidel, acha difícil que uma
mudança tão brusca consiga re

percutir no Município, dada as

pecualiaridades das últimas elei

ções municipais, quando PSDB e·

PMDB foram adversários. Mas,
segundo ele, os tucanos já estão

analisando essa tendência. Na ter

ça-feira, o vice-prefeito de Join

ville,Marco Tebaldi (PSDB), falou
sobre o tema em reunião realizada
no Hotel Tureck. Para Seidel, tam
bém depõem contra a aproximação
do PSDB e PMDB em Corupá al
gumas "atitudes revanchistas" do

prefeito Tamanini (pMDB). (MR)

Corupá - A possível aliança
entre PMDB e PSDB, que poderá
alterar a situação política no Esta

do, em relação às últimas eleições
de 1998, começa a repercutir em
Corupá, embora ainda num estágio
bastante preliminar, de avaliação e

reflexão. Nos próximos dias, o
presidente do PPB, José Norberto
Müller, pretende procurar o presi
dente e ex-candidato a prefeito

e\laOI\ft
milHareS
De premlos
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Mussinato cumpre promessa e

se lança candidato a deputado
Sindicalista disse

, que vai disputar
outros espaços
dentro do PT

Jaraguá do Sul - o pre
sidente do Sindicato dos Me

talúrgicos, Jair Mussinato, é o

primeiro pré-candidato a depu
tado estadual oficializado na Re

gião do Vale do Itapocu, O anún
cio da candidatura pelo PT foi
feito no início da tarde da última

quinta-feira, na sede da entidade
sindical. Mussinato disse que,
além da candidatura, o grupo que
o apóia pretende disputar outros
espaços dentro do partido, "para
implantar uma política mais

arrojada do que essa que está aí."
Mussinato avisou que não

abrirá mão da candidatura e que
vai disputar a indicação na con

venção, a ser realizada em 2002.
"Nas eleições anteriores abri mão
em favor do Dionei (Dionei da
Silva, ex-presidente da legenda e

candidato a prefeito em 2000),
mas agora vou disputar a con

venção", reforçou, garantindo
que tanto ele quanto o grupo que
o apóia (membros da diretoria do
sindicato) estão decididos a

apoiar o candidato vencedor do

partido na convenção. "O ven

cedor será o candidato do PT",
prometeu.

Segundo Mussinato, a can

didatura a deputado estadual vem
sendo preparada hámuito tempo,
mas compromissos sindicais
adiaram o projeto. "Hoje tenho

apoio da diretoria do sindicato e

de vários setores da sociedade,
inclusive de partidos políticos",

Projeto: Mussinato descarta apossibilidade de dois candidatos do PT

revelou, acrescentando que o

projeto de grupo passa pelas
eleições do próximo ano e de
2004. "O PT tem condições de

chegar ao poder em Jaraguá do

Sul, basta ter coragem e se po
sicionar", declarou.

Na opinião dele, o PT não

conseguiu desmitificar a imagem
de um partido de operários, não
agregou pessoas de outros seg
mentos, muito menos mostrou

evolução nesses anos. "É por isso

que vamos lutar por mais espaço
no partido", adiantou, afirmando
que tem uma história de lutas que
o credencia a disputar o cargo,
além de ter sido um dos fun
dadores do PT no Município e

estar preparado para assumir

uma vaga na Assembléia Legis
lativa.

ALAS - Mussinato con

firmou a existência de alas no PT,
uma liderada por ele e outra por
Dionei. "Não são rivais, mas têm
posições diferentes. Nós defen
demos a ampliação da base de
filiados e o diálogo com outras

legendas. As alianças são decor-
,rentes disso", afirmou. Dionei
reafirmou a intenção em disputar
a indicação do partido, garantindo
também apoio ao vencedor.
Sobre as críticas de Mussinato,
disse que defende a ética, a trans
parência' e a seriedade admi

nistrativa. "Tudo o que o,PT pre
ga", discursou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Vereadores recebem cur�o sobre Legislativo
Jaraguá do Sul - Dez dos

19 vereadores - todos em pri
meiro mandato - estão partici
pando de um curso sobre téc
nicas legislativas, Lei Orgânica e

Regimento Interno. O curso está
sendo ministrado, rio plenário da

Câmara, pelo diretor Ruy Les

smann, que já abordou, na quinta
feira passada e na segunda-feira
desta semana, temas referentes
às comissões internas e externas,
comportamento nas sessões e

pedido de informação.
- Na verdade, estamos fa

zendo um resumo geral das ativi
dades e procedimentos dos ve-

readores, para familiarizá-los com
a função parlamentar e orientá
los para que assumam cientes da

responsabilidade e aptos a de
senvolverem um bom trabalho,
que irá refletir em toda comu

nidade -, explicou Lessmann,
informando que o curso inclui

informações adicionais apresen
tadas em vídeo.

Os vereadores que acom

panham o curso classificaram a

iniciativa demuito boa e oportuna.
"Estamos aprendendomuito. Isso
vai nos ajudar muito no desem

penho da função e a não cometer

irregularidade", disse Jean Leut-

precht (PTB). "O curso está sen

do muito bom e esclarecedor",
completou Eugênio Moretti
Garcia (PSDB).
:_ Estou muito contente com

a demonstração de interesse dos
. vereadores em aprender sobre a

função parlamentar. Isso nos

motiva muito. Em outras le

gislaturas, o desinteresse por

parte de alguns vereadores era

vi sível, comprometendo os

trabalhos da Casa e desesti
mulando todos -, afirmou Les

smann, informando que a pró
xima aula deve ser na segunda
feira. (MC)

O lançamento da candidatura do presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos, Jair Mussinato, feito por ele-mesmo, na tarde da
última quinta-feira, é mais um capítulo da novela ciúmes e

picuinhas, que o PT de Jaraguá do Sul exibe sempre em anos

anteriores ao de eleições.
Desta vez, a disputa será prá valer, até porque, com o

crescimento eleitoral da legenda, todos querem
um pedaço da fatia. Mussinato se considera o pai do PT no

Município, enquanto que Dionei da Silva acredita ser o

responsável pelo menino, já que o ajudou a crescer e a ser

respeitado.
Os dois vão bater chapa e as promessas de

apoio mútuo ao vencedor. ficará apenas nos discursos, como
aconteceu anteriormente. Os partidos de direita es'tão achando

ótimo.

Mãe Diná
O vereador Carione

Pavanello (PFL), que vem

ocupando muito espaço na mídia

graças às críticas,
questionamentos e cobranças
feitos a pessoas e instituições,
decidiu dedicar-se à arte das

adivinhações.
Prevê 'que o governador
Esperidião Amin (PPB)

será reeleito, derrotando, no
segundo turno, o candidato do

PT. "O PMDB ficará na
lanterna. Passou Corupá

ninguém mais

conhece o

LuizHenrique", aposta.

Gafe
Na primeira reunião-almoço
da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de
Jaraguá do Sul, na quarta
feira, a entidade entregou aos

vereadores petistas José
Pendiuk dos Santos, o Zé

Padre, e Marcos Scarpato,
as sugestões para alterações
no regulamento do
estacionamento rotativo do

Município. Entretanto, na
" hora do almoço, os

parlamentares não foram
convidados a integrar à
mesa. Um esquecimento
inexplicável.

Pradepois .

O presidentedo Conselho de Desenvolvimento do Eixo

Joinville-Jaraguá do Sul e microrregião, Eduardo Horn,
informou que as obras de duplicação da

BR-280 não iniciarão este ano. Segundo ele, o deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB) comunicou que os recursos não

foram incluídos na dotação orçamentária deste ano. "Está sendo

licitado e o resultado sairá em abril. Vamos
concentrar esforços para que a obra seja

incluída no orçamento do próximo ano e iniciada

daqui a um ou dois anos", explicou Horn.

Metas

Representantes da Região
Metropolitana de Joinville se

reúnem com o governador
Esperidião Amin (PPB), no
próximo dia 19, na Acij
(Associação Comercial e
Industrial de Joir:ville). Na
oportunidade, entregarão o

documento sobre as metas

definidas para a região.

Críticas
Centenas de mães, empregadas

nas indústrias da região, não têm
onde deixar os filhos. As creches

municipais só voltam a funcionar

em meados de fevereiro, mas as

empresas retomaram as

atividades no início de'janeíro. "Ê
preciso conciliar as coisas e

garantir a qualidade de vida",
disse uma' delas, com razão.

[ADD/Makler�
ÉMAJSSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�(.)v(.? 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

,,�N\)\'�Rl',Ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o A diretoria do Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá I
do Sul) promove na próxima segunda-feira, a partir das
19 horas, visita da imprensa ao prédio que abrigará as

instalações da entidade.

o Projetado pela Conart, o edifício que abrigará a Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), Apevi
(Associação das Pequenas Empresas do Vale doItapocu), CDL
(Câmara de Dirigentes Lojistas) e entidades sindicais patronais,
tem 2,78 mil metros quadrados. /

o As obras foram iniciadas em setembro de 1999 e deve

estar concluída ainda neste semestre. O prédio exigiu
investimento da ordem de R$ 1,7 milhão.

o De acordo com o prefeito Irineu Pasold, a receita tributária
de Jaraguá do Sul, no ano passado, foi 125,3% superior a re

gistrada no exercício de 1999. Em 2000, a receita tributária do

Município foi de R$ 781.976,67, enquanto que do ano anterior
foi de R$ 346.987,00.

o A Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu) realiza no próximo dia is a eleição para a

escolha da nova diretoria da entidade, cujo mandato é de
um ano.

o O governo promete fechar o cerco às tentativas de "maquiar" :
os remédios, como a troca de embalagens e a mudança no nome Ido produto. O combate à "maquiagern" tem como objetivo evitar I
L02:ument0..E0�preços dos medicamentos.:...._ .J

Funcionários daWeg reprovam
implantação do banco de horas
Foram 51 % os

contrários à

renovação do
acordo

Jaraguá do Sul - Em elei

ção secreta realizada na última,
quinta-feira, 2.838 funcionários

do Grupo Weg, representando
51 % dos trabalhadores da em

presa, rejeitaram a proposta de

renovação do banco de horas.

Dos 5.555 metalúrgicos votan

tes, 2.627 (47,8%) foram fa

voráveis à manutenção do acor-.
do, houve ainda 23 votos em

brancos e outros 38 nulos. A vo

tação foi -precedica por 12 as

sembléias realizadas pelos
dirigentes sindicais nas fábricas

do grupo, entre os dias 29 e 30

de janeiro, envolvendo 6,2.mil
trabalhadores: O anúncio foi feito

pelo Sindicato dos Metalúrgicos,
no final da tarde de ontem.

O banco de horas foi im

plantado em 1998. A proposta
atual era renová-lo por mais um

ano - de 1 de janeiro a 31 de

dezembro. O acordo previa uma.
jornada "flexível" de 135 horas

anuais, sendo permitidas duas

horas extras diárias durante a

jornada normal de trabalho, ou
aos sábados, quando a jornada
era integralmente "depositada"
como saldo credor do metalúr

gico, no banco de horas. "A

categoria conquistou o fim do

trabalho aos sábados em maio de

1993, depois de seis anos, o ban
co de horas representava um re

trocesso àquela conquista", disse
o diretor de formação do sindi

cato, Silvino Volz.
Na opinião de Volz, nos dois

primeiros anos, o mercado apre
sentava dificuldade à empresa, a

ponto do trabalhador receber em

dinheiro o saldo existente no

banco de horas. "Houve casos

em que os funcionários realiza

ram jornadas de 65 horas se

manais, incluindo banco de horas

e horas extras. Mas depois o fa

turamento cresceu de forma

absurda, foram abertas novas

filiais do grupo, mas os salários

foram reduzidos", recordou.
Ainda segundo Volz, nos úl

timos dois anos e meio, o ban

co de horas representou apenas
3,4% de crescimento em ge

ração de emprego. "Ele (banco
de horas) até inibe a abertura de

novos postos de trabalho", acre
dita, atribuindo a rejeição dos

trabalhadores à renovação do

acordo ao aumento dos acidentes

de trabalho, à precariedade do

transporte coletivo na cidade,
que dificulta O deslocamento para
o trabalho, ao descumprimento
do acordo pelas chefias e ao fato

de que as mulheres eram pre

judicadas com a triplajornada de
trabalho.

Rua Francisco Hruschka, 367 - São Luiz - esquina com CAIC

Pet de papel sulfite com 100fls - R$ 1,99
Cartolina - R$ 0,25

'

l:.ápis de cor Faber Castel cf 12 - R$ 2,95
Lápis de cor cl 12 imp. - R$ 1,99
Caneta ITA - R$ 0,25
Cola 40g - R$ 0,40

.

Estojo pincel atômico 850 cf 12 - R$ 5,80
Caderno universitário capa dura 10 mato A partir - R$ 5,20
Fita crepe 3 M Scotch 19x50 - R$ 4,80
Guache 250ml - R$ 2,10
Pincel atômico 850 - R$ 0,65

Fone/Fax:376-0220

Preços Es
Eil 13

181S

Livraria e Papelaria
rW�

Papel Almaço - Folha - R$ 0,04
Borracha 60 RB - R$ 0,05
Lapis Preto n° 2 - Voyage - R$ 0,13
Régua 30cm Cristal Estreita - R$ 0,15
Apontador Redondo Simples - R$ 0,20
Caneta Esf. Azul- Hansa - R$ 0,25
Caderno Brochura 48f. - R$ 0,29
Borracha Plástica Disney - R$ 0,40
Tesoura Escolar si ponta - Merheje - R$ 0,45
Penal Escolar com 1 zíper - R$ 0,90
Caneta Hidrográfica 6 cores Baycolor - R$ 1,00
Caneta Esf. BPS Pilot - R$ 1,20
Lápis de Cor 12 cores Labra - Inteiro - R$ 1,50
Papel Sulfite (Seninha - 100 folhas) - R$ 1,60
Mochila Escolar de Lona e cl penal- R$ 9,90

Livros Adotados na sua Escola: Vcnba falar conosco - Nós providenciamos

Av. Getúlio Vargas, 198 - Sala B - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Hospital Jaraguá inicia curso de Enfermagem
Edson JunkeslCP

os alunos vão receber diploma
de técnicos em enfermagem e

vão poder atuar em hospitais e

ambulatórios. É uma profissão
em ascensão no mercado de
trabalho, mas as pessoas que
atuam ou estão interessadas em
atuar nesta área precisam estar

atualizadas e buscar conhecer
novas técnicas para oferecer
trabalho de qualidade", enfatiza
Ondina. Ela informa que, além
de enfermeiros de Jaraguá do
Sul, mais cinco professores da
escola técnica de Joinville irão
ministrar aulas.

Ondina acrescenta também

que os uniformes ficam por con
ta dös alunos. "Os participantes
terão que utilizar roupas brancas
e jaleco", comunica.

A gerente de saúde, Nancy
Zimmermann, destaca a impor
tância do aperfeiçoamento e

capacitação dos profissionais da
área de saúde. "Esse tipo de
curso é de extrema importância
para buscar novos conheci

mentos", diz. (FABIANE RIBAS)

Cercade40pessoas
vãoparficipardo
cursoCJJe terá 21
mesesdeduração

.

Jaraguá do Sul - A par
ceria entre o Hospital e Mater
nidade Jaraguá e a unidade de
Escola Técnica Federal de San
ta Catarina, em Joinville, está

oportunizando o primeiro curso
técnico em enfermagem para 40
alunos do Município e região.
Durante solenidade de abertura,
realizada ontem, a gerente do
curso de Enfermagem da escola

técnica, Juraci Tischer, informou
que o aprendizado é para pes
soas com mais de 18 anos e se

gundo grau completo, inclusive
para aquelas que nunca atua

ram nesta área. "Serão minis
tradas aulas teóricas no primeiro
semestre e, a partir do segundo,
os alunos poderão iniciar tra
balho de campo em clínicas mé
dicas, aplicando técnicas bá-

Saúde: Juraci informa que o curso terá 21 meses de duração e os alunos sairão como técnicos em enfermagem

aulas de psicologia aplicada à

enfermagem, nutrição e die

téticos,microbiologia, anatomia,
farmacologia, entre outras es

pecialidades. "No fim do curso,

sicas". Ela comunica que o

curso tem duração de 21 me

ses, o valor da mensalidade é
R$ 200,00 (incluindo,material di
dático), e ainda existem oito va-

gas disponíveis, que devem ser

preenchidas até o dia 6.
Uma das professoras do

curso, Ondina Machado, infor
ma que os participantes terão

CENTROMEDICO E ODONTOLOGICO
CIRURGIÃO-DENTISTA

Especialização em Prótese
Dr: AÚ" F. <9�í-o-DorvteUe1r
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804

NDOCRI.
Dr: lv1��-...:

,.EQP�lFax: 275-3,.",�'fi...; Safa 801
_>«;:l �� ,

ENDOCRINOLOGIA
Dr: CleversorvSclwnel.zer:

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801
Você é convidado especial neste aniversário da Manipel

Oferta 10 anos Manipel
Pasta de papel com grampo - R$ 0,29
Pasta de papel com elástico - R$ 0,35
Guache pote 250 gramas - R$ 1,90
Caderno 60 folhas encapado com plástico - R$ 0,50
Lápis de cor 12 cores Serelepe - R$ 1,87

.

Canetinha Lig, 24 cores Faber Castel- R$ 9,95

Venha nos visitar!

SEJA 10, SEJA MANI1IEL
Nesta volta às aulas

PROCTOLOGISTA
Dv.A�0'L.S�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

Disque
entrega
371-6111
371-0592

CARDIOLOGIA
Dr, Fa:bio- C. Mo-nt:-eiro

Fone/Fax: 37.1-6811 - Sala 606

Rua Dona Antonio, 300 - Joroçuó do Sul - SC
Rua Guilherme Wee e, 50 � Jara uá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Punhos rra m.adeira

Trabalhar com amadeira é o hobbypreferido deErich WalterHahn

Nos fundos da residência n? 82,
na Rua João Sansan, Bairro Ilha
da Figueira, o pedreiro ErichWalter
Hahn esconde sua oficina. Nas
horas de folga, transforma pedaços
de madeíra em esculturas e quadros
entalhados. Paredes e mesa onde as

peças se amontoam testemunham
a obra, surda, quase anônima, feita
a formão. No local, não há serras

Rua Águas Claras - Ilha da Figueira

nem máquinas, só ferramentas. E

mãos.
Metade alemão, metade bra

sileiro, Erich Walter Hahn, 64

anos, nasceu em Mondaí (SC), filho
de alemão e romena. A família
mudou-se para a Alemanha quando
ele tinha 3 anos, para cuidar da
saúde da mãe. Ela não resistiu e

morreu, doente do coração. O pai

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e melhor Parque Aquátic.o de Jaraguá do .sul.
,

'� Mergu\he na natureza.
C1
a:

� Jaraguá do Sul - SC

Para eventos especiais, consulte-nos pelo fone (0**47) 370-4774
PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE

morreu na guerra. E Erich foi

criado na Alemanha, pelos avós.

Chegou a estudar na Escola de Artes
de Berlim por dois anos, mas

teve que desistir quando a

Alemanha foi dividida em
<'

capitalista e socialista.

Hahn residia na parte ;

oriental da cidade,
podia mais atra

vessá-la. Até

que fugiu, em

janeiro de

1960, quatro
meses antes

'

da constru

ção do Muro

de Berlim, para :

Hannover.
Em dezem

bro de 1960,
Hahn voltou

para o Brasil.
Há 11 anos

mora em Ja

raguá do Sul e
só viajou para
a Alemanha uma

vez. Levou na bagagem várias pe

ças de madeira, feitas por ele, como

presente para os parentes. A maio-

ria dos trabalhos dele é presenteada
para a família ou vendida aos

amigos. O artesão também aceita

trabalhos sob encomenda e

copia qualquer motivo ou

desenho que o cliente

queira.
Prestes a se aposen -

tar, Hahn pretende
dedicar-se à confec

ção de vasos de ci

menta e mosaicos.

Mas o hobby pre
dileto, o trabalho

. com a madeira,
será mantido. Ce

dro, mogno, im
buia e até ma

deiras menos

nobres são
transforma

das em escul

turas ou vi

ram desenhos

entalhados.

"Qualquer pe

daço pode ser

aproveitado", diz

ele que conhece a dificuldade de

encontrar madeira. "Aqui a madeí
ra é muíto cara", lamenta.

�IIIIIW? Estofados

d � KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Venha conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móveis
de ferro em exposição como: mesa de centro, lateral, aparador,
estantes, colunas, cadeiras, mesas de jantar, banquetas... que

poderão completar sua decoração. Consulte-nos!
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Horne page: www.estofadoskrause.com.br
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Marcon - Piquete Estampa de Taura\

Tribut f OJ/itian�Junkes"
...mentira qut 'lli çur1utt(aßenas, desloca o

'\ "��in�c�u_ttrà;v,eZtdo centr:o,de iii' !Úr ão" '

GaúchoPrimitivo
Conceito errado

Eu trago preso no laço/desta lembrança ürn
'

s mais
emotivos das 150 páginas que já escrevi para esf�jqr ..

' Era uma

tarde de verão, era.um diaespecial, porque Deus estavar�recisando ter

ao seu-lado um gUJ;Í bonito, puro, caprichoso e quetido:Ncull "upa",
�s� que nós possamos entender, como, sem dar adeus. ao nosso J,;tõ,
Juliano... , e, afa11l!1ia[)Q.Trpteao Galope estava de-luto. Ã,inotícia
espalh�se maisrápicl' AP pepsameuto, nós co s"Pru'a junto
deles, somo se s'impedit: qfeito oU' nta de

esperança deIlão e, mas quando.cneg va tudo

.(pnIlllto, " ...c110t·ay cporava irmãos, chorave pai)(�!ª mãe
q"tieridã.::':":"'Que trístez , me senti.pequeno diante daViii'[5'õsSi15ilidäcIe
de ação, fraco, �or sermoàtãó vulneráveis fisicamente, O poeta Jaime

Caetano Braum, que 9-9je "mateia" com Juliapo na�stância celestial,
t , '.... •• ,,,,"

J .

Issj,emrus ou�enos assIm:"...
"Só exis� u mal, Cilo e Ivolete, para o'qual nãÜéo�eço cura,
isto ded t,f., 'ii. . . . -

rrusto e or e amargura que Ja causou tanto estrago, pors nao se
ß .... /, " '

afoga num trago, nem s�ii9:lÍelma a ferrQ quente. E a saudade que a
ßilf

d '1" de alzué "

gente sente, guan o esta ongf! e aguem .

terra do nativo, destruíram seu há

bitat, e, submetendo-o a uma vida

difícil, muitas vezes miserável, o
chamaram de "vagabundo".

Cabe a cada gaúcho, principal
mente os que têm o privilégio e a

responsabilidade do microfone e/ou
da caneta, esclarecer e consertar

este pecado. Chamo a atenção
também para definições de:

Gaudério, Guasca, Xirú, Indiada,
etc.

Infelizmente, algumas fontes,
jornais, revistas e livros, deixam

passar uma definição errada do

perfil do gaúcho primitivo. Falam
que eram andarilhos, vagabundos,
ladrões de gado, pessoas de idéias
vulgares, chegam a citar como

"homens de maus costumes, que
viviam perambulando". Infeliz
mente, alguns escritores não têm

o cuidado ou o conhecimento pa
ra esclarecer que o gaúcho primiti
vo vagava não por ser preguiçoso,
mas sim na busca de serviços. Em
tempo de gado selvagem, criado
alçado, sem cercas e donos, caça
va-se um boi tal qual uma perdiz.
O gaúcho, índio mestiço, peão
campeiro, vaqueiro do Sul, caçava
gado selvagem, buscava domas,
tosquia, tropeadas, pequenas lidas
que lhe garantisse a sobrevivência.

Quem imputava a conotação

Peão das Vacarias, 1750 a 1800

errada e pejorativa ao perfil do gaú
cho eram os comandantes das ex

pedições exploratórias.que busca
vam riquezas em um mundo que
não lhes pertencia. Invadiram a

Amigo dos amigos, rude por im-
posição da natureza, gentil com as

mulheres, destemido na defesa da
honra e dos indefesos, saboreava um
chimarrão enquantopreparava um
churrasco num fogo de chão. Suas

cantigas galponeias mostravam o

lado triste do peão andarilho.

Juliano, dois dias antes, no Rodeio Internacional da Vacaria,
com familiares e amigos

Agenda 'Gaúcha
2 a 4 de fevereiro - Rodeio CTG Lucerna -Itaiópolis
9 a 11 de fevereiro - Rodeio CTG Bela Vista - Canoinhas
17 de fevereiro - Baile Portal Gaúcho - CTGDo Trote ao Galope
18 de fevereiro - Torneio de Laço - CTG Do Trote ao Galope
24 de março - Baile Grupo Reponte - CTG Laço Jaraguaense

Desde os primórdios, o gaúcho usou o violão, gaita, chimarrão e o

cavalo para acompanhá-lo nas andanças. Para acalmar a
saudade da querência, cantavam amores e desamores, os
holocaustos e as lides campeiras. O peão andarilho levou de pago

em pago valores usos e

costumes, tornando-se um

Gaúcho(a) de idade esteio dofolclore gaúcho.

nova

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

onejFax:(O**47)371-0330
e-mail: casacampeira@terra.com.br

NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

CTG Do Trote ao

Galope
17/fev. - Baile com
Portal Gaúcho.
18/fev. -Torneio de

laço

Isa Maris e Maria Luíza de

OliveiraRaulino(6), Ademir
Tascheck (7), Ursula C.B.

Franzner (7), Cássio Eugênio
Trapp (lO), Karin Marlene H.

Leigue (11), Andreza Carla
Raulino (12).

INFORMAÇOES: 372-2290 /371-4547
999H355/9992-3385

&V
CARNES

lD1

DE.MARCHICARNES
�fACADO Ü{ÄREJ_Q]

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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Sábado, 2 de fevereiro de 2001 L .A .'
�CO�RRE�=I'_"'O""D'_"O:_:P�O'_'V_"'O'___=-3�=�=-'-"'--'-!����'-------------

�(l), ! r.� Lisandrea Costa
Fotos: Edson Junkes/CP

80 �NO) DE: )�Mß�
A figura mais tradicional

do Carnaval jaraguaense,
Manoel Rosa, o mestre

Manequinha, reúne a famí
lia para a festa de Carna
val. Filhos, netos, parentes
e amigos se juntam no blo
co deste personagem que
foi o criador dos festejos de
Momo na cidade. "Vou lá
em Joinville e em Blu
menau convidar minhas

filhas", planeja. Esquecido
e surdo, como ele mesmo

se classifica, Manequinha
diz que os tempos mu

daram. "Juntando os cinco

blocos, não dá o tamanho
da bateria que a gente
tinha", fala, recordando-se
dos tempos da Escola de
Samba Estrela D'Alva.

Mas Manequinha prefe
re um Carnaval modesto a

não fazê-lo, já que só vai
deixar de sambar quando
morrer (ele orgylha-se de
ter vivido 52 carnavais). O
tema do Grupo Folclórico
Bumba-Meu-Boi este ano

é a paz, por isso a maioria
das fantasias já encomen
dadas é da cor branca.
Também serão brancos os
tambores, que a família es
tá pintando. "Nós compra
mos tinta, peles e couros

para forrar os tambores",
conta Manequinha. A neta
Micheie Monique Rosa

garante que as fantasias
desse ano serão bem

mais bonitas que as do ano

passado e revela que a no

vidade é uma ala de cri-

anças.
A bateria do grupo tem

requinte de escola de samba,
com surdos, tambores, cai
xas, tamborins, afoxé, ehe
calho, agongô e até cuíca. O
samba enredo será impro
visado, aproveitando um dos

,

sambas que Manequinha fez
na juventude. "Não importa o

lugar que a gente tirar, não
queremos deixar a praça
vazia", diz o mestre.

membros do bloco no Clube
União. "Este ano dá pra fazer
uma coisa bem melhor",
promete ela, que quer pelo
menos o segundo lugar. Pa
ra isso, a turma da Vila Lenzi
está renovando todas as

fantasias, confeccionadas
pela filha de Edir, Irani da
Silva.

E como Carnaval sem
baianas não é Carnaval que
se preze, o grupo Samba no

Pé prepara uma ala de baia
nas adultas e mirins, além de
uma ala de palhaços e outras

\
,

Campeã no ano passado, Edir quer repetir a dose

o Grupo Folclóricq Bum
ba-Meu-Boi será o prirheiro a
s'ê apresentar na Ru€!: Quin
tino Bocaiúva, no dia 2,,!!,de fe-

r:eiro"as 20 h�rªs.
'

stjlE;?sf
lpfes ..

anoel Rosa, rlc:l'Pret: ra�
na Última semana. �" apre
sentação será s�<gur a do

Grupo FolclóricoAleg íe-,
g�a, doGrupo Folclóríco' em
iPrecqneeit6; do BlOco

so f;m Cima
upo lTolclQri

.

�< clesfilé
oqUeêhà

Cada um dos cihcQ' blo-
esvai receber auxilio derR$
mil do Município: pÇi,��;aqui
ição demateriais"faritasias
ªcJereços. Mas o dinheiro

assado e de-

Rua tem, no máximo, 60 pes
soas. "Cada um terá 20 minu
tos para fazer evoluções peran
te o público e acomissão julga-

d,,'ora", ex.,Plica. 9 gerente",.d,e CU,I,-I'�pra, Sidn§i . opes, es-
clarecendo qu á máis uma.
apresentação do que desfile.

A Secretaria de Educação e
Cultura vai disponibilizar arqul
barioadas, nas proximidades do
estacionamento da Praça Ân
gelo Piazera, para acomodar o
público que vai a panhar as

apresenta�Ões'.< '.J'r refe.ito Iri'lneu Pasold cor:npn:�meteu-se a '

pleitear, junto à Viação Cana
rinho, ônibus gratuitos para o

transporte dos blocos e da

população dos bq;rros ligados
aos grupos, para facilitar o des
locamento até ..a festa.

Depois'das apresentações
.dos blocos carn?yalesços, ha-,

'(. ":,
,I:;/%.,$ ,,>,,'"verá show'uã P;rglçã Angelo

Piazera, com o (3rupo Koisa
Boa, de Joinvills. No domingo,
dia 25, a Banda Téimosia, de
Jaraguá do Sul, apresenta-se
no mesmo palco, às 19 horas,
depois do encerramento do
,Carnaval. Infantil" que acontece
à :tªrde. A§ ç filt� vãO; pa�;
ticipar (je ton'

W;
fàt1tasia,

dal1ça 'e brin
�-

Manequinha prefere um Carnaval modesto a não fazê-lo

A CAMPEÃ - Edir Tra
vassos estreou no Carnaval
do ano passado e con

quistou o primeiro lugar com
o bloco Samba no pé. Com
o dinheiro do prêmio, R$

.

500,00, pagou festa para os

fantasias. "Está ficando tudo

lindo", comemora. O bloco
tem 60 pessoas, todas ca

dastradas em caderno e já
convocadas para os ensa

ios, que começam na sema

na que vem.

Para comprar adereços e fantasias cada bloco vai receber R$ 2mil de auxílio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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por Sebastião Dourado

Bela na praia
A VJ Didi teve que substituir
às pressas a colega Chris

Nicklas, que contraiu rubéola,
nas últimas gravações do
"Verão MTV", na Praia do

Santinho, em Florianópolis.
Além do quadro "Didicas", a

VJ teve que se apressar para
gravar o concurso "Cavalo
Marinho e Estrela do Mar",
que escolhe os garotos e as

garotas mais bonitinhos da

praia. No final, Didi acabou
ficando como a única mulher
entre os VJs que gravaram na

praia catarinense.

Nos tímpanos
Nem sempre as trilhas
sonoras das novelas agradam
aos atores. O tom estridente
do tema "Iemanjá", gravado
por Gal Costa para a abertura
de "Porto dos Milagres",
parece definitivamente não
ter emplacado nas

preferências musicais de
Antônio Fagundes e José de
Abreu. No lançamento da
novela no Projac, quando
José de Abreu cantarolava o

refrão da música com ar de

deboche, Fagundes colocava
as duas mãos no próprio
pescoço, como se quisesse se

estrangular. O tema de
abertura de "Porto dos

Milagres" foi composto por
Dorival Caymmi
especialmente para a novela.

Passeio ianque
A apresentadora do "Mais
Você" vai ter muito o que
contar na volta à labuta. A
louríssima Ana Maria Braga'
encerrou esta semana sua

viagem de férias pelos
Estados Unidos a bordo de
um "motorhorne". Junto com

o marido, Carlos Madrulha,
Ana Maria percorreu mais de

sete mil quilômetros entre

os Estados da Califórnia -

início da aventura - e

Flórida. O casal enfrentou
o inverno americano,
pegou temperaturas abaixo
dos 5° C e _tempestades de
neve. Mas a melhor
história ficou por conta do
bis do casamento da

apresentadora com

Madrulha, em Las Vegas.
Ana Maria ainda encontrou

energias para surfar com o

filho mais novo, que
encontrou na Flórida.

(;

Doida para filmar
A lourinha Fernanda
Nobre, a desmiolada Bia
de "Malhação", quer
provar que uma idéia na

cabeça pode render muito.
Este ano, a atriz vai prestar
vestibular para
Publicidade, mas o que ela

quer mesmo é fazer
cinema. Mas não atuando.
Fernanda Nobre quer
entender os mecanismos e

segredos da sétima arte.

Pretende terminar a

faculdade e depois ficar
um ano fazendo cursos

livres de cinema pelos
Estados Unidos. Depois,
quer retornar para
produzir.

Feliz ano-novo
A diretoria da Rede TV!
está rindo à, toa. Esta
semana a emissora

conseguiu atingir pela
primeira vez, desde sua es

tréia em dezembro de 99,
dois' dígitos no Ibope -

pico de 10. O responsável,
foi o programa "Te vi na

TV", comandado pelo
humorista João Kleber. A
Rede TV! chegou a ficar
35 minutos à frente do

Luiza Dantas/CZN

SBT, que exibia o programa
da "Hebe". A loiruda teve

concorrência pesada da

personagem Charlote Pink,
que mostrava uma matéria
sobre a vida de travestis nas

ruas de São Paulo. No geral,
o programa ficou na casa

dos seis pontos

Brincadeira de criança
Raul Gil não terá descanso
no Carnaval. O

apresentador vai estar
"ralando" nos dias 24, 25 e

26 de fevereiro para
apresentar o "Baile do

Banquinho", na Boate

Scala,
.

na Zona Sul do Rio
de Janeiro. As sessões
acontecem na matinê. O
show será completamente
interativo, com participação.
do grupo infantil Mulekada
e das crianças da platéia.

Fim antecipado
Ninguém quer saber de

. corpo mole na Record. As

gravações de "Vidas

A Rosa Palmeirão de "Porto dos Milagres", da Globo

Cruzadas" estão a todo

vapor. Esta semana foram

gravadas as cenas finais do
último capítulo da novela,
com data prevista para ir ao

ar no dia 13 de abril. Serão

gravados dois finais para a

personagem Luísa,
interpretada pela agora
senhora Fábio Júnior,
Patrícia de Sabrit. A direção
da emissora vai fazer
mistério e só vai escolher o
final na última semana de

exibição da novela.

Dindo redondo
A dieta de Gilberto Barros,
apresentador do "Quarta
Total", da Record, parece
não estar dando muito

resultado. Tanto que o

apresentador será padrinho
da ala das baianas da Escola
de Samba Leandro de

Itaquera, em São Paulo. Este
é o terceiro ano em que
Leão desfila pela escola da
Zona Leste da capital
paulista. Mas, desta vez,

Gilberto não vai sozinho,
convidou algumas pessoas
da produção do seu

programa para acompanhá-lo
no desfile.

Dobradinha veterana

Quem vê o entrosamento' de

Joana Fomm e Tonico

Pereira, respectivamente Rita
e Francisco Vieira na trama,

de "Porto dos Milagres", da

Globo, fica logo imaginando
. que os dois são velhos

cúmplices de cena. Mas, na
realidade, é a primeira vez

que os dois atores trabalham

juntos. "Antes de gravar a

gente já se falava por telefo

ne, combinava situações",
. revela Joana Fomm. Quem
ficou perplexo ao descobrir

que os dois colegas nunca

tinham contracenado foi

Marcos Palmeira, o pescador
Guma. "Eles são um work

shop ambulante. Fiquei
impressionado com o

entrosamento dos dois",
confessa Palmeira,

Boa de briga
Luiza Thomé, a Rosa Palmeirão de "Porto dos Milagres", está levando a sério o perfil
de sua personagem. Para entender os problemas de uma presidiária - Rosa ficará

trancafiada durante 20 anos depois de cometer um assassinato -, a atriz vai se dedicar
nas próximas semanas às aulas de defesa pessoal. Luizajá havia aprendido alguns
golpes de capoeira, mas agora quer pegar no pesado para valer. "Queria pegar o

molejo, caso tenha cenas de briga. Enfim, uma baiana que se preze deve saber jogar a
capoeira", justifica a atriz, que é na verdade cearense. As incursões pelas artes marciais
são para evidenciar bem as características de Rosa. "Ela é uma mulhermuito forte, do
ponto de vista psicológico, então é justificável que saiba até brigar", raciocina Luiza,

que ainda não começou a gravar a segunda fase da novela.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se título patrimonial
do Clube Atlético Baependi:
Preço a combinar. Tratar: 371-

6600 ou 9973-8543.

Vendo casa de alvenaria semi
nova com 2 quartos, sala,

cozinha, bwc, área de serviço
e garagem. Terreno todo

murado. Bairro Estrada Nova,
R$ 39.000,00 fone 372-3124.

Vendo ploter a jato de tinta
modelo Xerox 2230ij para
impressão de desenhos até

formato AO. valer. R$ 6.000,00.
Aceito proposta,' fone 372-3124

Vendo caminhonete F1000 ano

85 cabine dupla com motor
MWM turbo diesel, ar e direção
hidráulica, valor R$ 16.000,00
mais parcelas, aceito carro 1.0
como parte do pagamento.

Fone 9975-2825 ou 372-3124.

Vende-se casa em Balneário
Carriborlú. Valor R$ 6.800,00.

Tratar: 9977-4352.

Procuro casa para alugar com

2 quartos, próximo à Vila

Lenzi, Nova Brasília ou Vila

Baependi. Valor máximo
R$ 200,00. Tratar: 9977-4352.

Precisa-se de moça para dividir
aluguel. Tratar: 370-4428.

Vende-se Play Station, com 1
controle e 11 CD's. R$ 350,00.
Tratar com Edson, 372-6104,
ou após 18:30 no 370-4987.

Compra-se frig-obar e móveis
para escritório em ótimo estado
de conservação. Tratar pelo
telefone 9993-5380 com Rita.

II
I

I
I

•

Vende-se contrabaixo, 4

cordas, valor a negociar. Tratar
9111-1731, com Alcides Uller.

Vende-se, a 1800m do Calçadão,
casa de alvenaria com 130m2,
com 3 quartos, churrasqueira"
garagem, e demais dependên
cias - R$ 55.000,00. Aceita troca

de casa em Guaramirim. Tratar
Rua dos Escoteiros, 114,
próximo Posto Marcolla.

Vende-se, próximo Centro,
apartamento com 2 qtos, com

garagem. R$ 38.000,00, quitado.
Tratar 372-0633.

Procura-se moça para dividir

apartamento mobiliado.
Tratar pelo telefone

9993-5380, com Rita.

Vendo videogame Nintendo.64.
R$ 280,00, com 2 cartuchos de

jogos e 2 controles.
Tratar 370-7282.

•
VILA RAU

326,00M2
, R$ 9.000,00

•

Vendo apartamento mobiliado
com 1 quarto, prédio de frente

para o mar, praia do Tabuleiro,
em Barra Velha. Valor R$
19.000,00. Aceita-se carro

como parte do pagamento.
Tratar: 372-1610.

Vende-se apartamento com 3

quartos, cozinha montada, no

condomínio Vitória Régia, Vila
Lalau, entre Weg II e Marisol.

Valor R$ 28.000,00 +

fi.nanciamento, aceito proposta
para outro apto. no Centro. Tratar:

372-8026 com Ana Cristina.

Vendo, próximo Paróquia da
Vila Nova, terreno com 958m2,

murado, com casa. R$
45.000,00. Tratar: 275-2010.

Vende-se, próximo Weg II,
terreno corri 400m2, murado,
com 2 casas. R$ 18.000,00 +

16 x R$ 500,00, é negociável.
Tratar: 275-2010.

Vende-se Palio ED 97 com

opcionais, 2 portas. Valor

R$ 6.500,00 + 18x de R$
312,00. Tratar: 9979-4500.

Vendo casa no Jardim
São Luis,' com rua asfaltada,
casa com 100m2, terreno

350m2, com 2 quartos + suíte,
sala, cozinha, lavanderia, bwc
e churrasqueira. R$ 28.000,00.

Aceita proposta. Tratar no

telefone: 370-8892 ou

9952-0768, com Sandro.

Vende-se terreno 450m2, na

Vila Paraíso - Schroeder I -

completa infra-estrutura, em

ótima localização. Valor

R$ 5.500,00 à vista ou

R$ 3.000,00 + prestações
negociáveis. Tratar no telefone:

373-1810, com Iria.

Vende-se apto. Condomínio
,
Amizade. Valor R$ 7.800,00.
Tratar: 275-0081, com Nelson.

w·c» L_·

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

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

W (0**47)
372-2903
9973-3623

iER�EN.Q - VILA RAU - 420,00Mi;W 1.

R$ 15.000,00
,..

.

.�

, SOBRADO EM BARRA VELHA - I'l190,00M2 -.01 SU.ÍTE E 02 QUARTOS
.I

- R$ 70.000,00

20 ands atendendo bem para atender sempre
__

,�i=..�'-'= '

__

CASA (NOVA)
EM ALVENARIA

Mercadolmobiliário Jaraguá do Sul, 3 de fevereiro de 2001

Com experiência mínima de três anos em programação
de produção em confecção/malharia/tinturaria

e conhecimento em Word e Excel

Interessados devem enviar curriculum para:
Rodovia BR 280 Km 55 - Guaramirim - SC
Caixa posta/111 - fone (47) 373-9000

rh@/unender.com.br

ores
, . ,

co ,002 para
, proféss",res e

profissionais liberais
! ,

em ate 36 vezes,
outrds em até 16 vezes
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ALUGA - Apto. contendo 03 dor
mitórios. Ed. Vitória Régia - Apto.
104 "B" (Vila Lalau). R$ 300,00.

Intermediária

VENDE - Casa madeira cl 62 m2,
terreno cl 325 m-. Rua 938 - Lot.
Ouro Verde (Barra do Rio Cerro).

Preço: R$ 14.000,00

VENDE - Apto. contendo 03 dor
. mitórios, clárea 120 m2• Ed.

Jaraguá -Apto. 92 (Centro). Pre
ço: R$ 60.000,00

VENDE - Terrenos clárea de 342

m2, ao lado da ARWEG. Rua
Bernardina B. Muller.

Entrada e saldo em até i4 parcelas.

yENDE - Casa alvenaria cl 200 mê,
terreno cl 350 ms. Rua João Batista
RudolJ, 161 (Amizade). Preço: R$

30.000,00 + financiamento

VENDE - Apto. contendo 1 suíte +

2 dormitórios, cl área de aprox.
150 mê. Ed. Carvalho - 2° andar
(Centro). Preço: R$ 70.000,00

VENDE - Terreno de esquina, cl
área 450 mê. Rua José Picolli -
Estrada Nova (Próx. Mercádo
Brazão). Preço: R$ 16.000,00.

ALUGA - Apto. contendo 02 dormi
tórios. Resid. Maguillú - Apto. 32

"A" (Centro). R$ 250,00

VENDE - Casa alto padrão cl
área 500 mê, terreno cl 630 m2.
Rua Das Azaléias (Negociáveis)

VENDE - Terreno clárea aprox.
760 m2• Rua Onelia Horst (Vila

Lenzi) (Negociáveis)

VENDE - Madeira, contendo 3

dormitórios, e terreno cl área 705
mê. Rua Bahia, 109 (Jguá Esquer

do). Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Casa alvenaria cl 2
dormitórios, e terreno cl área de

450m2• João Pessoa

Preço: R$ 45.000,00

VENDE
Casa em alvenaria c/ 117 m", ter

reno c/ 793 m-. Rua Rosa

Balsanellí, 134 (Amizade). Preço:
R$ 58.000JOO.

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.br CRECI0914-J 1Ii' 371 -211 7
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ALUGA-SE -

Sala comer

ciai e

apartamento
em cima.
Rua Patri
mônio 204 -

Massaranduba.
Valor

R$ 500,00'

VENDE-SE 2
casas de

alvenaria, na

Rua Veronica
Demarchi

Rasá, 244.
Barra do Rio
Cerro. Valor a

combinar

VENDE-SE
Terreno.
Rua 606 -

Alidor Gieseler
- lote 22, João

Pessoa.
Área

475,52m2.
Valor R$
8.000,00

ALUGA-SE
Sala Comer
ciai (105m2)
por R$ 500,00.
Rua Walter
Marquardt,
2.665, Bairro
Barra do Rio'
Cerro. Galpão
nos fundos cl
82,50m2 por
R$ 150,00, e

casa cl 2
dorrn. + dep.
por R$ 350,00.

ALUGA-SE
Casa

madeira.
Rua Tereza H.

Hruska, 351.
3 dorrn., com
garagem.
Valor

. R$ 200,00

VENDE-SE
Casa alvenaria.
Rua Maximi
liano Hindl-

... meier, 41. Area
451,71m2.
Consto

128,00m2.
3 darm., + dep.

emp. com

garagem.
Valor R$
74.000,00
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Oirassol
IMÓVEIS

371-7931irPABX

JUVENTUS - Terreno c/425 m2• Rua
796 - Lote 111 (esquina). R$ 16.000,00

VIEIRAS - Dois Terrenos comerciais -

707m2• Excelente Ponto Comercial
(26,70 x 26,50). R$ 22.000,00 cada, ou .

R$ 43.000,00 pelos dois

CENTRO - terrenos de R$ 25.000,00
a R$ 35.000,00, parcelado

em até 12 vezes

FIGUEIRA - Terreno c/ 15 x 30 = 450m2.
Rua 915 - Lot. Divinópolis.

R$ 13.000,00 (Aceita carro no negócio)

E-mail -imoveis@netuno.com.br

AMIZADE - Apto Cond. Amizade (3 quar
tos). Cozinha sob-medida e estante no

quarto. R$ 37.000,00 (pode ser financiado)

CENTRO - Apto Ed. Petúnia (1 andar), 2
quartos c/ garagem, piso de madeira e .

fica cozinha sob medida � R$ 53.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO-CasaAlv. c/70
m2 (3 quartos). Preço R$ 20.000,00
(salde financiado pela CEF)

AMIZADE -, Apto Ed. Suelen (1
suíte + 2 quartos). Preço

R$ 52.000,00.

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

SANTA LUZIA - Lotes com financiamen
to DIRETO ou pela CEF (Prestação a

partir de R$ 70,00)

FIGUEIRA - Terreno cl 360 m2•

Preço R$ 11.000,00 (parcela em

algumas vezes)

ANA PAULA III - Casa de Madeira'
cl 100 m2. Preço R$ 19.000,00

CENTRO - Centro Médico ( rruca cl

400m2). 8 salas, 1 escritório, recepção, co

pa, 4 wc's. Preço de Venda'R$ 150.000,00
(Aceita imóvel comercial). Preço para LO

CAÇÃO - R$ 1.000,00 + condomínio.

Cód 2031 - APARTA
MENTO EM BALNEÁ
RIO CAMBORIÚ (

FRENTE PARA O MAR

) - ED. OÁSIS - 4°
ANDAR - 1 SUÍTE +

3 QUARTOS + DEPEN
DÊNCIA + 1 VAGA GA-

RAGEM
ACEITA TROCA POR
IMÓVEL EM JARAGUÁ
DO SUL - CONSULTE
NOS PARA MAIS DE-

TALHES

SÃO LUIZ - Casa de alv. c170 m2 +

varandão. Preço R$ 28.000,00

CENTRO - Casa alv. c/297m2, 1 suíte
+ 3 quartos + piscina. R$ 200.000,00.

(Aceita apto até R$ 120.000,00)

CHAMPAGHNAT - Terreno cl
448m2• Rua 782 - lote 14 (esqui

na). R$ 26.500,00.

CZERNIEWICZ - Casa Alv. c/182m2 - 1

suíte + 2 quartos - Rua Max Doerlnq -

198. R$ 75.000,00 (Próx. ab PAMA)

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ret. 2068 - CENTRO - R. Marina Frutuoso,
460 - casa mista, 90m2, 3 darm., sala,
cozinha, bwc, garagem e demais dep.

Terreno 399m2• R$ 53.000,00

Ret. 2059 - JGUÁ ESQUERDO - R. João Januário
Ayroso, 1466 - Sobrado alv., inferior - 1 sala
comerciall00m2. Superiorapto cj 2 darm. 100m2.
Fundos casa alv. 150m2, c/i suíte, 2 darm., sala
estar,cozinha, bwc e garagem. R$ 112.000,00
Ac�it�-se imóvel de menor valor, casa, terreno
ate R$ 50.000,00.

Horário Atendimento
Segunda a Sexta-Feira

08:30 as 12:00
13 : 3O as 18: 3O

Ret. 2065-
NOyA

BRASILIA
R. Tomas

Francisco de
I} Goes, 366.

Casa alv.
o

164m2,2
darm, 1 suíte,
sala, cozinha, Iri VlNOI
churrasqueira, t: ""'lHt..

piscina e

demais
dependências.
R$ 90.000,00

Ret. 6002 - BARRA VELHA - Lot. Jardim Los
Angeles - R. Germano Selke. Casa alv. 126m2,'

3 darm., sala, cozinha, 2 bwc, garagem,
churrasqueira e varanda. R$ 28.000,00.

Aceita terreno em Jaraguá do Sul. .

Ret. 1011 - CENTRO - Apto. de frente para
Marechal, 200m2, 1 suíte c/ closet, hidro e
sacada + 2 darm., sala estar/jantar c/ sacada,
água quente, bwc social, piso laminado em

marfim, garagem e elevador. R$ 109.000,00

Ret. 2064 - JOAO PESSOA - R. Fritz Setes,
178 - casa alv 150m2, 1 suíte c/

hidromassagem, 2 darm., sala estar/jantar,
cozinha, escritório, lavanderia e garagem.

Toda legalizada, pode ser financiada em até
15 anos. Terreno c/450m2. R$ 40.000,00

Ret. 2060 - SAO LUIZ - R. Edson Carlos Gerent,
175 - casa alv. 150m2, 1 suíte, 2 darm., sala,
cozinha c/ móveis, bwc, lavand. e garagem.
R$ 18.000,00 entrada + 28.800,00 FCTO

HSBC (R$ 375,00 mensais)

Ret. 3049 - CZERNIEWICZ - R. Henrique
Marquardt - Terreno 8.136,56m2. R$ 50.000,00

Ret. 3021 - VILA NOVA - Terreno com

420m2, rua com lajotas, sem saída, ótima
localização R$ 29.000,00

Ret. 3050 - NOVA BRASILIA - R. Tomas Fran
cisco de Goes, 366 - terreno 371m2. R$ 40.000,00

o

� Compra - Vende E-mail: beta@netuno.com.br
...,:

� Aluga e Administre
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DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

Vea:Ie - Mninistra

Calpora - Aluga
FONES/FAX (047) 275-2990

�
Realizando seu sonho imobiliário : ��������

Apartamento em Balneário Camboriú na avenida
atlântida de frente para omar, (fundos) medindo

50,00m2 - 1 quarto, copa cozinha, banheiro, levende
ria. Valor R$ 35.000,00 - Edifício Londrina - Bloco B

TERRENOS VENDAS

Terreno na Rua João Planincheck - medindo
434,00m2 � Valor R$ 35.000,00

Terreno no Chico de Paulo - Medindo
1.147,41m2 - Aceita-se troca por outro terre
no mais central - Valor R$ 35.000,00

Terreno na Barra - EXELENTE - Ao lado do
Posto Km 7 - Medindo 14x28m - Valor R$
28.000,00

COO 363 - Terreno medindo 822,44m2 -

Centro - Rua Presidente Juscelino - R$
100.000,00

COO 332 - Terreno medindo 5.000[OOm2 -

Excelente localização - Rua Max William -

Baependi - Valor R$ 190.000,00
Terreno no Bairro Jaraguá Esquerdo - es

quina - 14X28 - próximo ao mercado Pradi - R$
20.000,00

Terreno no bairro São Luiz - 14X28 - Atras
da iweja - R$ 20.000,00

Area de terra medindo 195.000,00m2 - Bar
ra do Rio Molha - Em frente a igreja - Valor R$
100.000,00

COO 367 - terreno medindo 36i,61m2 -

loteamento casa nova - Barra - valor R$
9.000,00

Terreno medindo 360,00m2 - Ilha da Fiquei
ra - Valor R$ 12.500,00

Terreno medindo 360,OOm2 - Loteamento
Casa Nova II - Barra - Valor 8.500,00

Terreno medindo 1.350,00m2 - Jaraguá 99
- Valor R$ 10.000,00

2 Terrenos medindo 13,50 X 23,45 - Vila Nova
- Rua José Krause - Valor 30.000,00

CHÁCARAS VENDAS
Chácara medindo 5.000,00m2 totalmente

plana - 1 casa em alvenaria excelente com 5

quartos, 2 galpões em alvenaria, rancho para
estacionamento e deposito em madeira, área
toda cercada, entrada trifásica - Pomerode -

Valor R$ 65.000,00
Chácara medindo 71.000,00m2 - duas

frentes para Sr - 90% de área plana - Nereu
Ramos - Valor R$ 55.000,00

Chácara medindo 80.000,00m2 - Excelen
te para pesque e pague - 12 lagoas - abun
dância de água - casa boa - terreno 100%

plano - Nereu Ramos - Valor R$ 100.000,00
Chácara - ótima - medindo 200.000,00m2

- 90% de pasto já formado - 1 casa medindo
1001112 de madeira de lei - 1 galpão para fes
tas com banheiro - estábulo e mangueira -

área 100% cercada - 3 lagoas de peixes, sen
do uma com rnals de 1.000 quilos de peixes -

Garlbaldi - Valor R$ 65.000,00
Chácara medindo 118.000,00m2 - lagoa

grande de peixe - casa de madeira - galinheiro
- raricho - Valor R$ 50.000,00 - Garibaldi

SALAS COMERCIAIS
Sala comercial medindo 70,00m2 - Rua

Leopoldo Malheiro - Centro - Já financiada -

Entrada R$ 8.000,00 e assume financiamento
Sala comercial medindo 40,OOm2 - 2° an

dar - de frente para a rua Reinaldo Rau - Edifí
cio Market Place - Centro - R$ 38.000,00

Vende-se casas com bom padrão na praia
do GRANT, de frente para o MAR no valor de

R$100.000,00 e R$150.000,00, Valores à
negociar.

LANCHONETE - Ponto, estrutura e estoque -

dentro da ro.doviária - Baependi - Valor R$
30.000,00

MINI MERCADO -Vila Rau - R$ 15.000,00 - Acei
ta-se contra proposta

APARTAMENTOS VENDAS
2 Coberturas - NOVA - medindo 250,00m2 de

área útil - 1 suíte master, 1 suíte, 1 ou 2 quartos, sala
de jantar, sala de estar, sala de TV, copa, cozinha, 2
banheiros sociais, dispensa, lavanderia, área de fes
tas com churrasqueira, área de festas ao ar livre, de
pendência de empregada, 2 vagas de garagem, saca
da - teto rebaixado em gesso - piso cerâmico nos 4

banheiros, cozinha e áreas de festas - piso laminado
de madeira - vídeo porteiro, portão eletrónico, antena
parabólica, Vila Nova - Financiamento direto com a

imobiliária - Valor R$ 200.000,00
Apto. alto padrão - 1 suíte com saída para sa

cada, 2 quartos, BWC, cozinha, copa, sala, churras
queira, lavanderia, varanda, piscina, 2 vagas de

garagem. - piso laminado de madeira, teta rebai
xado em gesso, vidros fume temperado, (área útil:
115,00m2) - entrega em 3 anos - Vila Nova - fi
nanciamento direto com a imobiliária. - Valor R$
75.000,00

Apto. alto padrão - 1 suíte com saída para sa

cada, 1 quarto, BWC, cozinha, copa,' sala, churras
queira na sacada, lavanderia, varanda, piscina, ga
ragem. - piso laminado de madeira, teto rebaixado
em gesso, vidros fume temperado, ( área útil
95,00m2) entrega em 3 anos - Vila Nova - financi
amento com a imobiliária - Valor R$ 65.000,00

Apto. novo pronto para morar - 1 suíte, 2 quar
tos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada com

churrasqueira, garagem. - vídeo porteiro, portão
eletrónico, elevador, antena parabólica, área de fes
tas coletiva, central de gás (área útil 99,00m2) -

5°- andar - Vila Nova - Valor R$ 75.000,00.
Apto. novo pronto para morar - 1 Suíte - Vila

Nova - Edifício Morada Do Sol - valor R$ 35.000,00
Apto. de cobertura medindo 208,59m2 - 1 Suí

te, 2 quartos - Ed. Menegotti - Centro -R$
135.000,00.

APTO. ALTO PADRÃO - 1 suíte, 2 quartos,
quarto de empregada, 2 garagens - Centro - Edifí
cio Amaranthus - valor R$ 145.000,00

APTO. 4 quartos - medindo 124,42m2 - Centro
- Rua Reinaldo Rau - Valor R$ 80.000,00

RESIDÊNCIAS VENDAS
COO 110 - SOBRADO NOVO - germinado - 1

Suíte, 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, lavan
deria, garagem - Ilha da Figueira - Valor R$
50.000,00

Sobrado residencial e comercial - medindo
160,00m2 - 3 quartos, '2 banheiros - terreno me

-

dindo 585,90m2 - Barra do Rio Cerro - Perto da
ADV - Valor R$ 55.000,00

COO 091 - Sobrado - 4 quartos, 2 salas, 2

cozinhas, 2 banheiros, gar:agem - terreno medindo

1.397,00m2 com muitas arvores - Czerniewicz
Valor R$ 110.000,00

COO 341 - Casa em alvenaria medindo
100,00m2 - 3 quartos, banheiros, sala, lavanderia,
cozinha - João Pessoa - Valor R$ 38.000,00

COO 373 - Casa em alvenaria medindo

200,00m2 - 4 quartos, 2 banheiros - Baependi
- terreno medindo 644,00m2 - Valor R$
95.000,00

'

COO 301 - Casa em alvenaria - 3 quartos,
3 salas, 2 banheiros, piscina - Centenário - Valor

R$ 78.000,00
COO 285 - Casa em alvenaria medindo

181,00m2 - 3 quartos, 2 banheiros, área de fes
tas - Vila Nova - Valor R$ 70.000,00

COO 360 - 'Casa em alvenaria - 1 suíte,
3 quartos, 2 banheiros - Ilha da Figueira -

Valor R$ 55.000,00
COO 141 - Casa em alvenaria medindo

90,00m2 - 3 quartos, sala, cozinha, lavan
deria, banheiro - Ana Paula - Perto do posto

,

Mime - R$ 35. DOO, 00
COO 321 - Casa em alvenaria medindo

90,00m2 - 3 quartos, sala, cozinha, gara
gem, 2 benheiros, lavanderia - Vila Lenzi -

R$ 58.000,00
COO 222 - Casa em alvenaria medindo

120,00m2 - 1 suíte, 3 quartos, sala, cozi
nha, lavanderia, banheiro, corredor, gara
gem - Jaraguá Esquerdo - Próximo ao

Azaleia - Valor R$ 55.000,00
COO 000 - Casa em alvenaria meätndo

174,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, co
zinha, lavanderia, área de festas, garagem -

Vila Rau - t.oteemento renascença .,;_ Valor

85.000,00
COO 264 - Casa em alvenaria medindo

180,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, dep.
de empregada. Cozinha, lavanderia, dispen
sa, garagem. - Czerniewicz - Valor

72.000,00
COO 123 - Casa em alvenaria medindo

141,00m2 - 1 suite, 2 quartos, sala, copal
cozinha, lavanderia, garagem, área de fes
tas - Ilha da Figueira - Rua Antônio B.
Schimidt - Valor R$ 68.000,00

COO 123 - Casa em alvenaria medindo

230,00m2 - Residencial ou comercial - Centro
- Rua Clemente Barato - 'vetor R$
170.000,00

.

COO 294 - casa em alvenaria medindo

114,00m2 - 2 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem - João Pessoa - R$
40.000,00

COO 357'- Casa óe medeire - 2 quartos,
sala cozinha, lavanderia, garagem - Ilha da

Figuei.ra - Valor R$ 18.000,00
COO 209 - Sobrado medindo 144,00m2 -

,3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banhei
ro, garagem - Falta acabamento - Barra do
Rio Molha - Valor R4 25.000,00

'

COO 315 - Sobrado medindo 350,00m2 -

Excelente localização 1 suíte, 5 quartos -

Baependi - Rua Max Wi/lian - Valor R$
160.000,00

•••••••••••••••••••••••••••••••• 6 ••••••• � •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROCURA-SE
Uma casa para alugar central que tenha pis
cina - no mínimo 3 quartos, 2 banheiros -

paga-se bem - urgente
Compra-se terrenos para loteamento - como

também assumimos loteamentos parados em
fase de acabamento.
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Creci 1749-J

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Casa em alv. em
construção -

AMIZADE-c/
90m2, suíte + 2
äorm. Prazo de
entrega em 60
dias. Por apenas
R$ 55.000,00

VENDE - Casa alv.

e198m2-
AMIZADE - suíte +

3 dorm., salão de
festas c/
churrasqueira, e
demais dependên
cias. R$ 25.000,00
+ finan. Aceita-se
casa, terreno, cerr
ou casa na praia.

.

VENDE - Casa
mista c/ 96m2 -

NEREURAMOS - 1

dorm., sala,
cozinha, 2 bwe,
garagem coberta,
varanda. Terreno
c/ 322m2• Lot.
Zanguelini.
R$ 18.000,00.

VENDE-APTO
CENTRO-Ed.
Maguilú - Apto 24
- BloeoA, 1
dorm., 1 bwe,
eozinhael
armários, tele
fone, parabólica.
R$19.000,00 +

finane. Aceita
Apto. BaI.
Camburiú

VENDE - CHICO D
PAULA - Casa em
alvenaria,
esquina, c/
106m2, 3 äorm.,
bwe, sala,
cozinha, garagem,
lavan-deria.
Terreno el494
metros.
R$ 55;000,00.

PRÉDIO COMER
CIAL E RESIDEN
CIAL - Ótima
opor-tunidade - 2
salas eomls. e 1

apto no 2° piso.
Sala no fundo c/
revenda de carne

assada c/ boa
clientela.
R$150.000,00

ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
I'

IMOBILIARIAS LTDA.,

e-mail: itaivan@netuno.com.br
W"W"w.itaivan.colTJ.br

* Estacionamento próprio COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

VENDE - Sobrad
,.- ---.,...,., -----L"",cl 269,30m 2 -

_."...._�==------l CZERNIEWICZ -

próx. Escola Al

berto Bauer. Su

perior: suítemas
ter + 2 äorm. bwe

VENDE - Sobrado
em construção - c/
219,44m2 - AMIZA
DE - térreo: escri
tório, sala estar,
jantar, lavabo, co
zinha, área de ser

viço c/ churras
queira, garagem e

bwe. 1 andar: suíte
c/ closet + sacada,
2 äorm., bwc estar
íntimo.
R$ 120.000,00 -

entrega em 60 dias
- Resid. Bela Vista.

VENDE - Sobrado c

205m2 - CENTRO -10
Pavimento: lavand.,
escritório, dispensa,
cozinha cl móveis,
copa, bwc, ehurras.
c/ salão de festas,
hall entrada, gara
gemp/ 2 carros, sala
estar em 2 ambi-

REF 1816 entes. 20 Pavimento:
'--__...J suíte cl hidra +

sacada, bwesocial, sala Tl!, suíte c/moveis, bar, armários
nos bwc_, mass_.a c_orrida, aquecimento elétrico, jardim,
uro, ptso ceremtco. R$ 145.000,00: ,

.

VENDE - CZER
NIEWICZ - Casa
alv. nova c/
142,50m2, suíte,
2 äorm., sala es
tar/jantar, cozi
nha, lavanderia,
bwe social, chur
rasqueira, área
de festas, gara
gempl2earros,
muro, cerca alu
mínio. Terreno c/

..... ..... --.-J367,50m2•R$ 95.000,00.

SOBRADO
Centro c/347m2,
c/ 2 resido + sala
comi. c/100m2 -

acabamento de
la. Suíte + 4
äorm, e demais

dep. - garagem
p/4 carros,
energia solar,
portão eletrônico.
R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

VENDE- Casa
alv. cl 108m2 -

JOÃO PESSOA -

2 äorm., 1 bwe,
sala estar, coz.,
lavand., dispen
sa, ehurras. cl
garagem, escri
tório, toda mu
rada. Terreno c/
686m2 (2Iotes).
R$ 45.000,00 •

.....___.;._�-----'-------' Aceita apto no
centro.

Apto-103 -

Edif. Isabella
c/ 1 suíte + 2
dorm. - sala
c/ sacada,
mobiliado, c/
2 garagens,
piscina, salão
de festas,
sala de gi
nástica. Por
apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts';
Finane./Pare.

VENDE - SOBRA
DO - Vila Lenzi
e/258,76m2,
suíte c/ closet +
2 äorm., 1 bwe,
sala estar/jan
tar ampla, hall,
biblioteca, lava
bo, cozinha,
área de serviço
+ depósito,
varandael
churrasqueira e

bwe, garagem
p/2earros.
R$160.000,00
ne ociáveis

Sobrado c/ alto
padrão c/580m2
Vila Baependi -

sala. c/ lareira,
sala estar, sala
jantar, 1 suíte,
suíte c/ sacada,
closet, hidro
massagem +

sauna, 2 äorm., c/
sacada, piscina
adulta e infantil,
demais depen
dências.
Consulte-nos.
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Irolla
IMÓVEIS LT DA.

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

E-mail: girolla@netuno.com.br
Telefone de plantão: 9973-9093

VENDAS
APARTAMENTOS

3001 - Ed. Jacó Emmendoerfer - suíte, 2 quar
tos, dep. empregada, 2 vagas garagem. R$
92.000,00'
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, cl
125m2, suíte + 2 qtos., sala em dois ambientes
cl sacada e churrasqueira., 2 vagas de garagem.
R$ 93.000,00 si acabo
3027 - Ed. Schiochet - cobertura cl suíte master,
2 quartos, salas conjugadas cl lavabo, cozinha
mobi-liada, terraço, 2 vagas de garagem. R$
180.000,00.
3034 - Ed. Barão - Suíte + 2 quartos, 1 vaga de
garagem. R$ 55.000,00. ,

3049 - Rua Piçarras - NOVO cl suíte + 2 quar
tos, dep. de empregada e 2 vagas de garagem.
R$ 72.060,00.
3051 - Ed. Amaranthus - suíte cl closet, 2 qtos.,
lavabo, sacada cl churrasqueira, 2 vagas de
garagem. R$ 180,000,00.
3052 - Res. Maguilú - 1 quarto, bwc, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 15.000,00 +
financiamento. '

3054 - Centro - Suíte + 2 quartos. R$ 54.000,00;
-

Suíte + 1 quarto. R$ 38.000,00 - em fase de
acabamento.

'

3313 - Res. Ilha dos Açores - novo suíte + 1
qto, sacada cl churrasqueira e garagem. R$
45.000,00 financlarnento com construtora.
3351 - Res. Anna Cristina, condomínio fechado.
Apto cl suíte + 2 quartos, sacada ct
churrasqueira. I

3354 - Res. Amar-ylis, suíte + 2 quartos, sacada
cl churrasqueira e garagem. R$ 68.000,00.

CASAS DE ALVENARIA
1003 - Centro - Rua Guilherme Danker - 190m2
cl 3 qtos, R$ 73.000,00.
1016 - Centro - 330m2, suíte + 3 qtos., escritóeio,
sala TV, salas conj. cl lareira, churrasqueira e

piscina. R$ 200.000,00.
1036 - Centro - Terreno él 668,65m2, edificado
cl casa antiga. R$ 180.000,00.
1037 - Centro - Rua Domingos da Nova - Terreno
cl 309m2, cl casa cl 3 qtos. R$ 148.000,00.
Aceita-se' casa ou apto menor valor.
1039 - .centro - Terreno cl 1.525m2, cl casa cl
132m2. R$ 130.000,00. Aceita casa ou sítio de
menor valer,
1052 - Agua Verde - 135m2, 4 qtos, 2 bwc,
garagem pl 2 carros. Terreno cl 450m2. R$
59.000,00.
1082 - Res. Blumengarten - 230m2, suíte, 2 qtos,
bwc social, sala conj., cozinha mobiliada,
despensa, lavanderia e churrasqueira, R$
75.000,00.
1098 - Baependi - 140m2, 3 qtos, 2 bwc, sala,
sala de TV, cozinha, dep. de empregada,
escritório, churrasqueira. R$ 85.000,00.
11.24 - R. Walter Marquardt - casa cl 150m2, cl
suite + 2 qtos. Terreno medindo 609m2. R$
65.000,00.
1125 - Barra - Casa madeira cl 120m2, cl 3
quartos. Terreno cl 437,50m2. R$ 40.000,00.
1126 - Barra - 180m2, suíte cl closed, 2 qtos.,
salas conj., dep. empregada. R$ 75.000,00.
1175 - Próximo Humana - Terreno cl 1.220m2,
cl casa cl 205m2, çl suíte + 2 quartos. R$
85.000,00.
1194 - Ilha da Figueira - 130m2, cl 3 qtos. R$
65.000,00 - aceita casa maior valor central.
1206 - Ilha da Figueira - Terreno cl 544m2, cl
casa de madeira + sala comercial. R$ 44.000,00.
1225 - Jaraguá Esquerdo - R. Neco Spézia - casa
de madeira cl 4 qtos. Terreno cl 392m2. R$
30.000,00 � Aceita parcelamento.
1273 - Rio Molha - mista cl 120m2, cl 3 qtos.
Terreno cl 532,50m2. R$ 49.000,00.
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt
- 3 quartos, 2 bwc - R$ 25.000,00 + financ.

TERRENOS
2014 - Centro - 421m2 - R$ 30.000,00
2023 - Centro - cl 1.245 m2 - R� 60.000,00.
2024 - Av. Marechal Deodoro - area cl
1.426,50m2
2026 - Centro - Próx, Beira Rio, cl 609m2. R$
43.000,90
2053 - Agua Verde - 450m2. R,$ 20.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
2076 - Amizade - cl 386,37m2 (18,32x20,70).
R$ 17.500,00
2077 - Amizade - 448m2 - R$ 27.000,00.

'

2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m2 -

R$ 160.000,00
'

2112 - Barra - cl 468m2 - R$ 15.000,00.
2121 - Barra - lateral da Rua Horacio Rubini
área cl 5.809,25m2. Ideal pl Indústria.

'

2122 - Barra - Res. Satler - 350m2 - R$ 16.000,00.

Sobrado cl
270m2,

terreno cl
930m2• Suíte
cl closed, 1

quarto, escri
tório, lavabo,
sala íntima,

sala estar jan
tar conjuga-'
das, sala TV;

cozinha,
lavanderia,

chur;rasqueira
e garagem pl
2 carros. Semi
mobiliada. R$
150.000,00.

2151 - Chico de Paula - cl 2.500m2 - próx. Posto
Marcolla - R$ 60.000,00
2175 - Czerniewicz - cl 1.141,40m2 - R$
25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,OOm2. R$
119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m2. R$
70.000,00. '

'

2222 - Jguá Esquerdo - 425m2 - R$ 16.000,00.
2294 - Vila Lalau - cl 729m2 (27 x 27) - R$
35.000,00
2295 - Vila Lalau - Rua Dona Matilde - área cl
4.816m2.
2317 - Vila Lenzi - 581,65m2 (18,50 x 20,50) -

R$ 27.000,00
2364 - Vila Nova - Rua 25 de Julho, cl 1.004m2.
Aceita apto ou casa como parte pgto.
2365 - Vila 'Nova - Rua do Fórum, cl 405m2.
R$ 30.000,00.
2373 - Vila Rau - cl 350m2 - R$ 18.000,00.
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina
cl 581,85m2 - R$ 23.000,00.
2379 - Vila Rau - R. Prefeito José Bauer - área
cl 3.515m2, ideal pl galpão. R$ 95.000,00.
2446 - Estrada Nova - cl 1.155,OOm2 - R$
24.500,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m2

R$ 22.000,00 (pequena entrada e

parcelamento de R$ 1.000,00 por mês).
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49.872,OOm2

.

- R$ 40.000,00
'

2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite -

9.144,85m2 - R$ 35.000,00

LOCAÇÕES,
Casas

601 - Casa de alv. cl 3 qtos - Próx. Posto Km 7
na Barra do Rio Cerrei. R$ 450,00
603 - Casa de alv. cl 4 qtos - João Pessoa. R$
400,00
606 - Casa de alv. cl 3 qtos - próx. Bretzke. R$
420,00
611 - Casa de alv. cl 3 qtos - próx. Breithaupt
da Reinoldo Rau: R$ 400,00
612 - Casa mista cl 3 quartos - Barra do Rio
Cerro. R$ 180,00

Apartamentos
621 - Apto cl 2 qtos - Centro. R$ 250,00
622 - Apto cl 3 qtos - Em frente Max Mohr. R$
290,00
624 - Apto cl suíte, 2 qtos. Ed. Arno Reichow
(NOVO) - Final da Marechal. R$ 400,00.
625 - Apto. cl 3 qtos, sacada - Ed. Caetano
Chiodini - Centro - R$ 450,00
626 - Apto. cl 2 qtos. - Res. Húngaro - Barra do
Rio Cerro. R$ 250,00 '

628 - Apto. CI suíte + 1 qto. - Ed. Eldorado.
Centro. R$ 450,00
629 - Apto cl 3 qtos - Res. Satler - Barra do Rio
Cerro. R$ 220,00
630 - Apto. NOVO cl 2 qtos - pró. Res.
Renascença - Vila Rau - R$ 300,00
635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Centro. A

, partir de R$ 180,00
638 - Apto cl suíte + 2 qtos. Ed. Sônia Magali
(NOVO) - ao lado Supermercado Lenzi. R$ 320,00
643 - Apto cl 3 qtos - próx. A Marisol. R$ 300,00
650 - Apto NOVO cl sala cl sacada, churrasqueira,
3 qtos - Início Ilha da Figueira., R$ 350,00

Salas comerciais
665 - Sala comI. cl 60m2 - Próx. Colo Divina
Providência. R$ 280,00
666 - Sala com. cl -200m2 - Próx. A Florisa na vila
Lalau. R$ 400,00
667 - Salas comls. cl 60m2 - Próx. ao Banco do
6rasil em, Guaramirim. R$ 300,00
668 - Sala comI. cl 60m2 - Próx. Angeloni. ,R$
280,00
675 - Sala comI. cl 40m2 - Centro ComI. WV em
frente a Paladio. R$ 400,00
678 - Sala comi. cl 135m2 - Próx. A Max Mohr. R$
280,00
679 - Salas comerciais. ao lado do CoI. Jangada. A
partir de R$ 180,00 ,

683 - Sala NOVA, cl 50m2 - Início da Ilha da Figueira.
R$350,00
684 - Sala NOVA, cl ,50m2 - Ao lado Agência Olimpo
- Czerniewicz. R$ 350,00
691 - Sala comi. cl 120m2 - Vila Lenzi - Próx. Móveis
Rabello. R$ 400,00
693 - Sala NOVA, cl 50m2 - MARKET PLACE - Centro.
R$200,00

Galpões
801 - Galpão NOVO, cl 700m2 (cl mesanino), pé
direito: 7mts - Jaraguá Esquerdo. R$ 2.000,00
804 - Galpão cl 700m2, em terreno cl 1.500m2
- Próx. Florisa (antigo Galpão Saúde) - Vila
Lalau, R$ 1".500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APTO� ,

CONSTRUIDOS :
,
,
"
r-----------,
,

R_ EPBTÁCIO PESSOA, 42"'1 - SALA "'103 - FONE: 37"'1-88"'14-
IMOBILIARIASECULUS@NIETUNO_COM_BR

.

APTOS
EM

CONSTRUÇÃO

Condomínio Residencial
Phoenix _ Rua Barão do

Rio Branco

- Cobertura nº 603, cl área to
tal de 266,63 m2 (2 vagas de '

gàragem) - Entrada de R$
58.736,06 + assumir parcelas
de condomínio de constru-ção
de 4,812 Cub's (R$ 2.463,12)
até final de obra.

- Apto nº 302, cl 155m2, (c/2
vagas de garagem) - Entrada
de R$ 35.820,00 e assumir

parcelas de condomínio de

construção de R$ 1.352,40
(corrigidas pelo Cub) átéfinal
de obra.

Residencial Amaryllis,
Vi Ia Nova - Aptos novos com
sacada, churras-queira, 1

vaga de garagem - suíte + 1

quarto e demais dep., R$
54.000,00 - suíte +2 quartos
e demais dep. - R$ 68.000,00

Condomínio Residencial
Sunftower-RuaJosé
Emmendoerfer (Próx.

Marechal)
- Aptos. nº 101 e 106 cl suíte

+ 1 qto. e demals dep.
Entrada de R$ 13.024,64 e
assumir parcelas de R$

764,76 corrigidas pelo Cubo

"Residenclal Amaranthus
Rua Adolfo Sacari -

Lateral da Rua Amazo

nas(SCAR)
- Aptos cl 306,00m2, com
suíte + 2 quartos, dep.
empregada completa, e

demais dep., cl 2 vagas
de garagem. Edifício

com grande área social

(piscinas térmicas,
salões de festas, sala de

jogos, quadra de espor
tes, quiosques). Valor a

partir de R$ 180.000,00
(cl acabamento).

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua'
Marina Frutuoso 909 -

Centro - R$ 53.000,00

Edifício Tower Center -

Rua João Marcatto, I

esquina com Clemente
Baratto

- Apto. n° 902: suíte + 2

quartos e demais dep.
com 2 vagas de garagem

- Preço: R$ 98.000,00,
sem acabamento

- Apto. nº 703/1003 cl
suíte + 1 quarto e demais
dep. cl 1 garagem. Valor

R$ 60.000,00.
- Salas comerciais execu

tivas, em diversos tama

nhos, com preços a

partir de: R$ 38.000,00,
sem acabamento

Condomínio Ed. Dom
Lorenzo:Rua Leopoldo
Malheiro, Centro: Apto nº
302, cl suíte + 2 quartos
(área total de 148,55m2),

sacada com

churrasqueira - Entrada'
de R$ 46.548,13 e

assumir parcelas de
condomínio de

construção até final de
obrade R$1.147,10
(corrigidas pelo Cub).

" Apto nº 204; cl suíte + 1

quarto e demais dep. -

Entrada de R$ 38.323,91,
assumir parcelas de

1,843 Cub (R$ 943,38) até
final da obra.

CASAS/APTOS E
SALAS A VENDA

• Casa em alvenaria com 150m2
+ edícula (terreno com 450,00),
com 3 quartos e demais dep. -

Rua Marcos Emílio Verbinenn,
89 - entrada de R$ 28.000,00
+ assumir financiamento BESC.
• Casa cl 180m2, cl suíte + 2

quartos e demais dep. - Rua
Frederico Curt Vasel, 455 - R$
95.000,00.
• Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwc,
terreno cl 600m2 - Rua Luiz
Pfcolll - R$ :;0.000,00 - Acei
ta sítio Jaraçuá do Sul Ou região.
• Casa em alvenaria cl 2 quar
tos e demais dep. (Terreno cl
área total de 342 rn-) Estrada
Nova, Rua Urubici, 118 - R$
39.000,00
• Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais dep.
Terreno cl 480m2 - Rua Ata
nasio Rosa, 376 - Centro -

Guaramirim.
• Casa em alvenaria cl suíte cl
ciosed + 2 quartos, sala, cozi
nha semimobiliada, toda mura

da, com portão eletrônico - Rua
Guilherme Bheling R$
120.000,00.
• Casa em madelra com 3
quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço e garagem - Rua
Carlos Meyer, 164 - R$
45.000,00
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área de serviço,
garagem - Rua 25 de Julho, 170
- R$ 55.000,00 (Entrada +

flnanclarnentos)
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área de serviço,
boa sacada e garagem - Rua
José Emmendoerfer, 1533 -

R$ 53.000,00
• Apto com 3 quartos, sala,
cozinha, 2 bwc's, área de servi

ço e garagem - Rua José
Emmendoerfer, 1533 - R$
60.000,00.
• Apto cl 3 quartos, 2 bwc's e

demais dep. - Rua Marechal
Deodoro da Fonseca - Ed. Cae
tano Chiodini - R$ 38.000,00.
• Apto cl 3 quartos, sala, cozi
nha, bwc, área de' serviço, 1

vaga de garagem (Prédio c,l
salão de festas e churrasquei
ra, portão e portaria eletrônica)
- R. Pedro A. Fa-gundes, 45 -

R$ 54.000,00 (entrada + as

sumir financiamentos CEF).
• Apto. cl suíte + 2 quartos,
dep. empregada e demais dep.,
2 sacadas e 1 vaga de garagem,
(área total de 185 m2 e área útil
de 153m2) - Rua Barão do Rio
Branco, Ed. Schiochet - R$
65.000,00.
• Sala nO 208, área de 38,4Sm2,
com banheiro-e 1 vaga de qara
gem - Rua Reinoldo Rau, Ed.
Market Place - R,$ 35.000,00

TERRENOS/SÍTIO
• Terreno com 1500,00 m2 - Rua

Espírito Santo - R$ 65.000,00
• Terreno cl 1.245,OOm2 - Rua
Fritz Hasse - Centro -

CREC11873-J

R$ 85.000,00.
• Terreno cl 2.655,00m2 - Rua
Preso Epitácio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130.000,00.
• Terreno cl 630,00m2 - Rua

Joinville, em frente ao Líder Club.
R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
• Terreno ti 1.018,00m2 -e-e- Con
domínio das Azaléias, Jaraguá
Esquerdo - R$ 30.000,00.
• Terreno cl área total de
2.000,00m2 (5 lotes) - Rua Jú
lio Tissi, Nereu Ramos - Valor
total R$ 45.000,00.
• 2 terrenos cl área total de
6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamiranga
- R$ 60.000,00 (cada).
• Terreno com 43.689,00m2 -

Rua Joinville, próx. Persianas

Engler.
• Terreno com área de
102.752,00m2 - Rua Walter
Marquardt, próx. ao Posto Cida
de II - R$ 250.000,00.
• Terreno cl 40.000,00m2 -

Barra do Rio Molha, a 500 rne

tros da gruta - R$ 50.000,00.
• Terreno cl 62.500,00m2 - Rua
Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00
• Terreno cl 818,00m2 na Rua

194, Loteamento Maba (Prox. a

Prefe itu ra Municipal) - ·R$
33.000,00
• Sítio com galpão de '600m2 e

depósito de 50m2 + casa em

alvenaria de 100m2 - Próximo
à Serra de Pomerode - R$
120,000,00

LOC'AÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

• Apto novo com suíte + 2 quar
tos, dep. de empregada com

pleta, sacada com churras
queira (área total de 306m2),
prédio com piscina, sauna,
salão de festas - Rua Adolfo
Sacarri, 36, Ed. Amaranthus -

R$ 1.200,00.
• Apto cl suíte + 2 quartose
demais dep., (P locação, pré
dio com salão de festas e chur
rasqueira) - Rua Padre Pedro
Francken, 174 - R$ 388,00.
• Galpão Industrial com

750,00m2 de área construída -

Rua José Theodoro Ribeiro,
4420.
• Apto cl suíte + 2 quartos, dep.
empegada completa e demais
dep. - Rua Epitácio Pessoa -

R$ 450,00.
• Apto cl 1 quarto e demais
dep. - Rua Pe. Pedro Francken,
174 (próx. Terminal Urbano) -

R$ 250,00.
• Aptos novos com 2 quartos e

demais dep. - Rua 25 de Julho,
Vila Nova - R$ 300,00.
• Salas comerciais em diversos
locais.
• Casa em alvenaria cl
160,00m2, cl suíte + 2 quartos
e demais dep. - Rua Jaraguá,
100, Corupá - R$ 550,00 ..
• Apto com 3 quartos e demais
dep. - Rua Bernardo Dorn
busch, 590 - R$ 400,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VIL,SON
CO R R E T O R D E I M Ó V E I S

vilsoncorretor@netunb.com.br
Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fon'e 371·2357

Ref. 106 - TIFA MARTINS - 2 quartos,
sala, cozinha, bwc. Terreno cl 308m2•
Rua Afonso Barbi, cohajas. R$ 27.000,00
+ financiamento.

Ref. 142 - ILHA DA FIGUEIRA - Alvenaria
c] 180m2, 1. suíte, 3 quartos, 3 salas,
cozinha e bwc. Rua Rudolfo Sanson, 83 -

Terreno 435m2 (14,50x30). R$ 55.000,00

Ref. 123 - RIO CERRO - 3 quartos,"
sala, cozinha, 2 bwc. Terreno cl
629m2• Rua Jair Baumgärtei.

R$ 38.00000

Ref. 143 - BARRA DO RIO CERRO -

Casa mista cl 70m2, cl fundamento
de 90m2, 2 quartos, cozinha,

.

banheiro e linha telefone. Rua
Princesa Isabel, esquina. Terreno

,451m2 17 20x26 70 . R 83.00000

CENTRAL DE VENDAS

ir 371-8799RANCHO
MOVEIS

Barão do Rio Branco, 411 -

.

Centro
JARAGUÁ DO SUL

Umaparceria correta.
ranchoimoveis.com.br

ir 373-0283

ÚLTIMASUNIDADES
Lotes no Säo Luis por apenas R$ 2.500,00 de entradá e o

•

saldo em até GO x 1,2 salário mínimo. Bairro com excelente
infra-estrutura.

Ref. 301 - VILA LALAU - Casa mista cl 2 dormitórios e demais

dependências. Terreno cl 317,25m2. Todo murado com portão de
alumínio. Rua Ernesto Lessmann. R$ 28.000,00.

Ref. 209 - ESTRADA NOVA - Casa em alvenaria cl 220m2, 3
dormitórios e demais dependências, com garagem. Terreno cl 680m2.
Rod. BR-280 - km 71. R$ 42.000,00.

Ref. 233 - FIGUEIRA - Casa em alvenaria cl 170m2, 2 suítes
- (sendo 01 cl hidra), dormitório, sala de estar, cozinha ampla, bwc
IJ, social, sala ampla, dispensa, área de serviço, varanda, acabamento
� ,

todo em gesso. Terreno cl 33�m2, todo murado. Somente R$

I_ i 35.000,00 - OPORTUNIDADE UNICA. l

�! '

,i i Ref. 170 - VILA NOVA - Terreno cl 2.315m2, próximo à Duali
f:> Cortinas, por apenas R$ 18.000,00.

e PRECISA DE FINANCIAMENTO OU QUER USARSEU FGTS?

! Não se preocupe, fazemos toda documentação necessária e damos
toda orientação para você melhor financiar o imóvel. :f

�

t� LOCAÇÃO
:� Ref. 2707 - BAEPENDI- Galpão cl 403m2. Rua Fritz Bartei. R$
.g 1.100,00.
'CI:

Vende • Aluga • Administra • Compra •

).

�
• AlugaVende

Cod. 148 - Casa de madeira cl
110,72m2 contendo três quartos, bwc,
sala, cozinha, lavanderia e garagem.
,Terreno medindo 340,80m2 - Vila
Nova. R$ 25.000,00 À vista

28 de Agosto, 1467 - Centro Cód. 803 - Casa nova de alv. c/ 104,00m2, a/ três quartos, bwc,sala, copa-
GUARAMIRIM cozinha, lavanderia, garagem. Terreno medindo 360,00m2. Ilha da Figueira,

- R$21.000,00 (Aceita veículo ou moto como parte do pagamento e finan-
Cód. 478 -Casa de alv. cl cia)
73,OOm2, dois quartos, bwc, sala
de estar, cozinha, área de Cód, 808 - Casa de alv. cl 152,00m2, contendo suíte + dois quartos, bwc,

sala de estar e TV, copa-cozinha, despensa e lavanderia, terreno de esquina
a/ 1. 750,00m2-lIha da Figueira R$ 67.000,00serviço, e garagem. Área do

terreno cl 570,OOm2 - Vila Lenzi
R$ 9.000,00 de entrada +

financiamento. '

(Aceita troca por lote)

Cad. 473 - Casa de alv. cl aprox.
180,OOm2, contendo suíte + dois

quartos, bwc, copa-cozinha, sala
de estar, jantar e TV área de

serviço e garagem - Vila Rau -

R$ 48.000,00.

RANCHO IMOVEIS - CRECI 820-J
CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES
A SUA ESCOLHA.

'

Cód. 804 - Sobrado a/ 336,80m2, contendo dois quartos, suíte, bwc, sala,
copa-cozinha, lavanderia, sacada, churrasqueira, escritório e sotão cl acaba
mento amplo e espaçoso. terreno a/ 597,OOm2. -Vila Lalau. Ótima localiza
ção R$ 170.000,00 (Aceita sala comercial)

Cód. 805 - Casa de alv. c/ 138,00m2, c/ dois quartos, bwc, sala, copa-cozinha,
lavanderia, varanda, garagem.
Braço Ribeirão Cavalo - R$15.000,00.
(Aceita troca por imóvel + próximo, paga diferença)

Cód. 493 - Casa nova de alv.,(Fase de acabamento), c/ aprox. 100,00m2,
contendo três quartos, bwc, cozinhà, área de serviço e despensa. Extrutura
pl 20 piso. Terreno medindo 682,OOm2. Ilha da Figueira. R$ 35.000,00
(Aceita veículo ou caminhão)

Cód. 490 c Terreno de esquina cl 321,75m2. - Centro de Barra Velha. R$
10.000,00 (Aceita troca por imóvel em Jaraguá).

Cód. 363 - Sobrado c/ 98,00m2, três dormitórios, dois bwcs, cozinha, lavan
deria, varanda e garagem. Centro - 8arra Velha. R$ 25.000,00. (Aceita
imóvel de menos valor, ou veículo, moto.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ref:1052 CASADEMADEIRA,
Amizade com 60,00m2 ,02
quartos, sala de estar, sala jantar,
cozinha, bwc, lavanderia e

garagem, terreno.com 327,00m2
Rua:Rolf Alberto Ballock, a/ri. .

R$ 25.000,00 Negociável. Aceita
carro 30% do imóvel.

Ref:0350 CASA DE
ALVENARIA,

Jaraguá Esquerdo com
70,00m2, 02 quartos,
sala, copa,· cozinha,
lavanderia e bwc,

terreno com 283,50m2
Rua:João Tiburcio da

Rocha, 60. R$
24.900,00 Negociável.

SALACOMERCIAL
Térrea Rua: Reinaldo Rau, prox.
,

a JD Pisos, com 38,00m2 valor
R$ 50.000,00. Sala Comercia 10
Andar com 35,00m2 valor

R$ 30.000,00., aceita terreno
próx. ao centro.

EDIF. CARLOS SPÉZIA
Rlfa:João Picolli, 166 Centro Apto.
4° andar, 03 quartos, sala, copa,
cozinha, 02 bwc e garagem.

R$ 47.000,00.'

EDIF.FRAGATA.NovaBrasiliaApto. com 01 suíte
mais 02 quartos. R$ 38.000,00. Saldo a negociar.

CONDO
MINIO

AMIZADE.

Apto.com
03quartos,

sala,
cozinha.
Bloco 06.

Entrada de 18.000,00 + financiamento.

Rua: EpitácioI
Pessoa,
Centroem
frenteao
Arthur

Muller,com
1.000,00m2•
Valara

negociar.

Imobiliária Menegofti Ltda.
Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - laraguá do Sul

CASAS o

IMOBlllARIA

MENEGOITI

Cód: 5115 - CASA DE ALVENARIA- Bair
ro Amizade - c/440m2. Terreno c/

1.800m2. Dep: 3 suítes, 1 sala TV, 1 sala

visita, 1 sala jantar, copa, cozinha, 2 WC,
churrasqueira, piscina, pista de cooper,
lavanderia, dep. empregada, garagem p/4

carros, aquecimento solar. Valor R$
-

260.000,00.

Cód: 5160-CASA DE ALVENARIA- Vila
Rau, com 60,00m2. Terreno com 300,00m2.
Dep: 2 quartos, sala, copa/cozinha, WC,

garagem. R$ 25.000,00.

Cód: 5161 - CASA ALVENARIA - Ilha
da Figueira, com 60,00m2. Terreno com

533,00m2. Dep-: 02 quartos, copa/cozi
nha, WC, lavanderia. Valor: R$

15.000,00.

Cód: 5165 - DUAS CASAS MISTA E·
MADEIRA - Lot. Helena - Rau. Uma
com 90,00m2 e a outra com 76,00m2•
Terreno com 300,00m2. Valor: R$

32.000,00.

Cód: 5166 - CASA ALVENARIA
Loteamento Mirante - Estrada Nova,

com 80,00m2 + edícula com 70,00m2.
Dep: 3 quartos, sala, cozinha, WC, lavan
deria, telefone, murada, garagem. Terreno

com' 301 ,00m2. Valor: R$ 31 :000,00
(aceita carro/terreno/casa menor valor).

Cód: 5167 - CASA DE ALVENARIA
Centro, com 95,00m2. Terreno com

180,00m2. Dep: 3 quartos, sala, copa/
cozinha, WC, lavanderia, garagem. Va

lor: R$ 35.000,00.

Cód: 5169 - CASA MISTA - Centro,
excelente terreno' de esquina, com

448,00m2. Casa com 98,00m2 e edícula
com 78,00m2. Dep: 3 quartos, sala, sala
TV, copa, cozinha, WC, lavanderia, dis

pensa. Valor: R$ 75.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDAS: 376-0015 - RUA ANGELO RUBINI, 1046 - barrasul@netuno.com.br

Imobiliária Jardim'

daraquá Ltda. CRECIW572-J

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

EDIFÍCIO
Ed. San Gabriel
Ed. San Gabriel
Ed. Amaryllis
Ed. Gonzaga
Re. Jardim Mercedes
Ed. Sta. Teresinha
Ed. Hass
Ed. Húngaro
Ed. Reviera
Ed. Erica Gonçalves
Ed. Maximun Center

RELAÇAO DE IMOVEISDISPONIVEIS PARA LOCAÇAO
APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Centro: 2 dorm. cl garagem
Centro: 1 dorm. cl garagem
Vila Nova: suíte + 2 dorm. cl garagem
B. Rio Molha: 2 dorm. cl 2 garagem
Vila Nova: 2 dorm. cl garagem
Centro: 2 dorrn, + dep. cl garagem
Centro: 3 dorm. + dep. cl garagem
Barra R. Cerro: 2 dorm. cl garagem
Centro: 2 dorm. cl garagem
Vila Lalau: 3 dorm. + 2 bwc's, garagem
Centro: suíte +,2 dorm. cl garagem

VALOR

R$ 330,00
R$ 250,00
R$ 400,00
R$ 270,00
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 350,00
R$ 250,00
R$ 330,00
R$ 350,00
R$ 450,00

ÓTIMA CASA JARAGUÁ ESQUERDOÀ VENDA

Casa em alvenaria cl 140m2 - 3 dorm., sala, cozinha, área de serviço,
2 bwc 's, garagempl2 carros, imóvel clgrades nas janelas. Terreno:

(14X25) 350m2 - próx. Colégio e mercado. Valor R$ 60.000,00
(negociável)

OPORTUNIDADE:
Chácara - Guaramirim (Corticeira): terreno cl 58.000m2, terreno
plaino, cl lagoa e frente para BR-280 (próx. Weg Química). Valor
R$ 90.000,00 (aceita imóvel em Balneário Camboriú ou Jaraguá).

ESTILO
Alvenaria
Madeira
Madeira-OK

& & & & & cy & & cy & & & 0 $ & 0,Ç & & 0/ $ & 0 $.& 000 &

CASAS
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL VALOR
Vila Nova: suíte + 2 dorm. cl garagem R$ 400,00
Centro: 3 dorm. cl garagem R$ 300,00
Santa Luzia: 3 dorrn, cl garagem R$ 200,00

BAIRRO
Giardine Lenzi
Nova Brasília
Centro

0$ffi'0®$$0$

VENDAS DE 'CASAS
DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Suíte + 2 dorm. alvenaria - 210m2
Suíte + 2 dorm. alvenaria - 150m2
4 dorm., 2 salas - 180m2

VALOR
R$ 60.000,00
R$ 80.000,00
R$' 90.000,00 .

EDIFÍCO
Ed. Argos
Ed. Tulipa

. Ed. Amaryllis

VENDASDEAPARTAMENTOS
DESCRIÇÃO DO IMOVEL .. VALOR
Suíte + 2 dorm. cl garagem - 130m2 R$ 70.000,00
Suíte + 2 dorm. cl garagem - 140m2 R$ 83.000,00
Suíte + 2 dorm. cl garagem - 130m2 R$ 68.000,00

ÓTIMO TERRENO NA BARRA (PRÓX. NOVICIADO) C/620m2 - R$14.000,0

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Vende-se Gol CL 1.6, cinza, 91.
Tratar: 371-5343.

com 4 pneus novos (1 mês), cl
CD Aiwa cl controle. Aceito carro

menor valor. Tratar: 9102-1110
Vendo Corsa Wind, 99, 4 portas,
cl alarme, cor metálica e baixa
km. Valor R$ 12.500,00. Tratar:

372-0655 ou 9103-6044.

Vendo Verona 1.8, gas.,
dourado, ano 91, com trio.

Tratar: 371-5343 ou 9973-8756.

Vende-se Ford KA 98, roxo,
completo-ar. Tratar: 9973-8756.

Vende-se Escort 1.6, prata, 89,
gasolina. Tratar: 371-5343.

Vendo ou troco Monza SL/E, Vende-se Vectra 97, prata, GLS

completo, ano 91, azul ,escuro (2 donos). Tratar: 9973-8756.

�'lij\ll m MA ti i li
Empreendimentos Imobiliários

372·1A99
'I371·3807

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
g
�
" Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
f na 119 • Próximo a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS

IESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

'"
o

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO :0-
H
8

POR APARTAMENTO ;;i
8

CHURRASQUEIRA '"
t>
..,
H

I
LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

.,
8
z

PRÓX. WEG II .,

�
RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, .,

:>:

o
...

É TUDO O QUE VOCÊ
'"

'"
H

PRECISA PARAMORARBEM �\
-g

I
'"

CONSULTE-NOS o

CONSTRUÇÃO E VENDAS
'"
"'
o

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS

VENDE COMPRA
AV MAL DEODO��E��l':3��ECA, 143S.SALA04 FONE: 275-0172

ALUGA ADMINISTRA

Ref. 310 - Lote com 753,90tn2-
Rua Nelson Nasato (centro) -

R$ 65.000,00

Ref. 305 - Lote com 2.924,25m2 -

Rua Ana Zacko (Iat. Walter
Marquardt) RioMolha - R$ 62.000,00

APARTAMENTO COM 2 QUARTOS (RUA JOSÉ
EMMENDOERFER) A PARTIR DE R$ 40.234,95 -

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO A COMBINAR.
CONSULTE-NOS.

207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187m2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e demais
dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas na garagem
- R$ 95.000,00
303 - Terreno Central cl 3.000m2 - Rua Mal. Deodoro da
Fonseca - cl 2 casas de alvenaria e 1 em madeira. Preço a

combinar.
306 - Terreno cl 756'm2 - Lateral Rua Frederico Schmidt - Rio
Molha - R$ 11.500,00
307 - Terreno cl 362,62m2 - Lateral Rua Mal. Deodoro da
Fonseca - R$ 45.000,00
309 - T�rreno cl 725m2 - Schroeder (defronte Vidraçaria
Schroeder) - R$ 9.000,00

.1 =E;==::�2m-u;,A",on;o IVENDE - TERRENOCOMERCIAL e/3.6oorn2 - Frente

para a Rua Bernardo Dornbusch.

I

I

VENDE:

Informativo
Imobil iário
AIJS

I
VENDE - TERRENO c/365m2 - Rua Amazonas -

Próximo ao Antigo Teatro da Sear. R$ 40.000,00.

VENDE - Dois TERRENOS - Loteamento São Cristóvão
11- R$ 12.000,00 (Cada).

VENDE - TERRENO c/510m2 - Perto do Juventus -

R$ 12.000,00.

VENDE - TERRENO cl 386,37 - Rua João BatistaRudolf

I- Loteamento Versalhes - R$ 18.000,00.

VENDE - TERRENO e/I.260m2 - Esquina com a Rua
José Carlos Stein - R$ 45.000,00.

CASAS
VENDE - CASA DE MADEIRA c/100m2 + casa em

I
alvo c/64m2 em eonst. Lote n° 88 AP III - R$ 18.000,00.

VENDE - CASA ALVENARIA c/150m2. Loteamento
Ana Paula II - R$ 30.000,00.

1/2 águano Loteamento Liodoro Rodrigues - R$16.000,OO.

VENDE - CASA ALVBNARIA cl 130m2 - Loteamento

Zanghelini - R$ 28.000,00 (Aceita carro no negócio).

LoteamentosFinanciados
Camposampiero I e II

Ouro Verde
São Cristovão II

Residencial Flomboyant
(Condomínio fechado)
Residencial Firenze

CRECII541·J

ESPAÇO AIJS
Informações complementares a

respeito do Curso Seqüencial de
Nível Superior em Gestão Imobiliária

do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul- UNERJ.

� As inscrições serão feitas no UNER},
no bloco E, a um custo individual de R$
50,00. Documentos necessários para
inscrição: 2 fotocópias autenticadas da
Carteira de Identidade, 2 fotocópias do
histórico escolar e 1 foto % . Lembrando

que serão realizadas das 9 às 11 e das 14.
às 21 horas, entre os dias 29/1 a 2/2.

.

I - Os critérios de seleção serão feitos
através de análise do currículo do
candidato, de seu histórico escolar e

de uma redação versando sobre temas
da área imobiliária. A data desta

redação será 8/2, quinta-feirá, das
19:00 às 22:00 horas. '

- O valor da matrícula, bem como das
mensalidades, definido pela Pró
Reitoria de Administração do Centro
Universitário, será de R$ 284,00. A
matrícula, conforme já comunicado,
será realizada de 19 a 23/2, das 14 às
21 horas, na Secretaria de Registro
Acadêmico. As aulas iniciarão em 5/3.

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

R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00
Cód. 0068 - Casa de madeira com 40m2,
contendo 2 quartos, sala, cozinha, bwc,.+ um

Fusca ano 1974 em bom estado de
conservação na garagem. Terreno com área
de 554,55m2 (15x36,97), livre de enchente,
localizada no loteamento Adelina, em

Schroeder, próxima à Marisol S.A.
Apenas R$ 16.000,00. Aceitando-se
permuta por imóvel em Jguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



• Meio-cano "Molduros"Corticeiros
• Sancos c/ Luz Indireto
• Parede Divisório de Gesso
• Forro e Divisório de Gypsum
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

QfçOim�ntQ Sem Comp.fom.i�(J
..- (47) 275-3184
... 9975-3105

Escritório: Tomaz Francisco Goes, 118 - Jaraguá do Sul· SC
Rua Minas Gerais. 1134· sala 05· Joinville • SC

Fábrica: Rua Jorge Mayerle, 192· Joinville • SC

Vendei ç Manutenção de Portões !=Ietrönicos,
vídeo porteiro, alarmes sem fio e interfones

o ENDEREÇO CERTO DOS MELHORES

PRODUTOS PARA SEU LAR!

Pedras: São Tomé. Mirarerna. Laiinha .

.

Lumínárta. Pedra de Rio. Pedl'iI Madeira.
Brita Branca. Raiada e revestimentos em geral
Nci&colw�fretl!t. O}�0}pveçoycUvv�

TEL.: (047) 275-2825
FAX: (047) 371-1360

Imunizadora
��Jaraguá

_ (0**47) 371·1558
li' (0**47) 975·1771

pgp_g_nz..g $...IJA.Ç_A..$.A....QI:l.lN..P..o...$.T.RI.A (Çºm.Pf!1�ºJ�ºr..J9.K.iç9)

Somorr�r.�Co-Wo-R�@
Quitniccv COI11l2'S�@ex.periirtcúvcomprovcuUv

.d&,.,�� �.. ,.!, i fi '*-'
.

,e..� /','\' �' � .}�,
Rua Antônio Gesser, 40 - Bairro Czerniewicz - (Defronte ao Posto de Saúde),
CEP 89255-470 - Jaraguá do Sul- SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Regina
Comércio de tintas em geral e acessórios

Prestação de mão-de-abra nos serviços de

pintura na construção civil
(47)

'275-1830
'27$-410'2Comércio de materiais de construção em geral

Revendedor de Tintas Coral /Dacar

Fone: 373-1010

I III
'

iKI,�'CHEN� äl
"'"t�� cozinhas

,-",

KI'liCHENj- C.LOSED - BATH

PERFLEX
- Persianas - Vidros temperados

- Cercas
- Portões

Ruo Reinoldo Rau, 815 . �alas O 1 e 02
Centro - Joraguó do �ul- �C

* ROMANAS

* GERMÂNICA
* FRANCESA
* ESMALTADAS
* MONTEIRO

�#(� ®'� � �/�l®i�#o�@rª�

MONTEI'RO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se videogame Nintendo 64,
com 2 jogos e 2 controles. Valor
R$ 270,00. Tratar: 370-7282 após

às 14:30, com Clayton.

Vende-se terreno com área de
35.000m2 na BR-280 - próximo Nereu
Ramos. Valor R$ 15.000,00. Aceita-se

automóvel. Tratar; 9952-6889.

Vende-se Gol CLI 1.6, ano 96 com

70.000km originais. Valor R$ 10.800,00.
Aceita-se troca por Tempra ou Santana.

Tratar: 375-2460.

EMPRESÁRIO!
VOCÊ JÁSE FILIOUAO DISK

Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e

faturar mais. O. Disk Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido em

parceria com a Telesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa
quando necessitar de seus produtos ou serviços. É, portanto, um investimento de
retorno garantido. A publicidade recomendada para os tempos de hoje.

VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS
* Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através do fone 900-3000
todos os dias inclusive sábados, domingos e feriados, das 7:30 às 22:00 horas.
* Vendas direcionadas
* Gratuidades:

Inserção do banco de dados de Internet
Descontos especiais na aquisição de Mala Direta
15 dias por ano na página classificados promocionas
Relatórios quadrimestrais de indicação de sua empresa

FALE CONOSCO através do fone 900-3000
e-mail d9003000@netkey.com.br.

ou acesse nosso site

Vendo Caravan, ano 90, completo,
cor grafite, em ótimo estado. Valor
R$ 6.000,00. Tratar 371-1822 ou

9101-1689, com Daniel.

Vende-se moto CG 125, ano 89,
cinza. Valor R$ 1.500,00. Aceita-se

troca. Tratar 375-2460.

Vende-se Golf 95, completo, azul
metálico. Tratar: 371-5343.

Vende-se Gol CL 1.8, 93, branco.
Tratar: 371-5343 ou 9973-8756.

PROGRAMAÇÃO 2001
FEVEREIRO

CURSO PONTO CRUZ
AVESSO PERFEITO

Dias: 12, 14 e 16 de fevereiro de 2001
Turma I
Horário: 14h às 16h Local: SESC
Turma II
Horário: 19h às 21h Local: SESC
Investimento
Comerc'; Dependentes: R$ 17,00
Conveniados (SintejSinsep):
R$ 20,00
Usuários: R$ 23,00 + Kit de Ponto
Cruz (toalhinha, agulha, fio e gráfico)
R$ 4,00.

DIA DASAÚDE

Dia: 14 de Fevereiro de 2001 (toda
segunda e quarta-feira de cada mês)
Exames de glicemia em parceria com

Laboratório Jaraguaense
Verificação de Pressão Arterial
Horário: a partir das 10 h até às 19h
Local: Shopping Center Breithaupt
Exames gratuitos

PALESTRAS'
Ciclo de Palestras - Saúde ao seu

alcance
Dia: 14 de fevereiro de 2001
Horário: 19h
Local: Auditório Shopping Center

Breithaupt
Palestrante: Dra. Margarete Geliert
da Costa - Psicóloga
Tema: Profissões, Mercado e

'

Exigências - ENTRADA FRANCA

PASSEIO
Caminhada Orientada com Passeio
Dia: 24 de fevereiro
Saída do SESC
Horário: a partir das 8h
Orientada e Acompanhada com Pro
fissional de Educação Física.

MATRÍCULAS ABERTAS
Inglês e Espanhol Adulto:
Parcelas a partir de R$ 28,00 mensal

Inglês e Espanhol Infantil:
Parcelas a partir de R$ 20,00 mensal

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguádo Sul - SC
Tel: 47 371-8930 - Tel/Fax 47 371-9177

FIEse
SESI

SESI - Serviço Sacia' da Indústria
Centro de Atividades de Jaraguá do Sul

Saúde, Segurança e

Medicina do Trabalho

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

� Laudo Ambiental
� PPRA
� PCMSO

(exames médicos: admissional, periódico,
mudança de função, dernissional)
� Audiometria Ocupacional
� Espirometria
� Censo Visual
� Curso de CIPA

.

� Curso de Primeiros Socorros

FALE CONOSCO ATRAVÉS DO TELEFONE370-7899 RAMAL 27
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

.

Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul - se

SE·· FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL
............

ISO 9001
�IWtAO 'I'fWWJIO I
��II�

Inscrições abertas para ano 2001.
Área Têxtil e Confecção:
Administração de Produção, CAD

Confecção, Costura Industrial, Modelagem
Industrial e Mecânico de Manutenção de

Máquina de 'Costura Industrial.

Área M,etalmecânica:
CAD Básico - Mecânico Geral e Soldagem

Industrial.

SENAI de jaraguá do Sul 25 anos de atividades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Compro uma casa de
alvenaria de 3 quartos,

com garagem, em Jaraguá
do Sul ou Guaramirim.

Paga-se à vista, de R$
30.000,00 a R$ 35.000,00.

Particu lar. Tratar

371-6069, cl Beta.

Vende-se Vectra GLS ano

97, cor prata, 2° dono.
Tratar 371-5343.

Vende-se Corsa Wind ano

99,4 portas, cl alarme,
cor metálica e baixa

quilometragem. Valor R$
12.500,00. Tratar 372-
0655 ou 9103-6044.

Vende-se Fiat Palio ano 99,
motor LO, cor branca, com
CD e vidro elétrico. Tratar

9973-8756.

rlllMJ(� CENTRO DE EDUCAÇÃO
� MUSICAL

Aulas de:
- Técnica vocal
- Cavaquinho, Percussão
- Flauta Transversal
- Musicalização (3 anos

de idade)
- Teclado e outros cursos

Informacões 371�1632

Precisa-se:
- Vendedores

- Cobrador Externo
e Interno, cl salário

+ comissão.
Interessados tratar
na Rac: BR-280, Km

69, Bairro Água
Verde. Telefone: 371-
8141, falar cl Sr.
Jaíson ou Miro

'I

Vende-se Mac
Male Lanches,
defronte Colég io
Homogo, na Ilha
da figuei ra.

Tratar
9965-9917

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

Vende-se ou troca-se Fiat
Ena Smart, cor branca,

ano 2001/01, por outro no

valor de R$ 6.000,00 e

assumir financiamento de
40 parcelas fixas de R$
355,00. Tratar 9993-5380

ou 373-1933.

(negociável). Tratar 9993-
5380, falar cl Rita.

Vende-se Fiat Palio ED ano

97, cl opcionais, 2 portas.
Valor R$ 6.500,00 + 18

prestações de R$ 312,00.
Tratar 9979-4500.

Vende-se Del Rey Ghia ano

86,4 portas, azul metálico.
Tratar 371-5343.

Vende-se Fiat Uno SX, ano
97, motor LO, cor bordô.

Tratar 9973-8756.

Vende-se Gol ano 96, cor
azul, com ar-condicionado,
direção hidráulica, trava e

vidro elétrico, e alarme.
Valor R$ 12.000,00

I

Vende-se Gol CL ano 89, a
álcool. Valor R$ 3.000,00 +

12 prestações de R$
187,00. Tratar9965-7806,

cl Clodoaldo

Edmar Porath
Presidente

Sociedade Desportiva e Recreativa AMIZADE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Sociedade Desportiva e Recreativa Amizade, desta cidade,
convoca todos os seus associados quites com a tesouraria,
para Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 11/02/
2001, às 09:00 horas, em primeira convocação ou às 09:30

horas, com qualquer número de associados presentes para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
10 - Prestação de Contas Referente ano 2000.
20 - Eleição da Diretoria.
30 - Eleição do Conselho Fiscal.
40 - Assuntos Diversos.

I Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de 2001.

�.�
HUMANA VRGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA

DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS

Operador de Computador
Operador de E-Comerce
Chefe de Almoxarifado
Operador de Impressão Gráfica
Representante Comercial (c/
firma própria)
Costureira
Cortador de Malhas (com experi- -

ência)
Fresador de Ferramentaria
Soldador MIG

Faturista

Analista de Pedidos (Cursando
30 grau)
Torneiro Mecânico
Técnico de Máquinas de Lavar
Mecânico de Máquinas de Cos
tura (p/ São Bento do Sul)
Assistente de RH (Psicólogo)
EngenheiroMecânico (30 grau
completo)
Vendedor de Automóveis
Secretário Executivo (p/
Schroeder)

Desenhista Mecânico

(AutoCAD e UniCAD) INTERESSADOS COMPARECER
Gerente de Malharia ÀHUMANAURGENTE,
Farmacêutico (30 grau completo) MUNIDOS DE DOCUMENTOS.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - (Rua do Hospital
Jaraguá) - Cx. Postal 200 - 89.255-000

Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-
·1091 humana@humana.com.br

www·.humana.com.br

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

Jaraguá do Sul, 31 de janeiro de 2001'

Ilton Hoffmann
Tabelião Substituto

EDITAL
PATRICIA TAVARESDA CUNHAMELLO, TabeliaDesignada da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado, de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato

para protesto de Títulos coatra:

Academia Boa Forma Ltda. - R Amazonas - Nesta;
Ademir Hasse - Estrada Garibaldi, sin° - Nesta;
Adilson Juanir Tafner - R Erich Aben, 150 - Vila Lenzi - Nesta;
Adriano Madalena - R Estrada Pedra de Amolar, 20 - Corupá;
Agrop, Casa do Lavrador Ltda. - R Joinville, 1.194 - Centro - Nesta;
Aguinaldo Fagundes - Estrada Corticeira, s/na - Nesta;
Arnaldo Moreira Martins - R. Mal. Floriano Peixoto, 81 - Centro - Nesta;
Art Service Serviços Ltda. - R. Pedro Avelino Fagundes, s/na - Vila Lalau - Nesta;
Borr, e Balac. do Hugo Ltda. - R. Joinville, 1.311 - fundos - Nesta;
Comercial Nitron Ltda. - R Camilo Picolli, 100 - Nesta;
Comercial Nitron Ltda. - R Camilo Picolli, 100 - Nesta;
Comércio eLanch. Vivian Cris Ltda. - R Marechal Castelo Branco, 7,955 - Cen

tro - Nesta;
Comércio eLanch. Vivian Cris Ltda. - R Mal. Castelo Branco, 7.955 - Centro - II
Nesta; ,

De Mepi Comércio de Medicamentos Ltda. - R. Getúlio Vargas, 268 - loja 132 -

Nésta;
Edilson Aparecido Gasparoto - Cohab, lote B2 - Corupá;
Edson Miguel Buch - R CristinaGuilherme, 578 - Nesta;
Fábrica de Cadeiras Vila Amizade Ltda. - R. Exped. Fidel Sting, Rua 741, It. 230-
Nesta;
Fábrica de Cadeiras Vila Amizade Ltda. -R. EX)Jed. Fidel Sting, Rua 741, It. 230-
Nesta;
Fábrica de Cadeiras Vila Amizade Ltda. - R Exped. Fidel Sting; Rua 741, It. 230-
Nesta;
Fazchell Enxovais e Representações Ltda. - R. Angelo Rubini, 12 - Barra Rio
Cerro - Nesta;
Fulvio Millnitz - R. Barão do Rio Branco, 953 - Schroeder;
Irineu Albano Bonatta - R Eliza Neckmann Maas, 941 - Nesta;
Irmãos Pinto Com. de Medicamentos Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 268 - Ij. 132 - II
Nesta; I
Irmãos Pinto Com. de Medicamentos Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 268 -Ij. 132 - i
Nesta;
Irmãos Pinto Com. de Medicamentos Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 268 - Ij. 132-
Nesta;
1. D. Luminosos Ltda. - R Ernesto Lessmann, 174 - V. Lalau - Nesta;
J. D. Luminosos Ltda .

.::_ R Ernesto Lessmann, 174 - V. Lalau - Nesta;
João Avancini - Sítio Rio Molha-s- Nesta;
João de Paula Padilha - R Leopoldo Malheiro, 15 - Nesta;
Joni José Schoeffel-R Ferdinando Prado, 384 - Nesta;
Joni José 'Schoeffel- R. Ferdinando Prado, 384 - Nesta;
José de Alencar Lazzaris - R Frederico Kurt Vasel, 348 - Nesta;
José Dirceu Carvalho - R Maximino Beber, lote 210 - Nesta;
Leoseza Freitas - R Marechal Deodoro, 186 - Nesta;
Letícia Regina Saganski - R. Irineu Franzner, Ldo 60 - Nesta;
Lorival G. Siqueira Junior - R Luiz Gonzaga Ayroso, 490 - Nesta;
Luciana Linder --'-'R Manoel Francisco da Costa, 215 - Vieira - Nesta;
Maria Aparecida de Lima Martelli M. - R João Picolli, 166 - sala 09 - Centro-
Nesta;

.

Mepi Comércio de Medicamentos Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 268 - sala 132-

Nesta;
Mepi Comércio de Medicamentos Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 268 - sala 132-
Nesta;

. .

Mepi Comércio de Medicamentos Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 268 - sala 132-
Nesta;
MP Man. Inst. Inds. Ltda. - R João Tozini, 97 - Corupá;
Milton Alves Ferreira - R. Luiz Sarti, sin° - Nesta;
Moldemold Técnicas em Fôrmas Ltda. - R Domingos da Nova, 109 - Nesta; ,

Moldemold Técnicas em Fôrmas Ltda. - R Domingos da Nova, 109 - Nesta;,
Móveis Qualibel Ltda. - R Heini Behling, sin° - Nesta;
Natali Ind. Com. de Equip. p. Inf. Ltda. - R Guilherme Hering, 70 - Centro -

Nesta;
Nilso Matheus - R José Picolli, lote 11 - Estrada Nova - Nesta;
Nilto José Campos - R Carlos Eggert, 89 - Vila Lalau - Nesta;
Oscar Souza da Silva - R. Padre Pedro Franken, 174 - ap. 504 - Nesta;
Panificadora Ie Confeitaria Mer - R. Max Colin, 1.828 - Nesta;
Posto 416 Ltda. - Rod. SC-416, km 17,3 - Nesta;
R. P. S. Fotografias Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 192 - Nesta;
Real Equipamentos Industriais Ltda. - R. Alberto Klitzke, 178 - Nesta;
Rita de Cassia Leutprecht - R. Bernardo Dornbusch, 605 - Nesta;
Rita de Cassia Leutprecht - R Bernardo Dornbusch, 605 - Nesta;
Rubem Fonseca Flexa - R Reinaldo Rau, 86/06 - Nesta;
S. P. S. Com. e Distrib. de.Aviamentos Ltda. - R Professor Heinrich Geffert, 417
-Nesta;
S. P. S. Com. e Distrib. de Aviamentos Ltda. - R. Professor Heinrich Geffert, 417'
-Nesta;
Seara Alimentos SIA - R. Pastor Alberto Schneider, sin° Bar - Nesta;
Supermercado Germânia Ltda. - R Antonio Kaesemodel, 1.173 - Nesta;
Tecnocell Industrial Ltda. - R. Emílio Hardt, 99 - Nesta; _

Verdureira e Mercearia Duma Ltda. - Rod. Prefeito Engelbert Oechsler, s/n°
Willian Cleber Dalmann - R Jorge Czemiewicz, s/na - Nesta;

I

II

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou 'se recusaram a

ãceitar a devida intimação, faz por íntermédío do presente Edital, para
que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Müller, n°
78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então, dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da

Lei, etc.
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Rapidinhas
# No episódio "PesadelosMonstruosos", do humorístico "A
Turma do Didi", o cearense tem pesadelos com monstros

que o perseguem. Globq, domingo, 12:30 h.

# "Sabrina, a Bruxa Adolescente", de TiborTakacs, conta a

história da aprendiz de feiticeira que tenta usar seus poderes.
Com Melissa Joan Hart'. SBT, domingo, 13 h.

# Ribamar invade os bastidores de "Laços de Família" no

programa "Megatom". Globo, domingo, 16:50 h.

# No "Retrato Falado", do programa "Fantástico", Denise
Fraga mostra a história de Yedda e a sua paixão pelo piano
do filho. Globo, domingo, 20:30 h.

# No episódio "A Sexta Extinção - 2a parte", do seriado

"Arquivo X", continua a luta para salvar Mulder e o empenho
de Scully em decifrar o código secreto encontrado numa nave

espacial. Record, domingo, 21:30 h.

#O programa "Passando a Limpo" reapresenta as entrevistas
com o ex-piloto EmersonFittipaldi e com o apresentador João
Gordo. Record, domingo, 22:30 h.

#O preparador físico José Rubens deÉlia dá dicas de ginástica
no programa "Olga Bongiovani". Band, segunda, ,9:30 h.

#Rodolfo Bottino mostra a culinária de Tiradentes e ensina
docescaseiros e leitão à pururuca no "Gema Carioca". Rede

Brasil, segunda, 20 h.

# "MIB - Homens de Preto" é o filme da "Tela Quente".
ComWill Smith e Tommy Lee Jones. Na história, a dupla
que pertence a urna organização secreta entra em ação para
detectar alienígenas na Terra. Globo, segunda, 22 h.
# João Gordo recebe no "Gordo aGo-Go" omúsico Silvinho
Blau Blau e o roqueiro Sergei. MTV, segunda, 23 h.

# Paula Saldanha e Roberto Werneck fazem urna viagem
pelo Ceará. As imagens estão no programa "Expedições".
Rede Brasil, terça, 20 h.
#AMTV exibe a terceira etapa do "MTV na Praia", gravada
na praia do Santinho, em Florianópolis. MTV, terça, 21 h.

# "Falcão, o Campeão dos Campeões", com Sylvester
Stallone, é o filme da "Sessão da Tarde". Na história, o

caminhoneiro e ex-lutador tenta reconquistar o amor do filho.
,Globo, quinta, 15:30 h.

# O ator Pedro Cardoso e escritor Paulo Coelho são os

convidados do "Programa do JÔ". Globo, quinta,24:30 h.

,

# O professor Pasquale Cipro Neto recebe o atorMário Lago
no programa "NossaLíngua Portuguesa", Rede Brasil, sexta,
18:15 h.'

--

•

por Cintia Lopes

Destaques da programação na semana de 4 a 10/2/2001

Volta ao passado
(Globo, dorn, 13:40 H)
o "Gente Inocente" re

cebe a atriz Betty Faria no

quadro "Tá no Papo". A
atriz mata a curiosidade

das crianças e é homena

geada pelo programa com

um esquete do musical

"Brasil Pandeiro", que era
.

comandado pela artista. A

dupla Pepê e Neném can

tam para a garotada.

Cartão-postal .

(Band, dorn a dom, 24:30 H)
O programa "Flash",

comandado por Amaury
Junior, registra imagens
da Cidade Maravilhosa. A

cicerone Alcione mostra o

ensaio da tradicional
escola de samba Manguei
ra acompanhada por Fábio

Assunção e Marieta Se

vero. Ainda em ritmo de

samba, o programa exibe
os bastidores da festa de

aniversário de Carlinhos
de Jesus. A modelo Ticia
ne Pinheiro ataca de re

pórter na Boate "W" no

Rio de Janeiro.

Variedades

(Globo, seg a sáb, 13:50 H)
No programa "Video

Show", André Marques
mostra durante a semana

eventos culturais em Sal
vador como o "Festival de

Verão", que atrai músicos
de todo o País, além de
visitar os pontos' turísticos
da cidade. Na terça-feira,
Lídia Brondi está no qua
dro "Por onde anda" e na

quinta-feira é a vez de Lu
célia Santos.

História baiana
(Globo, seg a sab, 22 H)

A próxima novela das oito

"Porto dos Milagres", de
.

Aguinaldo Silva e Ri

cardo Linhares, é baseada
em "Mar Morto" e no

"Descoberta da América

pelos turcos", do escritor

Jorge Amado. A produção
ambientada na Bahia é

dividida em duas fases e

inicia em Sevilha, onde

vivem Félix, personagem
de Antônio Fagundes, e

Adma, de Cássia Kiss, um
casal trapaceiro que volta

para o Brasil. No elenco,
Flávia Alessandra, Marcos
Palmeira, Luiza Tomé, Ca
mila Pitanga, Glória Me

nezes, entre outros.

Bate-papo
(Rede TV!, seg a sex, 23 H)
Marília Gabriela con

versa com a escritora Ma

rilene Felinto na segunda
feira. A tenista Vanessa

Menga é a convidada do
"Gabi" na terça-feira e José
Vitor Castiel, o Viriato de

"Laços de Família", bate um
papo com a loura na quarta
feira. A semana encerra com

a cantora Patrícia Coelho e

na sexta-feira Fernanda

Montenegro fica de frente
com Gabi.

Antigos sucessos
(MTV, qua, 22 H)

O "Luau MTV", apre
sentado por Fernanda

Lima, recebe os inte

grantes do Capital Inicial.
O quarteto brasiliense,
liderado por Dinho Ouro

Preto, toca as principais
músicas da carreira de 15
anos. Os sucessos como

"Independência" , "Pri
meiros Erros", entre ou

tros, serão lembrados no

programa gravado na Ba-

hia, com a participação de

Kiko Zambianchi.

Novo cenário
(Record, qua, 22:30 H)
O "Quarta Total" rees

tréia com novidades. O

programa comandado por
Gilberto Barros, o Leão,
terá cenário novo e brin
cadeiras criadas para ani

mar ainda rnais as provas.
A platéia também parti
cipa ajudando os convi

dados. Os quadros do
. "Boliche" e do "Beijo"
estão mantidos no pro

grama.

.Arte milenar
(MTV, qui, 22 H)

O "Tudo de Bom", co
mandado por Luana Pio

vani, mostra as come

morações do ano-novo

chinês com o desfile de

dragões gigantes de te

cido que celebram a data.

O programa visita o "Phun

Phactory", uma espécie de
museu da grafite que
também serve corno ateliê

para os atuais grafiteiros
da cidade.

Música eclética
(Record, sáb, 13 H)

,

O "Programa Raul Gil"
recebe Lairton dos Te

clados, o grupo Requebra
e o sertanejo Cristian,
além dos sambistas Ar
lindo Cruz e Sombrinha.
Marcam presença tam

bém no programa o quar
teto infantil Mulekada e

o grupo Desejos. Já no

quadro "Banquinho" es

tarão Adryana e a Ra

paziada, Frank Aguiar,
Sampa Crew, Banda Bei

jo, Negritude Jr e Os
Travessos.
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� Sábado,3 de fevereiro de 20Ql

Matrículas começam
no dia 2 de fevereiro

As matrículas para os novos

acadêmicos do Centro Uni

versitário de Jaraguá do Sul -

UNERJ irão acontecer nos dias

2,5,6 e 7 de fevereiro, das 9 às

11 horas e das 14 às 20 horas,
na Diretoria de Registros Aca
dêmicos localizada no bloco A.
O início das aulas está marcado

para o dia lOde março, às 8 horas

(matutino), 13hISrnin (vesper
tino) e 18h4Srnin (noturno).

Para efetuar a matrícula, o

acadêmico deverá trazer duas

fotocópias da certidão de nasci
mento ou casamento e da car

teira de identidade (frente e

'verso), uma fotocópia do título
de eleitor, CPF e do certificado
de alistamentomilitar (ou reser
vista), original e fotocópia do

�:

histórico escolar de 20 grau, duas

fotocópias frente e verso do di

ploma ou certificado de con

clusão do 20 grau, uma fotogra
fia 5 x 7, atestado de vacinação
contra a rubéola (somente para
mulheres até 40 anos).

Os candidatos com curso

superior concluído ou que já
cursaram algumas disciplinas no
ensino superior deverão apre
sentar diploma de nível superior,
histórico escolar do curso supe
rior, programa das disciplinas,
fotocópia da parte do regimento
escolar que trata da verificação
e da freqüência e fotocópia do
Diário Oficial daUnião que trata
da autorização de funciona
mento ou do reconhecimento do
curso.

Inscriçõesparacursos deEducação
Permanente estão abertas

Estão abertas as inscrições
para os Cursos de Educação
Permanente previstos para o

primeiro semestre de 2001. Os
cursos acontecerão de 14 de

março a 11 de julho e as matrí
culas poderão ser efetuadas até
o dia 5 de março na Coorde

nação de Extensão e Relações
Comunitárias, localizada no -

Bloco E. As mensalidades para
cada curso têm o valor equiva
lente a dois créditos financeiros
(R$ 24,40). Os cursos serão
realizados todos os dias nos

períodos vespertino e noturno e

obedecerão à seguinte progra
mação:

. Segunda-feira
Atualização em História - 14
às ISh30rnin
Escultura - 15h45rnin às
17hISmin
Artesanato - 19 às 21 horas
. Terça-feira

Elaboração de textos - 14 às
15h30min
Desenvolvimento Pessoal e

Relações Humanas -

15h45min às 17hI5min

Reciclagem - 14 às 17 horas
História da arte - 19h30min às
21 horas
· Quarta-feira
Informática II - 14h30min às
16 horas
Artesanato - 14 às 17 horas

Empreendedor - 19 às 22
horas
· Quinta-feira
Atualização em Ciências

Biológicas - 14 às ISh4Smin
Atividade física na 3" idade -

16 às 17h30min

Comunicação Oratória - 19 às
20h30min
· Sexta-feira
Cerâmica - 13h30min às 17
horas

Atualização em Geografia - 14
às 15h4Smin

Curso de italiano começaemmarço
A Coordenação deExtensão

e Relações Comunitárias estará
promovendo, a partir do dia 7 de

março de 2001, uma nova etapa
do Curso de Italiano. Realizado
através de parceria entre a

PUC - Par�ná e o Centro Uni
versitário í:le Jaraguá do Sul -

UNERJ, o curso terá as suas

aulas ministradas às quartas e

quintas-feiras, sempre das
19h15min às 22 horas.

Segundo a professora Ma
risa Kaufmann, as inscrições
para o curso estarão abertas no
início de fevereiro, na Coor

denação de Extensão e Rela

ções Comunitárias.

FERJ CORREIO DOPOVO-7

tras instituições públicas e

privadas.
As iniciativas realizadas em

Três Barras foram coordenadas

pelo Professor Maurício da Sil

va, do Curso de Administração
e contou com a presença dos se

guintes acadêmicos: Ana Cris

tina Senf, Anderson Luis Falk,
Charlene Baade, Fernanda Vi

toski Colaço, Franciele Pereira
da Rosa, Liliam Cristiane Kock,
Luciane Martins, Lindaura
Taufenback. Maria José

Medeiros e Talita Emanuele

Rengel.
Segundo a Coordenadora de

Extensão e Relações .Comuni
tárias da UNERJ, Professora
Rosemeire Puccini Vasel, o

objetivo geral do Programa para
os acadêmicos foi o de articular

nação, programação e execução
do curso está a cargo dó Grupo
Base formado pelos professores
Margareth Ripp Butzke, Neuzi
Schotten Schiochetti, Suely
Scherer, Valli Regina Antonius
Eissler, Vera Lúcia Oliveira de

Aguiar e João Amoldo Gascho.
O curso tem por objetivo

. proporcionar vivências e refle
xões para o desenvolvimento da

pesquisa escolar como princípio
educativo, através de projetos
que transformem qualitativa-

Divulgação

Assim como em 2000, outro grupo de acadêmicos da UNERJ esteve em Três Barras

Acadêmicos viajam para Três Barras
peloProgramaUniversidadeSolidária

o desenvolvimento de ações
que despertem e valorizem o

sentimento de cidadania, p0S
sibilitando a interrelação entre

.

o modo de vida da população e

o conhecimento sistematizado,
além de auxiliar na formação
de comunidades mais carentes.

Entre as atividades promo
vidas, estão a organização de

pequenas oficinas de trabalhos

com materiais recicláveis e

alternativos, desenvolvimento
de trabalhos de preservação do
meio ambiente, realização de

seminários com funcionários

públicos e professores da rede

municipal, avaliação das áreas

verdes da cidade visando de
senvolver projetos de áreas de
lazer e desenvolvimento do

Projeto Casa do Colono.

ProfessorCompetente 2001começa emPomerode
mente a prática pedagógica na

Educação Básica. "Especifica
mente, pretendemos criar o con
ceito de pesquisa como princípio
educativo, redimensionando sua

função na prática escolar", ex

plicou a Professora Valli Eissler.
A metodologia a ser desen

volvida inclui dinâmicas de

interação e cooperação, uso de

multimeios diversos, estudo,
discussão e socialização de

textos e produção de projeto in
terdisciplinar.

Dez acadêmicos dos cursos

de Pedagogia, Arquitetura e Ur

banismo e Letras do Centro

Universitário de Jaraguá do Sul
- UNERJ retornam neste

sábado (dia 3) do município de

Três Barras onde estiveram par

ticipando do Programa Uni
versidade Solidária. O Pro

grama Universidade Solidária é

um projeto "de extensão, de
caráter educativo, com ações
voltadas para osmunicípiosmais
pobres do país e é executado por
meio de parcerias com o Con

selho Comunidade Solidária,
Ministério da Educação e do

Desporto, Conselho de Reitores
das Universidades Brasileiras,
Forçar Armadas, Conselho Na
cional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico e ou-

A primeira etapa do Curso
"A Pesquisa Escolar como

Princípio Educativo" irámarcar
o reinício do projeto Professor

Competente em 2001. O curso

será realizado entre os dias 10 e
9 de fevereiro no Conjunto Edu
cacional Dr. Blumenau e deverá

reunir cerca de 150 professores
da rede municipal de ensino e

da própria instituição. A segunda
etapa do curso irá acontecer no

dia 12 de março e a última nos

dias 12 e 13 de julho. A coorde-
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Evandro "Bola"

Canton,Mário
Neto e Denis Hohl,
da Studio FM,
com os integrantes
da Banda The

Outfield, dia 19 de

[aneirol'ãlõl, data
da reabertura da

Notre,com
megashow da

e""

banda londrina

-'--8--"-'Co'--RRE---'-Io_OO'----PO�V__'_O • 1"11>'"0 fLOIlli S_áb_ad_0,_3_de_fe_ve_re_ir_0d_e_20_Ol
aflores@netuno.com.br

Núcleo de Fotografia
divulga calendário 2001
Nesta semana, foi realizado o lançamento do calendário 2001 do
Núcleo de Fotografia Profissional da Acijs, durante reunião
realizada no auditório do Sesi. São dez mil calendários de

parede, com 13 trabalhos de sete fotógrafos do núcleo, reunindo
imagens exclusivas da cidade, desde casas típicas italiana e

alemã, a vista parcial do Centro, praças, museus, ponte pênsil,
lagoa do Parque Malwee, Rio Itapocu, Morro da Boa Vista,

desfile da Schützenfest e o prédio do Centro Cultural de Jaraguá
do Sul.

HOMENAGEMAOS PATROCINADORES: SAMAEEPREFEITURA
Coordenador do Núcleo, Odair Fabiano Bosse, entregou exemplar
especial do cale,!dário ao diretor do Samae, Nelson Klitzke

,'� .(, ..

1': Florlcnítura'. Florisa .

ir (047) 371-8146
!if (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau- Jaraguá do sut- SC

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Oprefeito
lrineu
Pasold
recebeu o

presente
das mãos
da

presidenta
da Acijs,
Christiane

. Hufenüssler

Calçadão
371-5800

Cola grau no curso de '

Fisioterapia, pela ACE

(Associação Catarinense de
Ensino) de Joinville, no

próximo dia 9, a elegante
Flávia Dornbusch. A

cerimônia será realizada no

Centreventos Cau Hansen e,

após, jantar na Associação
Recreativa Akros, em

Joinville. A Flávia transcreve

mensagem enviada por seu

pai, sua mãe, sua irmã e a

Raquel: "O mundo depois de
nós, tem que ser melhor que o

nosso, porque caminhamos
sobre ele. Se não pudermos
ser um sol esplendoroso,

contentamo-nos em ser um

simples vaga-lume. O
importante é iluminar alguma

coisa."

Afamilia
Califórnia

cumprimenta o

casal An e Sirlei

Barichello, pois
o amoré o

alicerce de uma

feliz união e é

comfé,
esperança e amor

que festejou 25
anos de

matrimônio no

último dia 24 de
.

I. •

JaneIro.
Parabéns pelas
Bodas de Prata

Aniversaria hoje
Eduardo Fuge!.
Parabéns de

seus famflíaresCorupá
375-1948

Aniversariou
no dia 1/2 o

vereador

Augusto
Müller.

OI

Parabéns! lO * o
11

OI * o
\J
li * o li.. * o

e A. o
•

A A. A. A. � to. li
li'

lO ii
•

•
.. te
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Mania de vender barato
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esprobh

Instituto acelera construção
de casa para dependentes

Corupá - Sob nova direção,
o Irevi (Instituto de Reabilitação
Encontro com a Vida) planeja para
março o início das obras de centro
de recuperação de dependentes
químicos. Os voluntários que tra

balham para a instituição fazem

campanha junto às empresas de

Jaraguá do Sul e região, para que
contribuam doando materiais de

construção. A obra, uma casa para
abrigar cerca de 25 pessoas, terá
250 metros quadrados, com custo

avaliado em R$ 58 mil.
A direção do instituto é forma

da por voluntários de Jaraguá do
Sul, mas o terreno em que o centro
será construído foi doado pela
Prefeitura de Corupá, na Estrada
Serra do Boi, interior doMunicípio,
com área total de 25 mil metros

quadrados. "Não temos nenhum
centro de recuperação na região e

como a Prefeitura de Corupá nos

doou esse terreno, optamos por
Construir o primeiro lá", esclarece
o presidente do instituto, o funcio
nário público Samuel Barreto. Ele
lembra que o projeto tem apoio da
Prefeitura jaraguaense e de pelo
menos três empresas, que já con

fIrmaram doações.
A entidade não pede dinheiro e

faz questão que os empresários
acompanhem a construção da
obra. As empresas que colabora
rem com a construção terão direito
a vagas fixas no centro de recupe
ração, para internar funcionários e
familiares dependentes. "Teremos

sócios mantenedores e sócios be
neméritos e vamos tentar manter

a casa através de convênios com

o poder públicomunicipal, estadual
e federal", explica Barreto, lem
brando que o centro será, pelo me
nos parcialmente, auto-sustentável,
já que a agricultura vai ser uma das
atividades trabalhadas como tera

pia com os internos.
MÉTODOS - A internação

dos dependentes químicos (sejam
alcoólatras ou drogados) vai fun
cionar através de processo de

triagem e depende da disposição
dos mesmos ao tratamento. Os 12

passos de recuperação utilizados

pelos AA (Alcoólicos Anônimos)
e NA (Narcóticos Anônimos)
fazem parte da metodologia, que
vai dispor de equipe de acom

panhamento com médico e psi
cólogo. A internação tem prazo
fixado em nove meses, tempo
previsto para diminuir ao máximo
o número de recaídas dos pa
cientes.

A valorização do ser humano e

o desenvolvimento dos valores

morais, sociais, espirituais e fami
liares são a base da doutrina que
vai nortear a casa. "Vamos desen
volver um trabalho especial de
acompanhamento da família",
acrescenta Barreto. Ele já planeja,
para um futuro próximo, a cons

trução de ala feminina na casa, já
que são raros os centros de recu

peração de dependência química
para mulheres, no Brasil. (LC)

seguem entrar na pista. Nós

queremos que a Prefeitura termine

o túnel de acesso à BR-2S0", ex
plica ele que reside na rua mais

complicada do bairro. A pavi
mentação da José Piccoli, co
nhecida como Mono da Pedra, é
a maior reivindicação dos mo

radores. A via é íngreme e cheia
de buracos. "Em dia de chuva, só
dá pra andar nessa rua a pé", tes
temunha o morador.

Parte do bairro, conhecida co

rno Loteamento Garcia, não tem

água no período damanhã. "A água
não tem pressão para chegar até

aqui. Só vem água à tarde", la
menta o desempregado João

Lopes Pereira. O presidente do Sa

mae, Nelson KIitzke, diz que a em

presa não recebeu qualquer re
clamação dos moradores, mas que
vai mandar verificar e medir a

pressão da água. "Nos lugares
altos, sempre insistimos para que
os moradores tenham reser

vatório, para evitar esse tipo de

problema", esclarece.
(LISANDREA COSTA)

blernas que até agora estavam

esquecidos -, conta o presidente
da associação, Riolando Petry,
dizendo que todas as lideranças
comunitárias e membros da ad

ministração municipal serão con

vidados para a assembléia. "No

período eleitoral, nós evitamos es

sas discussões, para ninguém ale

gar fins eleitoreiros, agora que
remos retomar a discussão com a

população"; diz.
Na opinião de Petry, a ine

xistência de posto de saúde é Um
dos maiores problemas para a

população local. O posto mais

próximo fica a três quilômetros,
na Vila Rau, mas não existe linha
de ônibus ligando os moradores da
Estrada Nova. Além disso, a uni

dade atende população de vários

bairros, mais de oitomil habitantes,
fornecendo apenas oito consultas

por dia.
Sair da Estrada Nova em

direção da BR-2S0 é um desafio,
. de acordo com o vice-presidente
da Amoben, Marcelino Nunes.
"Os carros fazem fila e não con-

ainda maior, pagando 2,7% de

juros. "Como a Casa do Empre
endedor é destinada para propri-

.

etários de micro e pequenas em

presas, foi decidido facilitar o

acesso ao crédito e, desta forma,
estimular o fomento de empre
sas", explica.

Desde a implantação da Casa
do Empreendedor na região da
Amvali (Associação dosMunicí
pios do Vale do Itapocu) e Amu
nesc (Associação dos Municípi
os do Nordeste de Santa Catari-

Preocupação: aumenta a erosão no riacho que corta loteamento, onde corre esgoto a céu aberto

Juros da Casa do Empreendedor caem 10%
na), já foram emprestados mais
de R$ 425 mil para mais de 250

clientes, commédiadeR$I,7 mil
para cada empreendedor. "Nós
ainda temos disponível mais de

R$ 1 milhão para as pessoas que
desejam alavancar seus negócios",
comunica o agente de crédito. Ele
destaca que o prazo para quitar o
empréstimo varia de acordo com

a intenção de cada pessoa. "Pode
ser pago em 12 ou até 24 meses,

depende se é capital de giro ou fi

xo", diz. (FABIANE RIBAS)

Amoben convoca lideranças
a conhecer situação do bairro

o

n-

Moradores têm
lista de

problemase
reivindicações

Jaraguä do Sul - A Amo
ben (Associação dos Moradores do
Bairro Estrada Nova) está em fase
de conclusão do censo do bairro e

levantou, junto à população, os

principais problemas da região. O
resultado será apresentado em

assembléia, no dia 17, à admi

nistração municipal. Pavimen
tação, posto de saúde, escola de

5· a S· e construção de acessos

são as principais reivindicações
dos moradores. O bairro tem cerca

de 750 famílias (o recente censo

do IBGE considerou 3,2 mil

habitantes). Parte dos moradores
não tem água no período da ma

nhã.

-;- Queremos mostrar que esse

é um bairro grande, cheio de pro-

Jaraguá do Sul- Os juros
cobrados em cima do financia
mento proveniente da Casa do

Empreendedor são inferiores,
desde quinta-feira. Até janeiro
deste ano, as pessoas que solici
tavam o microcrédico pagavam,
emmédia, 3,9% de juros ao mês.
A partir do dia 1, o valor e 10%

inferior, atingindo taxa de 3%. O

agente de crédito da microrre

gião, Dirlei Müller, informa que
as pessoas que efetuarem nova

ope�ação vão receber desconto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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vândalos que praticavam no local
todo tipo de depredação.

Com área construída de 155
metros quadrados, o prédio re

cebeu reforma completa para
abrigar dois ambulatórios, sala de
curativos e teste do pezinho, sala
de vacinas e nebulização, consul
tórios para atendimento dos mé
dicos obstetras, ginecologista e

clínico-geral, gabinete odontoló
gico, além das salas de espera,
lavanderia e dois banheiros, pasj
sando pela parte elétrica, cuja
rede de fiação desapareceu, e a

parte externa com acesso e ajar
dinamento.

Nesta Unidade de Saúde, in
forma o prefeito Mário Sérgio
Peixer, também será implantado
o primeiro núcleo do PSF (Pro
grama de Saúde Familiar), em

convênio com o Ministério da

Saúde, que na primeira etapa vai

disponibilizar os serviços de qua
tro profissionais que irão atuar

diretamente com a população na

área da saúde preventiva.

JARAGUÁ DO SUL, 3 DE FEVEREIRO DE 2001

Cerca de 70% dos pacientes da
UTI Infantil são recém-nascidos
Unidade

possibilitou
avançono
atendimento

Jaraguá do Sul - Imaginar
que umrecém-nascido prematuro

'

de 620 gramas poderia sobreviver
era algo ousado demais para a

medicina, até bem pouco ternpo;
principalmente em cidades do
interior. Mas esses casos estão
se tornando comuns em Jaraguá
do Sul, desde que a UTI Infantil
do Hospital e Maternidade Jara

guá foi .instalada. Cerca de 70%
dos pacientes atendidos nesse se

tor são recém-nascidos, crianças
que estão mais suscetíveis a do

enças porque ainda não têm o

sistema imunológico formado.
Desde que a UTI foi aberta,

em dezembro de 1999, já foram
.

atendidos 187 pacientes (crian
ças) em estado grave, que antes

eram transferidos para outras

cidades. Além de salvar vidas, a
Unidade de Terapia Intensiva pro
porcionou avanço na complexi
dade do atendimento a crianças,
já que muitos procedimentos,
como as neurocirurgias 'grandes,
não podiam ser executados em

Jaraguá do Sul antes de sua

instalação, por falta da estrutura

necessária ao atendimento pós
operatório.

Os dez leitos disponíveis na

UTI são suficientes para Jaraguá
do Sul, mas o Estado tem carên
cia de leitos, por isso o Hospital
Jaraguá recebe crianças de

Camboriú, Itajaí e da região de

Mafra, além dOI Vale do Itapocu.
A UTI geralmênte é ocupada por
neonatos (já houve caso de pre
maturo que permaneceu três
meses na unidade) ou crianças
que passaram por grandes neuro
cirurgias, cirurgias de abdome e

ou ortopédicas. O chefe da UTI,

Edson Junkes/CP

Sem defesa: bebês prematuros são principal clientela da unidade

médico intensivista Osmar César

Cruz, lembra que, pelo padrão de
vida da população da região, os
tipos de doenças são diferentes.
A desnutrição com infecção, co
mum em regiões pobres, é menos
freqüente em Jaraguä do Sul. As

doenças infantis graves mais
comuns aqui são tumores, má

formação neurológica e menin

gococemia (meningite meningo
cócica).

RECONHECIMENTO -

No mural da UTI, fotos de crian

ças e cartas de familiares agrade
cem e testemunham o clima de
tensão em que se vive no am

biente, no limite entre a vida e a

morte. "Mesmo quando a evo

lução do paciente não éfavorável,

as famílias reconhecem o nosso

trabalho", confirma o intensivista
Cruz. Humanizar o atendimento
é regra para os profissionais da

unidade, que contam com psi
cólogo para auxiliar no atendi
mento das farru1ias. Três médicos
intensivistas são responsáveis
pelo setor, que conta ainda com

outros cinco médicos (intensivis
tas e neonatologistas) de-tora, que
fazem plantões regulares.

Completa, a unidade e "sufi
ciente e eficiente pro nosso pro
pósito", segundo o chefe do setor.

Comissão de infecção faz avalia
ções constantes, de acordo com

as normas do Ministério da Saú

de, para evitar a infecção hos

pitalar. (LiSANDREA COSTA)

Peixer constrói garagens para veículos do Município
Guaramirim - A administra

ção "AcertaGuaramirim" concluiu
esta semana a construção de 27

garagens para abrigar os veículos
pertencentes à Prefeitura. Foram
investidos R$ 7 mil na construção
de dois galpões em terreno aos

fundos do Fórum. É a segunda
obra realizada neste primeiro mês
de trabalho da nova administração

do Município. "Esses veículos fi
cavam ao relento e, às vezes, eram
levados para casa pelos moto

ristas, uma vez que a Prefeitura
não possuía local adequado para
guardá-los", explicou o prefeito
Mário Sérgio Peixer. Segundo ele,
a falta das garagens também fazia
com que o pátio em frente à Pre
feitura ficasse constantemente

congestionado. O prefeito informa
ainda que a frota de veículos

precisa ser urgentemente ampliada.
para atender as necessidades das
secretarias de Administração e Fi

nanças, Planejamento, Saúde e

Vigilância Sanitária. "Precisamos

adquirir imediatamente pelo menos

quatro automóveis novos de pequeno
porte", assinalou.

Prefeitura de Guararnirim abre

posto de saúde da Corticeira

NOSSA MENSAGEM

"DEIXARAMTUDOESEGUIRAMA JESUS"

Deus se revela a todos nós, nos chama e nos envia.

Ninguém é missionário por própria conta, mas "em

atenção à palavra do Senhor, lançamos as redes". Os

resultados não dependem de nós, por isso, não devem
ser levados em conta por nós mesmos. Hoje, todos
somos chamados ao mesmo seguimento e à missão de

Jesus: anunciar o Reino de Deus em nosso tempo e em

nossa história. A liturgia de hoje nos faz abertos ao

seguimento de Jesus e dispostos a anunciar com ele o

Reino de Deus em nossos dias.

Guaramirim - Antes mes

mo de completar o primeiro mês
no exercício do cargo, o prefeito
de Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer, o Dêgo (PFL), inaugurou
dia 26 de janeiro, às 17 horas, o
Posto de Saúde do Bairro Corti

ceira, a primeira obra inteiramen
te idealizada e executada pela no
va administração do Município.
Aproximadamente 250 morado
res acompanharam a solenidade

que contou com pronunciamen
tos do secretário de Saúde, José
Constâncio de Albuquerque, do
deputado federal VicenteCaropre
so e do prefeitoMário Sérgio Peixer.

Peixer destacou que o tra

balho e a agilidade serão marcas
da nova administração municipal:
"Oxalá possamos todos os meses

entregar obras para nossa comu

nidade", destacou. A moderna

unidade está funcionando em

imóvel pertencente à Prefeitura,'
adquirido há 3 anos, e que encon
trava-se em condições de total

abandono, sendo alvo da ação de

Sábado
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São Luiz

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. CO�L. LTDA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

'

Ed. Florença - 10 andar
Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

MISSAS

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 37,1-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110---,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVOJARAGUÁ DO SUL, 3 DE FEVEREIRO DE 2001 GERAL-9

Obras darão maior segurança

para os pedestres na SC-413
Juizado Especial conta com

800 processosem tramitação de ultrapassagem.
As obras deverão iniciar den

tro de três meses.

O local que oferece maior

dificuldade para obras corretivas

é a entrada para a Vila Carolina,
na curva localizada nas pro
ximidades do Restauraute do

Italiano:
A intenção é colocar tachões

e só dar acesso para os veículos

que trafegarem no sentido Gua

ramirirn=-Massaranduba, a 250

metros daquele ponto (mais
próximo do restaurante), li
berando aqueles que vierem em

sentido contrário. As melhorias

deverão incluir a Ponte do PUe

tanga (divisa com Massa

randuba), onde será construída

passagem lateral para ciclistas e

pedestres.
O DER também deverá fazer

a recuperação da Estrada do Sul

(Rodovia do Arroz), na ligação
do Bairro Avaí, em Guaramirim,
e o Vila Nova, em Joinville. De

acordo com o engenheiro Keuf

ner, a única exigência é que a

Prefeitura providencie o maca

dame necessário para revesti

mento da estrada. (MR)

Guaramirim - O gerente
Regional do DER (Departamento
de Estradas de Rodagem), en

genheiro Luiz César Keufner, de
Joinville, percorreu a SC-413,
esta semana, até a divisa com

Massaranduba, para identificar

os locais que oferecem maior

risco ao deslocamento de pe
destres. O engenheiro inspe
cionou a rodovia em companhia
do Secretário de Planejamento e

Desenvolvimento Urbano de

Guaramirim, Valéria Verbinern,
quando foram combinados os

detalhes da execução das obras

de melhorias.
As primeiras providências

serão tomadas na altura do acesso

para a Ilha da Figueira, para

garantir maior segurança aos

deslocamentos dos moradores

do Loteamento Schmitt e da Vila

Freitas, principalmente os de
.

alunos da Escola Germano Laf

fino A idéia, segundo o engenheiro
Keufner, é construir uma ilha de

proteção para pedestres (com
estreitamento de pista e redução
de velocidade) e reforço de

sinalização, além da colocação de

tachões, para impedir manobras

Fotos: Edson JunkeslCP

Serviço criado em
98 atinge objetivo

i mas não reduz'

carga doJudiciário

Guaramirim - O Juizado

Especial alcançou os objetivos
propostos desde que foi instituído
na Comarca, em 1998, mas não

reduziu a carga de atividade no

Judiciário. A constatação é dojuiz
de Direito Substituto, Francisco
Carlos Mambrini, que desde
dezembro substitui a juíza Sônia
Maria Mazzetto Moroso (que está
em férias) na direção do Foro. De
acordo com Mambrini, 425

processos estão em tramitação no
Juizado Especial Criminal e 375
no Juizado Especial Cível.

A falta de verbas para in
vestimentos na formação de uma
estrutura específica para atender
o Juizado Especial, em termos de

instalações, equipamentos e

disponibilidade de serventuários,
explica o fato de a criação desse

serviço não ter contribuído para
reduzir a carga de atividade na

Justiça Comum, como era es

perado. A demanda de serviços
no atendimento das chamadas

pequenas causas acabou sendo
acumulada pela mesma equipe
que atua no Fórum. Cerca de 7,1
mil processos estão em trami

tação na Comarca, incluídos os

800 do Juizado Especial.
- A expectativa era de que,

com a instalação de foro espe
cífico para atender as pequenas
causas, sobrariamais tempo para
os juízes trabalharem nos pro
cessos complexos, mas isso não

ocorreu -, lembra Mambrini.
O efeito acabou sendo con

trário, porque, namedida em que
o cidadão pôde dispor da ação da
Justiça para solucionar pequenas
qU,estões, que vão desde troca de

insultos, ameaças, embriaguez,

Sobrecarga: Judiciário tem 7,1 mil processos em tramitação

onamento, o Juizado Especial
está permitindo que a comu

nidade usufrua mais da ação da

Justiça, exercendo em maior

plenitude a cidadania. A resolu
tividade é outro aspecto positivo
do funcionamento do Juizado

Especial, em Guaramirim. Cer
ca de 80% dos processos cíveis
terminam em acordo já na

primeira audiência, e 90% dos
indiciados por crimes aceitam
as penas costumeiras, na forma
de pequenas multas ou pa
gamento de cestas básicas para
entidades beneficentes.

(MILTON RAASCH)

maus-tratos, dívidas de baixo

valor, entre várias outras (que,
antes, simplesmente ficavam

pendentes ou originavam con

flitos mais graves), os serviços
do Juizado Especial, que são

prestados gratuitamente pelo Es

tado, estão sendo cada vez mais
solicitados. "Do ponto de vista de
desobstruir a atividade no Fórum,
o tiro saiu pela culatra", dizMam
brini,

CIDADANIA - Mas, se

não alterou a rotina de sobre

carga de serviço dos magis
trados na Comarca, em quase
dois anos e meio de funci- Perigo: pedestres não têm segurança para atravessar a SC-413

Exames com alta
cbnfiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

\

� ü "ii,ßebmo.com.br� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Fone/Fax 371-0882Dr. MarIo SousaJr.
Rua Dr, Waldomiro Mazureehen, 67 --Ao lado do Hospital São José
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Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center FOne: 047 275-1150

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também arnpllarnos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

-.

AQUIVOCE
ENCONTRA

Jornal CORREIODOPOVO
JARAGUÁ DO SUL
Posto Pérola - Rua José Theodoro Ribeiro, s/no, no trevo - Ilha da Fi9ueira
Flash Vídeo Locadora - Rua Pastor Alberto Schneider, 450. - Barra do Rio
Cerro
Madá Presentes - Rua Rio de Janeiro, 220. - Czefniewicz
Papelaria Vapt Vupt - Rua Erwino Menegotti, 1679 - Chico de Paulo
Panificadora Ribeiro - Rua Da Abolição, 3D - Nova Brasília
Lesenhaus (PostoMacolla) - Rua Joaquim Frandsco de Paulo, 360. - Chico de Paulo
A Banquinha - Rua Roberto Marquardt, 190. - Vi,la Lenzi
Posto Cidade - Rua Padre Alberto Jacobs, 40.4 - Nova Brasília
Verdureira' Sacolão - Rua João Planischeck, 370. - Nova Brasília
Banca do-Terminal - Rua Padre Francken, s/no - Centro
Posto Cidade 3 - Rua Walter Marquardt - Barra do Rio Cerro
Panificadora Dilizia Depani - Rua José Waldir Manfrini, 36 - São Luiz
Panificadora Brot-Pão - Rua João Januário Ayroso, 1934 - Jaraguá Esquerdo
Confeitaria Viergutz - Rua BR-416, Rio Cerro - Rio Cerro
Barão I Vídeo Locadora - Rua Eiarão do Rio Branco,168 - Centro
Panificadora Rio Branco - Rua Barão do Rio Branco, 168 - Centro
Panificadora Pão & Vinho - Rua Marechal Deodoro,lDl1 - Centro
Papelaria Cultural - Rua Marechal Deodoro; 860. - Centro
Papelaria Manipel - Rua Dona Antônia, 30.0. - Nova Brasília
Papelaria São Luiz - Rua Marechal Deodoro, 3'73 - Centro
Papelaria Grafipel - Rua Quintino Bocaiúva,42 - Centro
Banca News - Hobby Videolocadora - Rua Reinaldo Rau, 37 - Centro
Posto Mime 7 -,- Rua Reinaldo Rau, 215 - Centro
Comércio Milênio - Rua Reinaldo Rau, 40.0. - Centro
Papelaria Pena e Pauta - Rua Cabo Harry Hadlich, 150. - Centro
Verdureira da Raquel - Rua Procópio Gomes, 115Q - Centro
Verdureira Procópio - Rua Procópio Gomes, 290. - Centro
Barão II Vídeolocadora - Rua Procópio Gomes, 140. - Centro

.

HD Papelaria - Rua Estheria F. Lenzi, 117 - Centro
Panificadora Pão Brasil - Rua Emílio Carlos Jourdan, 62 - Centro
HoU News - Shopping Breithaupt - Getúlio Vargas, 268 - Centro
Banca Hott Matriz I - Rua Getúlio Vargas, 145 - Centro

Papelaria HoU. Paper - Rua Getúlio Vargas, 25 - Centro
C & M Papelaria e Gráfica Rápida - Rua Marechal Deodoro, 632 - Centro
Posto Mime 3 - Rua Bernardo Dornbusch - Vila Lalau
Banca do Zeca - Rua Ernesto Lessmann, 253 - Vila Lalau
Posto Milênio - Baependi .

Posto Mime 6 - Rua Bernardó Dornbusch, 816 - Vila Lalau
Bazar Baependi - Rua Bernardo Dornbusch, 630. - Vila Lalau
Posto Mime 5 - Rua Epitácio Pessoa, 1155 - Centro
Caudinha Festas e Papelaria - Rua Waíter Marquardt, 1133, sala 6 - Barra do Rio Molha
Bazar Linete - Rua Walter, Marquardt, 623 - Vila Nova
Pink Shop Presentes - Rua José Theodoro Ribeiro, 657 - Ilha da Figueira
Verdureira Figueira - Rua José Theodoro Ribeiro, 10.0.0. - Ilha da Figueira
Verdureira Daniele - Rua Artur Guenter, s/no - Amizade
Drews Papelaria e Presentes - Rua Waldemar Grubba, 2963 - Baependi
Banca de Jornais e Revistas Santa Catarina - Rua José Waldir
Manfrini,l11 ....:. São Luiz
Posto Behling Rua José Theodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
Verdureira do João - Rua Waldemar Grubba, 40.20. - Centenário
Posto Dalçóquio - Rua Roberto Zimmermann, s/no, frente Garagem
Canarinho - Centro .

GUARAMIRIM
Banca Papiros - Rua 28 de Agosto - Centro
Vitamina Real - Rua Roberto Ziemann, s/no - Centro

MASSARANDUBA

Comercial e Papelaria - Rua 11 de Novembro, .2376

,/

Secretário da Câmara de
Vereadores agride mulher

Cabeleireira dlz
que Micheluzzi
não aceita o fim
do relacionamento

Massaranduba - o se

cretário da Câmara de Vere

adores do Município, Jair Mi
cheluzzi, está sendo acusado de
'ter agredido e ameaçado de
morte a companheira, a cabe
leireira Sônia Aparecida de

Souza, moradora no Ribeirão da
Lagoa, em Massaranduba, na
quinta-feira. Sônia encaminhou
se até a Delegacia de Polícia de
Jaraguá do Sul para prestar
queixa e, segundo relato, Mi
cheluzzi partiu para agressão
corporal porque não aceitou o

fim do relacionamento.
A delegada de plantão, Pedra

Luciana KonelI, informou que o

secretário foi até a residência da
irmã de Sônia, a auxiliar Kátia
Regina de Lima, moradora do
Bairro Amizade, em Jaraguá do
Sul, onde a ex-companheira se

encontrava, invadiu a casa por
tando um revólver calibre 38 e

as agrediu com socos, chutes,
segurou Sônia pelos cabelos e a

arrastou pela calçada. A ca

beleireira afirma que alguns
vizinhos testemunharam a atitu
de deMicheluzzi, e que já havia

CORREIODOPOVO

Assinaturas do

Jornal
. CORREIODOPOVO por

apenas �$ 8,00
mensais, em

Guaramirim, ligue
para o telefone

373-1238 e fale

com Adriana

Investigação: delegada diz secretário vai responder inquérito
recebido ameaças de morte do líeia vai apurar as provas. Ele

companheiro, anteriormente. vai responder inquérito policial
As vítimas ficaram com lesões por porte ilegal de arma", ex

pelo corpo e cabeça. plica. Pedra informa que a pena
A delegada diz que, como o prevista para este tipo de crime

secretário fugiu e não foi feito é de 1 a' 3 anos de detenção.
flagrante, ele está solto. "A po- (FABIANE RIBAS)

Pizzas
Pequena - R$ 6,90
Crande - R$ t2,90
Cigante - R$ t5,90
Calzon'e - R$ t6,90

Prazer em Entregamos em GuarQmirim
atender bem.

'C�.
1(J1Ut#'a- (otIea Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada3�',·"·····1,'·' ':;1'"5"" ',l
"

"

i"
'.

.

: $
" •.......,. ·'0'" ','. .

',.

.)

Pre('. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do sul
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Etapaeliminatória daTaçaBrasil
será realizada em Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul - A As

sociação dos Amigos do Esporte
Amador confirmou a realizaçãoda
etapa eliminatória da Taça Brasil
2001 para os dias 14, 15 e 16 de

fevereiro, em Jaraguá do Sul,
depois da desistência do time do

São Paulo/Osasco em sediar a

competição. O local dos jogos
aindanão está definido. A equipe
Malwee/FME está no grupo D e

terá pela frente a A.S. Puma, do
Mato Grosso; PeJezinho, doMato
Grosso do Sul; Colégio Princesa

de Ouro, do Acre, e Minas

Distribuidora, de Roraima. As

duas melhores equipes deste

grupo estarão classificadas para
a fase final do torneio que acon

tecerá entre os dias 5' e 11 de

março, em Fortaleza.

Depois da participação no

Torneio Cidade de Tramandaí, a

equipe -jaraguaense está voltada

para o amistoso desta segunda
feira contra o bicampeão bra

sileiro, Vasco da Gama. A equipe

li

carioca, segundo seu supervisor,
Marco Bruno, estará em Santa
Catarina com todos os seus titu

lares, inclusive o ala Manoel To
bias, considerado o melhor jo
gador do mundo e Chuteira de
Ouro no Mundial disputado na

Guatemala, em 2000.

O time do Rio de Janeiro, que
jogará em Jaraguá do Sul pela
primeira vez, possui 12jogadores
que atuaram ou atuam na seleção
brasileira. Em 2000, das seis

competições em que participou,
foi- vice-campeão do Sul-ame
ricano de Clubes, campeão da

LigaNacional e doMetropolitano
do Rio de Janeiro e campeão
invicto da Taça Brasil de Clubes,
do Carioca e da Copa Rio/São
PaulolMinas. Além de Manoel

Tobias, os destaques da equipe
carioca são o goleiro catarinense

Alexandre Feller, os pi vôs
Lenísio, Simi, Vander Carioca e

Marquinhos e o fixo Schu

macher.

Bemoldi serápiloto titularclaArrows
São Paulo - O paranaense

Enrique Bernoldi foi confirmado

oficialmente ontem como piloto
titular daArrows para a temporada
2001 da Fórmula 1. O contrato foi
assinado na última sexta-feira. "Na

quele dia eu disse que era para ser

piloto de testes porque a equipeme
proibiu de revelar", desculpou-se
Bernoldi ontem, por telefone, de
Barcelona. O piloto não revelou a

duração do contrato, mas já se

sabe que ele tera mais de um ano

de duração.
,

' '

.

Bernoldi vai correr no lugar de
Pedro de La Rosa. O espanhol,
apesar das boas atuações nos doi s
últimos anos, perdeu a vaga por
que a empresa que'o patrocinava,
a Repsol, brigou com a equipe.

A Repsol é uma petrolífera

espanhola que colocava um bom
dinheiro na Arrows em troca da

vaga para De La Rosa. Aos 22

anos, Bernoldi disputou as duas
últimas temporadas na F-3000

pela Red BulI Jr. A empresa aus

tríaca de bebida energética
patrocina o piloto e está bancando
sua entrada na F-I. No ano que
vem, é possível que a Red BulI
deixe de patrocinar a Sauber para
apoiar aArrows com Bernoldi. "É
uma grande chance na minha

carreira, um sonho que estou

realizando. Espero andar bem,
aproveitar esta oportunidade e,

quem sabe, marcar alguns pontos
'nesteano." Bemoldi será o terceiro
brasileiro a disputar o Mundial
deste ano e o 24° piloto da história
do País na F-I. (FG)

Schumacher pulveriza
recorde de Fiorano

Os tempos foram
bonstaTtlémgaças
aos novos pneus
da Bridgestone

São Paulo - O novo carro

da Ferrari nasceu bem. Pelo me

nos é o que se pode concluir dos
resultados obtidos ontem por
Michael Schumacher no primeiro
dia de testes do modelo F2001. O

alemão pulverizou o recorde de

Fiorano, pista particular da Ferrari,
ao cronometrar uma volta em

59s505. Para carros com pneus
sulcados, o recorde anterior era de
IminOOs226, estabelecido em

janeiro do ano passado por Luca
Badoer com o modelo F399 da

equipe italiana, o cano usado na

temporada de 1999.

"A primeira impressão foi

muito boa", disse Schumacher,
que entrou na pista às 9h40 sob
um frio de 3°C e foi saudado por
torcedores que acompanharam o

treino com rojões e muitos

aplausos. Como a pista é fechada

para o público, os fãs ficam sobre
uma ponte numa pequena estrada

que passa' ao lado ao circuito. Eles

começaram a chegar às 7h30.
"O carro parece ser muito

competiti vo. Os tempos foram
bons também graças aos novos

pneus da Bridgestone, que são bem

melhores que os do ano passado.
É um carro que se comporta bem
e parece confiável. Não tivemos

nenhum problema o dia inteiro, o

que é um bom sinal", continuou o

atual campeão mundial.
No total, Schumacher comple

tou 68 voltas no traçado de 2.976

WarmUp

F-I: no total, Schumacher completou 68 voltas no traçado de 2.976metros

. m, encenando os testes às 17h30.

Acompanharam o "batismo" do
F2001 9 presidente da Ferrari, Lu
ca di Montezemolo, o diretor-es

portivo Jean Todt, o diretor-téc
nico Ross Brawn e o responsável
pelosmotores, Pedro MartinelIi. O
alemão continua seus testes hoje
em Piorano,

VAIRANO - A Ferrari aca
bou trabalhando em três circuitos
diferentes ontem. Enquanto Schu
macher andava em Fiorano,
Fabrizio Giovanardi, o piloto de
testes recém contratado para a

função enquanto Luca Badoer se

recupera de um acidente, fez
treinos de aerodinâmica em linha

\

reta no circuito de Vairano. Em

Barcelona, Rubens Banichello tes
tou com o cano do ano passado.

Foi a primeira experiência de
Giovanardi com um carro de F-I.
"No começo estava um pouco
nervoso, mas depois, como sou

profissional, tudo correu nor

malmente", falou o italiano de 34

anos, campeão europeu de Su

perturismo pela Alfa Romeo.
(FLAVIO GOMES)
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Pilotos promovem coquetel
Jaraguá doSul- No dia 7 de

fevereiro será realizado coquetel de
apresentação dos carros que vão

participar do Campeonato Cata
rinense de Automobilismo 2001,
categoriaMarcas, dos pilotos Eduar
do Valle e Raulino Kreis Junior. O

evento, organizado por 'Marlene
Panstein, vai acontecer na Caraguá
Veículos - um dos patrocinadores
dos dois -, a partir das 20 horas. O
piloto vice-campeão/99 pela ca

tegoria Novatos, Eduardo Valle vai

participai da competição deste ano

correndo na categoriaMarcas A. "Já
disputei em campeonatos dentro
desta categoria, mas acredito que

este ano aconcorrênciavai estarmais
difícil porque tempilotosmuito bons,
que estavam parados, voltando a

competir", destaca.
O piloto jaraguaense Raulino

Kreis Junior, que vai disputar o pódio
pela categoriaNovatos, conta com a

experiência do campeonato do ano

passado, onde ficou em primeiro
lugar na etapa realizada em Lontras,
e segundo lugar na Copa Norte, de
Jaraguá do Sul. "Tenho grandes
chances de levar o título do cam

peonato dentro da Novatos porque,
além de conhecer as pistas, os seis
melhores pilotos subiram para a

categoria B. Então, os pilotos que

vão correr este ano são novos", acre
dita. Ele informa que mais de 20

pilotos vão Correr na categoria N.
Somando dez etapas e mais de

15 jaraguaenses competindo, o Cam
peonato Catarinense de Automo
bilismo vai iniciar nos dias 10 e 11 de

março, em Chapecó. Duas provas
serão realizadas em Jaraguá do Sul,
uma em Chapecó, duas em São
Bento do Sul, duas em Lontras, uma
emMafra e duas em Joaçaba.

Outros patrocinadores dos pi
lotos são: Gatos e Atos, Vale Despa-.
chantes, Coty House, Avelino Con
tabilidade e Estampas Fagundes.
(FABIANE RIBAS) Campeonato: Valle (noa/todopódio) éum dosjaraguaenses que vãoparticipar

" SUPLETIVO

V
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Supletivo "Nova 'Era" oferece:
- Recuperação do tempo perdido,
- NOVOS AMIGOS,
- Eventos de integração Social,

/

,

- Otima equipe de professores,
- Orientação profissional,
Tudo isso com a possibilidade
de estudar

areI» It
Aqui oocê vale

Indique:
1 Aluno -

- ganhe uma camiseta
2 Alunos - ganhe uma super bolsa
3 alunos - estude todo o semestre

de
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