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EdsonJunkeslCP Apuração dos votos das seis comissões legislativas, realizada na noite de quinta-feira

.

PMDB rompe acordo e garante
vitória do governo na Câmara

Os governistas na Câmara de Jaraguá do
Sul vão presidir a maioria das comissões,
inclusive as duas principais, a de Legislação,

.. Justiça e Redação Final e de Finanças e

Orçamento. A vitória só foi possível porque
o vereador Vitório Lazzaris (PMDB) não

acompanhou os votos do partido.
-

Os vereadores Augusto Müller (PFL),
Beto Gonçalves (PPB). e Lazzaris integrarão
a Comissão de Finanças e Orçamento. A
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final ficará sob o comando de Paulo Floriani
(PPB), Sílvio Bard (PSDB) e Lazzaris.
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Edson JunkeslCP Últimas casas

em estilo enxaimel
estão no interior

Casa enxaimel
está ameaçada
Amais antiga casaenxaimel

de Guaramirim sofre ameaças
do tempo e do Banco do Bra
sil, que pretende leiloar a pro
priedade. OMunicípio já per
deu todos os traços de iden
tidade. Extra

Everaldo Oliveira é
eleito vice-presidente
da Fampesc
PáginaS

Barranco desmoronou sobre parte de residência, na Rua Gustavo Lessmann. Página 7
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Política e poder
Ahipocrisia, tomou conta da cenanas eleições noCongresso,

naquarta-feira. Candidatos e simpatizantes discursavamem favor
da moralidade pública e do compromisso para com a inde

pendência das respectivas casas

.legislativas. Entretanto, os senadores
elegeram Jáder Barbalho - acu

sado de enriquecimento ilícito e de
ter intermediado financiamentos
irregulares da Sudam para a

empresaUsimar- e os deputados
o candidato do Planalto, Aécio
Neves, cujo único feito é serneto

. do ex-presidente Tancredo Neves,
Tancredomorreu sem assumir a

Presidência, desejo que perseguiu
por toda a vida. Conseguiu o intento
depois de militar �a oposição à

ditadura, mas articular com os

detentores do podernos bastidores.
E carregou consigo a fama de

políticohábil e inteligente. A eleição deJáder, numa aliança entre
PMDB e PSDB, reforça as críticas de quea classe política não
leva em consideração qualquercritério ético ou moral nas
negociações. Relegaram a candidatura do senador Jefferson
Peres apenas por ser de oposição.

Os senadores confirmaram nas urnas' a disposição em

perpetuar apodridão e as trampas que infestam apolíticanacional.
Peres pagou o preço por ter sido' um -político íntegro e

comprometido com os interesses do País. JáAécio foi eleito para
.

asseguraros interesses do Palácio do Planalto. Mas, outro
componente foi detectado naeleição: a traição - votação secreta
possibilita aprerrogativa. Tanto naCâmara quanto no Senado,
os vencedores receberammais votos do que os contabilizados

pelos partidos.
A infidelidade foi constatada inclusive nos partidos de

oposição. No Senado, Peres recebeu apenas 12 votos; as

esquerdas possuem 16 senadores, se é que se pode contar o
PPS.A aliançaPMDBIPSDB contabilizava 38 votos,mas Jáder
recebeu 41 dos 81 votos possíveis. Pelo visto, as posições con
trárias acandidatura, assumidas publicamente pelos senadores
peemedebistasRobertoRequião e José Fogaça, ficaram apenas
nos discursos: Há ainda a suspeita de traição dentro do próprio
PFL

.

NaCâmara, o petistaAluízioMercadante obteve 81 dos 121
votos deparlamentares que integram oblocodaoposição. Aécio,
recébeu 283 votos, 26 amais domínimo necessárioparaassegurar
a eleição emprimeiro turno. O candidato doPTB, NelsonMar
quezelli, teve apenas três votos, enquanto que o doPL, Valdemar
Neto, 21, comprovando quenão receberam votos nemdos cole

gas da própria bancada. O episódio comprovou que interesses
outros nortearam as eleições no Congresso. ,

Omaior derrotado foi oPFL dos senadores Antônio Carlos
Magalhães eJorgeBornhausen. A.fogueiradas vaidades queimou
as últimas esperanças dopartido empresidir uma das casas, As
divergências pessoais entreACM e Jáder empurraram a legenda
para um abismo sem volta. A união pragmática proposta pelo
PT foi descartada, sepultando de vez as chances de Inocêncio
de Oliveira. Todavia, mesmomagoado, oPFL não deixará a

base aliada. Tem vocação para o governo e ojeriza à oposição.

Basta da ·chantagem canadense

Quando desempenhei as fun

ções de secretário adjunto para as

suntos da Agricultura do Estado de
Santa Catarina e nas várias vezes que
respondi pela pasta acompanhei e
participei da luta metódica, profis
sional e diuturna para transformar
nosso Estado em território livre da
febre aftosa. Construímos esta repu
tação que agora está ameaçada por
manobras políticas de um País que,
ao ferir as normas éticas do livre

comércio, tenta nos submeter peja
chantagem pura e simples. As
recentes desavenças comerciais en
tre o nosso País e o Canadá servem

para mostrar que é hora de o Brasil
tomar efetivamente a frente no

Mercosul e ser o verdadeiro líder do
bloco econômico que trata dos inte
resses do Uruguai, Paraguai e Ar
gentina, além do próprio Brasil.
Temos uma economia forte e estável
e devemos fazer todos os esforços
para que a unidade do Bloco do
Econômico do Sul não seja desfeita.
Não podemos ficar a mercê de ati

tudes tomadas por países desenvol
vidos e aceitarmos sempre de cabeça
baixa retaliações comerciais, asmais

. diversas, na tentativa de imposição
de economias mais ctesenvolvidas.
Pm: isso, é relevante o papel do
governo federal e de todos os seus

órgãos, mas principalmente do
Ministério-das Relações Exteriores,

*Eni Voltolini

e doCongresso Nacional nesta guer
ra comercial que começou devido à

exportação de aviões.
Ao não verem prosperar suas

reivindicações, agora entram na

chantagem sobre a nossa agricultura
assim prejudicando o desenvolvi
mento e as exportações de nossa

pecuária. Quero elogiar a tomada de
posição, enérgica e em defesa dos
nossos interesses, por parte do

governo federal. Aqueles que acu

sam o governo Fernando Henrique
de ser entreguista devem reconhecer
os esforços que vêm sendo empre
endidos na garantia do livre-comér
cio e das exportações brasileiras. No
entanto, não devemos esmorecer e

precisamos nos desvencilhar da

pecha subdesenvolvida e mostrar
mos que somos um País indepen
dente e com coragem para tomarmos

atitudes em defesa do nosso povo,
de nossos produtores.

O Congresso Nacional deve in
centivar o governo a tomar cada vez
maismedidas duras quando estiver
em jogo a defesa dos interesses

nacionais. Além disso, é preciso
diversificar ainda mais os nossos

mercados, para não ficarmos depen
dentes de poucos importadores,
principalmente sendo esses países
desenvolvidos e com forte poder
político junto aos organismos inter
'nacionais, no caso a OMC (Or-

ganizaçã�Mundial do Comércio). É
melhor termos vários pequenos
importadores a vendermos para
apenas um grande comprador.

Com essa barreira às carnes

brasileiras na América do Norte já
temos de início duas lições: a primeira
é a diversificação dos mercados ea

segunda aumentar o poder político
dentro da OMC. Isso se faz

necessário para que entremos na

guerra da globalização com bom

poder de fogo para respondermos
às retaliações írresponsäveis
O embargo aos produtos brasileiros
de origem bovina deve ser revertido

prontamente pelo governo sob pena
de vermos frigoríficos fecharem suas

portas e convocarem férias coletivas,
Para regiões que dependem quase
que exclusivamente desta indústria,
como oOeste e oMeio-Oeste de San'

ta Catarina e o Rio Grande do Sul,
uma atitude irresponsável e a redu'

ção da produção podem causar gra·
ves danos ecoriôinicos.

-

Portanto, é imperioso que o

Brasil mostre sua força e busque
aliados para esta luta entre os países
do Mercosul e entre os países em

desenvolvimento e que tenham in'

teresses comuns aos do nosso País.
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Arquivo CPI Edson Junkes

A polêmica sustentada entre os vereadores Salim José Dequêch
(PFL) e Altair Aguiar (PPB), na abertura dos trabalhos ordinários do
Poder Legislativo de Guaramirim, quinta-feira à noite, em tomo de
excessos que teriam sido cometidos por parlamentares na legislatura
anterior, traz embutidos outros significados. Primeiro: Aguiar ainda
não superou a insatisfação que sentiu no início do governo com a

indicação de alguns nomes do PFL e com o desfecho da eleição
para a Presidência da Câmara, quando não recebeu apoio

governista. Segundo: está em curso uma disputa de liderança no

bloco, com Dequêch alinhado de um lado e Aguiar de outro.
Mudou
Já a partir da semana que vem,

a Câmara de Vereadores de

Guaramirim fará reunião na

segunda-feira e não na terça
feira, conforme alteração
prevista em projeto de

resolução encaminhado durante
a sessão ordinária realizada
anteontem à noite. A alteração
da primeira das duas sessões

semanais do Legislativa quer
evitar a coincidência com a

reunião de diretoria da Aciag
(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola) que
acontece sempre às segundas
feiras.

Piscicultores
O vereador Valdemar Vital

(PMDB) apresentou indicação
sugerindo que seja criada a

Associação de Criadores de

Peixes, em Guaramirim, com
a finalidade de organizar a

categoria dos produtores que
está se expandindo no

Município, em função dos
resultados positivos nessa

atividade. A Prefeitura vem

incentivando a produção de

peixes em açudes com o

fornecimento regular de
alevinos para os criadores e

as características de solo e

clima também ajudam.
Defensivos

A redução ou eliminação do uso de defensivos agrícolas na

agricultura na região não é tão fácil e nem tão simples como

pretendem alguns. A retirada brusca dos defensivos poderia
provocar um colapso na produção agrícola, explica o secretário

de Agricultura de Guaramirim, AJcibaldo Germann.

Bananicultura
Depois de atravessar um

período crítico no ano passado,
com perdas causadas pelo frio
intenso e estiagem, a
bananicultura volta aos poucos
ao equilíbrio. Com a quebra, os
preços dispararam, chegando a

R$ 8,00 e R$ 10,00, mas
depois caíram pela metade.
Melhor assim, analisam os

produtores, do que ter preços
em alta exagerada e perder
espaço no mercado.

Pedagogia
A Prefeitura de Massaranduba

e a Unerj deverão renovar o

convênio que garante o

funcionamento do curso de

Pedagogia, que a instituição
de ensino instalou na cidade

no ano passado.
O assunto foi discutido em

recente encontro mantido no

gabinete do prefeito Dávio
Leu, com os responsáveis

,

pelo cursos e direção da

Unerj.

ENTREASPAS _

"Os projetos sociais da atual administração são cópias fiéis
das propostas do PT. Entretanto, as semelhanças param por aí,
porque as ações não correspondem ao, que está escrito nem aos

discursos." (VereadorMarcos Scarpato - PT - criticando as ações
de governo no que se refere às ações sociais desenvolvidas em Jaraguá
do Sul)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Oftalmologista - CRM 9066

,1.'.'(47) 37'- ,
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Debate sobre "moralização"
marca reinício do Legíslatívo

Evaldo João Junckes: sem apoio

sessão de posse dos novos verea

dores, em 1 de janeiro.
Segundo ele, foram realizadas

só 16 sessões extraordinárias em

quatro anos, contra 59 apontadas
pelo vereador do PFL. "Eu con

segui as informações com o Zezé

(José Américo Porto, ex-diretor
geral da Câmara, substituído há
duas semanas), mas não sei de
onde o Salim tirou esses dados",
rebateu. Os gastos com sessões

extraordinárias e licenças para
tratamento de saúde chegaram a

R$ 160 mil, o que daria para
adquirir 8.041 cestas básicas,
segundo cálculos do pefelista.
Dequêch também chamou de
"maracutaia" o rodízio de nomes

que passaram pela presidência da
Câmara (foram cinco em quatro
anos), defendendo duração de dois
anos para o mandato do presi
dente.

Aguiar também minimizou as

denúncias sobre as licenças de

Altair Aguiar: defesa e ataque

saúde, publicadas pela imprensa.
Para ele, as insinuações são um

acinte contra os médicos que
fornecem os atestados. E ele apro
veitou para indagar se alguém se

atreve a contestar o pedido para
afastamento por 15 dias, apre
sentado pelo. vereador Belmor
Bernardi (PPB) já na primeira
sessão ordinária, para fazer exa
mes em Curitiba.

RECESSO - Já o presidente
Evaldo João Junckes disse na

tribuna estar indignado por não ter
recebido apoio, inclusive dos
aliados peemedebistas, para a pro
posta de redução do recesso par
lamentar, de 90 para 30 dias. Ele
só conseguiu uma assinatura (de
Salim José Dequêch), quando o

Regimento Interno exige dois

terços para tramitação. São nove

vereadores. A maioria deles pre
feriu ignorar amatéria, apontando
a como inconstitucional. (MILTON
RAASCH)

omissões 'ecnicas sã

definidas

Salim Dequêch: denúncias

Propostaspara
mudar regimento
têmpoucas
chances

Guaramirim - A primeira
sessão ordinária da Câmara de
Vereadores foi marcada pela

, discussão de propostas para alte

ração regimental, de autoria dos
vereadores Salim José Dequêch
(PFL).e Evaldo João Junckes

(PT), visando coibir "excessos" no
Legislativo. Além das manifes

tações dos autores, Altair José

Aguiar (PPB) também envolveu
se na discussão. O debate ocupou
amaior parte do tempo da reunião,
que também definiu as Comissões

- Técnicas e registrou as primeiras
indicações para obras e serviços.

Aguiar só apoiou um dos cinco

projetos de resolução apresentados
por Dequêch, para "moralizar" o
funcionamento da Câmara, aquele
que muda a sessão ordinária de

segunda-feira para terça-feira. Ele
ignorou as demais propostas,
como a não remuneração sobre
sessões extraordinárias e critérios
mais rígidos-nas licenças médicas
e auxílios para viagens à Capital
do Estado. Mas Dequêch garantiu
o ingresso das proposições na

Câmara, com apoio dos pebebistas
Adilson André Araújo e Belmor
Bernardi.

- Ninguém gastou dinheiro

para ficar tomando cafezinho em

gabinete de deputado -, disse

Aguiar na tribuna, rebatendo
também críticas de Dequêch
contra procedimentos da Câmara
na legislatura anterior, feitas na

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Governo vence e vai presidir
I

as comissões no Legislativo
Vitório Lazzaris

rornpe.ocordo e
provoca revolta
entre os colegas

Jaraguá do Sul- "Acordo?

Não houve nenhum acordo. Meu
voto não acompanhou os da

oposição". Essa foi a forma en

contrada pelo vereador Vitória
Lazzaris (pMDB) parajustificar os
votos dados aos parlamentares
governistas na composição das
comissões legislativas. Com o

rompimento do acordo, firmado
em 1 de janeiro, quando da eleição
de Lia Trroni (PSDB) à Presidência
daCâmara, os partidos que apóiam
a atual administração vão presidir
amaioria das comissões, inclusive
as duas principais, Legislação,
Justiça e Redação Final e Finanças
e Orçamento.

Pelo açorda entre os dez inte

grantesdobloco-cincodoPMDB,
dois do PT, um do PJB e dois do
PSDB -, o vereador Marcos

Scarpato (PT) presidiria a Comissão
de Legislação, Justiça e Redação
Final e Petras Konell (pMDB) a de

Finanças e Orçamento. Mas os

govemistas foram mais ágeis e con
venceram Lazzaris a mudar de lado.
Na apuração comprovou-se que

apenas um voto da oposição não

acompanhou o bloco, gerando re

volta e indignação entre os par
lamentares da oposição.

COMISSÕES - Para a com

posição da Comissão de Finanças
e Orçamento, foram eleitos Au

gustoMüller (PFL), Beta Gonçal
ves (PPB) e Lazzaris, todos com

dez votos. Petras Konell obteve no
ve votos, Jean Leutprecht (PTB)
e Zé Padre (PT), oito, além de dois
em branco. Esses dois últimos
revelam que houve outras traições
dentro do bloco. Compõem a Co
missão de Legislação, Justiça e

RedaçãoFinalPaulo Floriani (PPB),
Sílvio Bard (PSDB), ambos com

dez votos, e Lazzaris, com 11.

Scarpato eAdemarWinter (PSDB)
receberam nove votos e Roque
Bachmann (PSDB), sete.

A Comissão de Saúde, Assis
tência e Previdência Social será

composta pelos vereadores José
de Ávila (PFL), que obteve 11

votos; Scarpato, com 15, e Bach
mann, com 18. Lorita Karsten

(PMDB) recebeu nove votos, Ma
ristela Menel (PMDB) e Zé Padre,
um. Carione Pavanello (PFL), Lori-

=��= - � = _--- � -- -----

Alteração: Müller vence Petras Konell na disputa pela comissão

ta eRudolfo Gesser (PPB) integra
rão aComissão Educação, Cultura
e Desportos.'recebendo, respecti
varnente,.dez, 18 e 11 votos. Scar

pato e Leutprecht obtiveram sete

votos e Petras Konell eWinter dois.
Um empate em dez votos entre

Winter e Eugênio Garcia (PSDB),
na composição da Comissão de

Agricultura, Urbanismo e Meio

Ambiente, causou o primeiro inci
dente. Winter não se conformou
em perder a vaga para Garcia, mas
Tironi lembrou que o Artigo 58 do

Regimento Interno define como

primeiro critério de desempate o

número de votos obtidos nas

eleições majoritárias municipais.
Garcia recebeu 1.099 votos e

Winter, 911. Assim, a comissão

será integrada ainda por Zé Padre,
que obteve 17 votos, e Petras Ko

nell, com dez. Gesser obteve nove

votos e Floriani um.

Por volta das 22h15, foram
apurados os votos para a Comis

são de Transportes, Obras e .Ser

viços Públicos, sendo eleitos os

vereadores: Floriani eWinter, com
dez votos, e Beta Gonçalves, com
11. Scarpato obteve nove votos,
Petras Konell, oito; Leutprecht,
quatro, ePavanello, Ávila, Lazzaris
e Garcia, um cada. Os membros
das comissões têm até às 17 horas,
,da próxima segunda-feira, para
intregar, na secretaria da Câmara,
a definição dos cargos, presidente,
vice-presidente e relator.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

O jornalista Fritz Utzeri vem denunciando um acordo firmado
entre o Brasil e os Estados Unidos para o uso da base espacial de

Alcântara, no Maranhão, que é, no mínimo, escandaloso.
Pelo acordo, o País perderá a soberania sobre

a região da base e brasileiro só poderá entrar com

autorização dos gringos, e com crachá. Não poderá examinar o

material que entrar ou sair da base e receberá US$ 5 milhões por

lançamento que os americanos e seus clientes efetuarem no local

(muito.melhor que o Cabo Kennedy, devido à sua

proximidade do Equador).
Pior! O Brasil está proibido de usar esse dinheiro

para desenvolver sua própria tecnologia espacial. Mas
não é tudo. Os países que usarem a base

ficam proibidos de transferir qualquer tecnologia
ao Brasil.

Esperança
Para ter validade, o acordo

precisa ser aprovado pelo
Congresso. É preciso
denunciar mais esse

entreguismo e o

menosprezo à soberania

nacional. "Espero, sem
grandes esperanças, quehaja
uma maioria de patriotas no .

Congresso para impedir esse
crime de traição. Num País

decente, uma proposta dessa
derrubava o governo por lesão

grave aos interesses

nacionais", reclamou Utzeri.

Estratégia
A orquestração para pôr fim à

hegemonia do deputado
estadual Ivo Konell no PMDB
de Jaraguá do Sul está sendo

articulado pelos partidos
governistas. O plano faz parte

da estratégia que tem como

objetivo reduzir ou eliminaro
poder do parlamentar. Assim,

sem adversário "forte" na

oposição, o caminho estaria
livre para o projeto de reeleger

o deputado federal Vicente
Caropreso e fazer dele prefeito

em 2004.

Acordo?
.

Nem foi preciso a votação para à escolha dos membros das

comissões da Câmara de Jaraguá do Sul ser aberta para se saber

quem não cumpriu o àcordo. O próprio vereador Vitória Lazzaris

(PMDB) se encarregou de dirimir-as dúvidas. Afirmou que não

participou de nenhum acordo com o bloco que elegeu Lia Tironi

(PSDB) presidente da Casa, descartando qualquer compromisso
com a oposição.

I

Aliás
Os vereadores deveriam

propor alteração no

Regiinento Interno da Câmara -

� implantar votações abertas.

Assim, a população saberia a

opinião do seu representante.
Além de garantir'
maior transparência no

Legislative, possibilitaria
conhecer quem realmente
está comprometido com os

interesses da cidade.

Renúncia
Na tarde de ontem, surgiu
forte boato que o vereador

Eugênio Garcia (PSDB) havia
solicitado ao presidente da

Câmara de Jaraguá do Sul, Lic

Tironi, do mesmo partido,
renúncia da Comissão de

Agricultura, Urbanismo e Meio
Ambiente.

Fontes da Prefeitura não

confirmaram a notícia, mas

também não negaraJJ1-

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.COlll.br

ijADDlMakler�
ÉMAJSSEGURO

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

Saiba que trabalhamos sempre pensando na

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

t��l)\'�ß\,Ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC
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Feira de Automotiva da Apevi
e Acijs terá início em abril
Jaraguá do Sul - A pri

meira Feira Automotiva Jaraguá
do Sul, promovida pela Apevi e
Núcleo Setorial de Autome
cânicos da Acijs, organizada
pela BSF Consultoria de Even

tos, será realizada entre os dias
6 e 8 de abril, no ParqueMunici
pal de Eventos. Mais de 80%
dos estandes já foram comer

cializados. O diretor da BSF,
Celso Ferrari, informa que as

pessoas interessadas em com

prar espaço devem procurar o

quanto antes os organizadores.
Os valores variam de acordo

com o tamanho do estande

desejado. O espaço mínimo é de
nove metros quadrados e equi
vale a R$ 765,00. O preço para

36 metros quadrados é de R$
1.242,00. O diretor comunica que
a feira inicia às 16 horas no dia 6,
e às 10 horas nos dias 7 e 8.

Em paralelo com a feira, ne
dia 7, será realizado o 6° En
controEstadual do Núcleo Seto
rial de Automecânicos, que vai
reunir mais de mil profissionais
do segmento, no Clube Atlético
Baependi. Ferrari diz que a in

tenção deste encontro é levar
conhecimento técnico às ofici
nas através de palestras, além
de visão global de mercado e

parte comportamental das em

presas. Neste mesmo dia tam

bém será realizado encontro es
tadual de retíficas, no auditório
do Sesi. (FR)
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IDA Vara da Justiça Federal de Jaraguä do Sul será ins
I talada no dia 15 de março, durante solenidade no anfi
I teatro do Centro Cultural.
I A Vara Federal, que funcionará no antigo prédio da Scar
I (Sociedade Cultura Artística), cedido pela Prefeitura em
I regime de comodato, terá' abrangência sobre três
I comarcas (seis municípios)..
A adaptação do prédio exigiu investimento de apro
ximadamente R$ 250 mil.

o A presidenta do Ceras (Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul), Christiane Hufenüssler, prevê paramarço a conclusão
do prédio que abrigará a entidade, que integra a Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), Apevi
(Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu),
CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e Sindicatos Patronais. IDe acordo com ela, o investimento total nas obras é estimado
emR$1,7 milhão.

o O governador Esperidião Amin descartou a trans

formação da 38 Companhia de PolíciaMilitar de Jaraguá
do .Sul em Batalhão, uma das reivindicações feitas pela
classe empresarial da Região do Vale do ltapocu.
Amin justificou a recusa afirmando que o "Estado não
pode onerar a folha de pagamento, que consome 52%
da arrecadação, estando 3 % acima do que prevê a

legislação."

o No dia 12 de março, será realizada solenidade de entrega
do prêmio Mérito Lojista 2000 para a Malwee Malhas, na
categoria Moda, segmento Confecção Jovem. A entrega será I
realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas I
(entidade representativa no varejo brasileiro), no auditório I
Casablanca do Hotel Meliá, São Paulo. I

. I
O O governo publica até o dia 17 de julho edital' de I
privatização do Besc (Banco do Estado de Santa I

. Catarina). I
I O cronograma está previsto no Edital de Licitação para I

: a modelagem do processo e para análise econômico- I
L
financeira da instituição.

.

,I
--------------------�

Everaldo Oliveira assume

vice-presidência da Fampesc
Solenidade de
posse aconteceu
na sexta-feira,
em Florianópolis

Jaraguá do Sul- Durante
solenidade de .posse da nova di
retoria da Fampesc (Federação
das Associações de Micro e

Pequenas Empresas de Santa

Catarina), realizada ontem, em

Florianópolis, Everaldo Batista de
Oliveira assumiu a função de vice
presidente da Indústria e vai tra
balhar em toda Região Norte e

Nordeste do Estado. Oliveira
acredita que a nomeação é fruto
do trabalho transparente e de

sempenho que obteve durante o

período em que estava na pre
sidência da Apevi (Associação
das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu). "Nós desen
volvemos diversos projetos com

muito sucesso, como é o caso

dos núcleos setoriais, do consór
cio de competitividade, expofei
ras, cursos, entre outros benefí
cios para os empreendedores da

região",diz.
Batista informa que, para não

acumular cargo, entrou na chapa
deste ano como vice-presidente
da Apevi. "Pela Fampesc, vou
trabalhar todas as cidades entre

São Francisco do Sul e Caçador,

Edson JunkeslCP

Oliveira: vice-presidente vai assumir aRegiãoNorte e Nordeste de SC

então não vou ter tempo e con

dições deme dedicar tanto quanto
deveria na Apevi", explica. Ele
ressalta que a intenção da fe

deração é dar apoio às Ampes que
já existem, mas não são ativas,
além 'da criação de novas enti
dades que se dediquem para as

micro e pequenas empresas.
"Vamos elaborar projetos e ações

Juros daCasa doEmpreendedor
é 10%menordesdeo iníciodomês

Jaraguá do 'Sul - Os juros
cobrados em cima do finan
ciamento proveniente da Casa do
Empreendedor são inferiores
desde o dia 1 de fevereiro. Até

janeiro deste ano, as pessoas que
solicitavam o microcrédico pa
gavam, em média, 3,9% de juros
ao mês. Hoje, o valor é 10% in

ferior, atingindo taxa de 3%. O

agente de crédito da microrre
gião, Dirlei Müller, informa que
as pessoas que efetuarem nova

operação vão receber desconto
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 ernpre-

sas", explica.
Desde a implantação da Casa

do Empreendedor na Região da
Amvali (Associação dosMunicí
pios do Vale do Itapocu) e Arnu
nesc (Associação dosMunicípios
do Nordeste de Santa Catarina),
já foram emprestados mais de R$
425 mil para mais de 250 clientes,
com média de R$ 1,7 para cada

empreendedor. "Nós ainda temos
disponível mais de R$ 1 milhão

para as pessoas que desejam
alavancar seus negócios", comu
nica o agente de crédito. Ele
destaca que o prazo para quitar Ö
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

fixo", diz. (FR)

para que as Ampes em pros
pecção realmente cresçam e

desenvolvam um bom trabalho",
destaca.

A nova diretoria da Apevi será
nomeada nesta segunda-feira, no
Centro Cultural. O médico e pro
prietário da Humana Urgente vai
assumir a presidência da enti

dade. (FABIANE RIBAS)

Brasil precisa de

US$ 10,2 bi para
déficit público

O ministro da Fazenda, Pedro
Malan, disse nesta sexta-feira que
o bom desempenho da indústria

.

no ano passado pode fazer com

que a taxa de crescimento do PIß

(Produto Interno Bruto) seja supe
rior aos 4% previstos para 2000.
Ainda de acordo com o ministro,
o Brasil vai precisar, este ano, de
recursos da ordem de US$ 10,2
bilhões para financiar o déficit do
setor público e fechar as contas

externas. (JB)

370-0816
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nove imobiliárias jaraguaenses
lançam aParcImóveis

Parceria vai
beneficiar quem
pretende vender
ou comprar imóvel,

Jaraguá doSul- Para agili
zar as transações imobiliárias e

facilitar a vida dos clientes, nove
empresários do ramo imobiliário
criaram a ParcImóveis, um por
tal que funciona através da In

tranet (conexão interna através
de uma rede de computadores),
que vai disponibilizar em um

único lugar todos os imóveis à
venda nestas imobiliárias, dando
mais transparência e ética nas

negociações. A corretora de
imóveis da Imobiliária A Chave,
Isolete Carlini, explica que este

serviço vai minimizar as pes

quisas entre essas imobiliárias.
"O cliente tem a oportunidade de

. analisar as possibilidades de com
pra e venda desses nove estabe

lecimentos", diz.
- O cliente vem até aqui, eu

ofereço os imóveis que estão no

meu estabelecimento, se ele não

gostar de nenhum, abro o sis
tema e mostro o que meus com

panheiros estão oferecendo -,
relata o proprietário da Teodoro

I

Corretor de Imóveis, Teodoro Jo
sé de Castilho. Ele destaca que o

atendimento precisa ser rápido e

que é preferível ter diversidade
dos produtos do que ficar li
mitado a alguns imóveis. "O
lucro é menor porque vamos di
vidir todas as comissões, mas o

giro de negociações vai aumen

tar."
A sócia da Imobiliária Sécu

lus, Dalma Salai, afirma que o

cliente vai obter leque maior de
ofertas para escolha do imóvel.
Ela informa que esta parceria
funciona apenas para imóveis que
estão à venda. "Também há van

tagem para quem não trabalha
com determinados produtos,

Fotos: Edson JunkeslCP

Parceria: Schröderafirma quefuncionários vãofazer curso de vendas

como lotes, se o cliente pedir, é
só acessar o computador", en
fatiza.

- O associativismo tem-se

mostrado o melhor caminho para
as empresas, olhemos para o

mundo -, diz o diretor co

mercial da Gjrassol Imóveis, Val
demiro Mathias. Ele acredita que
os integrantes da parceria vão

poder reduzir custos 'e maximizar

negócios para os associados e

principalmente para os clientes

que apostaram num dos par
ceiros.

A Wilson Imóveis também é
uma das imobiliárias que fazem

parte da parceria. O proprietário
do estabelecimento, Wilson Ro

drigues Silveira, diz que os

benefícios maiores são dos cli
entes. ,iNós fazemos pesquisas
para poder passar todas as in

formações para o público". Ele
diz que o serviço está sendo colo
cado em prática agora e acredita
na viabilidade e sucesso da união
da classe.

Inédito na região, a Parclmó
veis surgiu com a intenção de in
centivar a troca de idéias e unir

as imobiliárias. O proprietário da
Rancho Imóveis, José Schröder,
informa que os funcionários das
imobiliárias envolvidas na par-

ceria vão fazer curso para me

lhorar técnicas de venda. "Bom
atendimento é fundamental para
o sucesso das vendas", destaca.

O corretor de imóveis da Me

negotti Imóveis, Almir Edney
Menegotti da Rocha, diz que
tanto as imobiliárias quanto os

clientes vão sair ganhando com

essa nova parceria. "O relacio
namento entre nossas empresas
vai melhorar cada-vez mais",
considera.

O sócio da Imobiliária Barra

Sul, Daniel Andreatta, acredita

que este novo serviço vai acabar
com a "prostiruição" do mercado,
onde cada imobiliáriajogava valor
diferente de comissão. ','A imo

biliária que trouxer comprador
para algum imóvel do meu esta

belecimento fica com 50% da

comissão", diz.
Com a intenção de colocar em

prática a parceria entre os em

presários do ramo, a Marimar
Imóveis aceitou fazer parte do

grupo, também para dar mais

'opções para os clientes. "Se cada
imobiliária tiver 200 imóveis para
comercializar, terei leque de 1,8
milnegócios para fazer", destaca
o proprietário da imobiliária, '

Arsanjo Paul Colaço.
(FABIANE RIBAS)

Prefeitura paga parcela devida
à Empreiteira Cartoon Byk
Jaraguá do Sul- Com ape

los para que a Cartoon Byk cum
pra seus compromissos, os se

cretários de Gestão, Alcides Pa

vanello, e de Desenvolvimento
, Municipal, Ademir Izidoro, 'en
tregaram cheque de R$ 17.938,44
à empresa, na manhã de ontem.

Com esse valor, o proprietário da

empreiteira que constrói o Caaf

(Centro de Atendimento ao Ado
lescente e Família), ValdecirSouza,'
prometeu pagar a folha de pa

gamento dos 23 funcionários, que
fizeram greve em protesto pelo
atraso dos salários, no início da
semana.

Souza assinou notificação em

que a Prefeitura exige, no período
de 72 horas, explicações sobre o

atraso e falhas na obra, além de
uso de material fora das espe

cificações, verificado em inspeção
realizada em dezembro. "Nós

estamos dando nova chance à
Cartoon Byk, mas vocês têm que
estar cientes de que a fiscalização
agora será dobrada. Se vocês não

cumprirem, vamos rescindir o

contrato", avisou Izidoro. A em

preiteira concluiu 40% da obra. De
acordo com o cronograma pre
visto, 80% do total deveriam estar

concluídos, o que implica em atra

so de 60 dias.
O .secretário de Gestão refor-

çou que a empreiteira deve cumpri,
os direitos dos funcionários, pa
gando em dia e recolhendo os

tributos. "Queremos que a empresa
pense na situação dos funcio
nários", dissePavanello. O proprie
tário da Cartoon Byk garantiu que,
como valor recebido, pode efetuar
o pagamento dos empregados e

pediu que a Prefeitura efetue as

medições a cada 15 dias, para que
possa regularizar a situação da
obra. Os representantes do Muni
cípio responderam que as medi

ções da obra (pré-requisito para o

pagamento) .podem ser feitas as

sim que cada etapa esteja con

cluída.

CONSEQÜÊNCIAS - De
acordo com os operários que tra

balham na construção do Caaf, no
JardimFirenze, a empreiteira atra

sa o pagamento todos os meses,

"Foi a última notificação que en

tregamos. Se ele não cumprir, va
mos rescindir o contrato"; reforça
Izidoro. A rescisão do contrato

implica em chamar a empresa que
ficou em segundo lugar, quando
foi efetuada a licitação. Mas essa

empresa, ou qualquer uma das
outras na ordem de classificação,
teria que efetuar a obra pelo valor
licitado. Se'nenhuma delas aceitar,
abre-se novo processo de licitação,
(LISANDREA COSTA)

Acordo: Souza (E) ouve recomendações da Pre eitura para a obra
,/

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.� Q

,. ;;nebmo.com.M� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Dr. Mario SousaJr. Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldomirö Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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cultura - lazer;' entretenimentora
Guaramirim conta o que. sobrou

Edson Junkes/CP

Apenas a torre da igreja de Brüderthai mantém
características originais

Praticamente sem identidade, Guaramirim perdeu
todos os traços que a.caracterizaram. Na tentativa de
salvar edificios históricos, oMunicípio tombou
casas, há.alguns anos. Os proprietários ficaram com

medo de perder os terrenos e'demoliram as

edificações. O único prédio histórico que restou no
centro da cidade é o da estação ferroviária, que a

Prefeitura tem projeto para comprar e transformar
em museu e sala de artes. No interior, restam
algumas casas em estilo enxaimel, a mais antiga
delas ameaçada de desabar e situada em propriedade
que será leiloada. A caixa d'água, que emprestava
nome a comunidade no interior, recentemente
também tombou por terra, em flagrante desrespeito à
memória da cidade.
A versão mais aceita da colonização de Guaramirim

(que era chamada de Bananal, fazia parte da
Colônia Dona Francisca e depois passou a distrito
de Joinville) é a de que foi iniciada pela região do

Brüderthal (comunidade dos irmãos). Grupo de

alemães, liderados pelo pastorWilhelm Lange,
migrou para a Rússia e posteriormente para o Brasil.
Desembarcaram em São Francisco do Sul e dali
subiram pelo Rio Itapocu, estabelecendo-se no
Brüderthal em 1886. Eram 180 imigrantes e se

instalaram em barracão. Entre as primeiras
'construções, erigiram a igreja protestante, "mãe" de
todas as igrejas luteranas da região, inaugurada em

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e me\hor Parque Aquátic.o oe Jaraguá do 5u\.
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1993. Ali funcionou a primeira paróquia de

Guaramirim, até a década de 70, quando a sede foi
transferida para o Centro. Depois de uma reforma
para ampliação, o único traço que restou dessa

edificação foi a torre.
Com a construção dos trilhos e da estação
ferroviária, em 1910, grande parte da população
migrou para aquela região, dando origem ao centro

do povoado. "A estação trouxe o desenvolvimento e

fez com que as pessoas se aglomerassem ao seu

redor", diz o professor Tito Flávio Teixeira da
Fonseca. Ele é o secretário-executivo do Conselho de
DesenvolvimentoMunicipal e defende a compra do
edificio da estação como forma de preservai o que
resta da História de Guaramirim.
Outra referência sobre àmemória de Guaramirim
refere-se à implantação, em 1907, pelo governo
federal, do Núcleo Barão do Rio Branco,

.

comunidade dotada de alguma estrutura que
perdurou até 1930 e depois entrou em decadência.

Depois desse periodo, ninguémmais se preocupou
em escrever ou preservar a história do Município. Os
documentos, segundo a historiadora Andréia

Machado, estão apodrecendo no sótão do Hospital
Santo Antônio e na Prefeitura. Ela encaminhou

projeto ao Município, no ano passado, para
desenvolver esse trabalho. LEIA MAIS À
PÁGINA 3

1í6i1111� Estofados

ti �� 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, bànquetas... que

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

Home page: www.estofadoskrause.com.br

Rua Águas Claras - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC

Para aventes especiais, consulte-nos pelo fone (0**47) 370-4774

PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE

� __ •
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Gaúcho(a) de idade
nova

Marlete Kienen Cardoso
de Souza (17), Bruno
Augusto Kienen (21),
Carlos Eduardo Kienen

(22), Norberto Voight (22),
Fernanda G. Bianchi (24),
Telmo Altair Coelho (24),

Assis Martins (27),
,Alminda Franzner (28),
Felipe de Souza (28),

Lúcio João Marcon (28).

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Fotos: Divulgação

Vão-se os anos, fica a experiência, floresce
o bom senso. Nono Vitório Nones (76) e a
nonaMiruta (71), novefilhos, netos, bisnetos'
e muito com que se alegrar. Nono Vitória
iniciou a vida como agricultor, depois veio
para Iaraguâ do Sul para curtir uma vida
mais tranqüila. Pessoa' de grande inteli

gência, reservado, gosta do aconchego do
lar para curtir e usufruir da paixão "fute
bol". Flamengo doente, jogador de truco

implacável, observador atento que já lhe
rendeu o título de detetive e vagabundo na

cadeia. Saúde e paz para esta familia:

Sábado, 17 defevereiro de 2001

CTGDoTrote aoGalope

17/fev - Baile com Portal Gaúcho'
17 - Sábado - Vaca Gorda

Chácara Nossa Senhora Aparecida
Parqu� de Eventos Julíano Junekes

Rua JoséMartins, s/n?· 8aírro Três Rios do Ncrle
Jaraguá do Sul· se

É com imensa hOtl/ã que viemospormeio deste C<JnvídJ-!oparo oprimei/v
evento tradíciol1a/ístagaudltisco do novo milénío em nossa sede. que se
I7UJlizam nos dias /7er,! de feveaíro e terá a seguíntêprogramaçáo:

,,4"'"SÁ'BAVO 17 /02/200(
Baile com 'PORTAL GAÚCHO"· início 23:OOOs apeioMaíke e eibel!

� C''''�;'::::�;:::,Me:::G::doS"f.
[ LAÇO DE PIA I GURI LAÇO INOIVIQUAL
ti 'I· L.ugar Trofóu + R$ 20,00 1- Lug"r Troféu R$. 3Ó.OO
r. ;<. Lug"r Troféu •• H$ '10,00 2.. Lugar Troféu R$ 20,00

��
LAÇO EM EQUIPE

• 1, Luga.· Trotéu ,I' RS 50,00
2- Lugar Tmféu ... R$ 30,00
3· LUa<l' Troféu + R$ 20,00

�\Ij LAÇO DE PATRÄO ("TlH.au",.)
,1 1. Lug3r Troféu ',I .. R$ 30,00..

2:' brg".- Troféu ... R$ 20,00

�
L

LAÇO EM DUPLAS
1" lugar Troféu ... R$ 200,00
2.. LuOar Troféu + ,R$ 100,00
3- Lugar' Troféu + R$ 50.00

,LAÇO VACA PARADA
(0-7.7·12 "MS)
l' Lugar Troféu
2" Lugar Troféu

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

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

..
CARNES

...

INfORMAÇÖE$: 372-2290 / 37'1-4547
9991-2355 / 99,92-3385

Professara Lucimara
Cultura Gaúcha

Gaúcha morena, gaúcha faceira, é ela embelezando e

perfumando os bailes efestas galponeios. Professora Lucimara,
Terra & Pampa, hoje vai contar a história do bugio. "O bugio é

um ritmomusical eminentementegaúcho. Rude e nativo como o

próprio animal e altaneiro como opago rio-grandense. Era 1928,
Neneca Gomespassava horas tentando imitar o canto cadenciado
dos bugios, com baixos de sua gaita ou pormeio de pentes, sob
acompanhamento nos botões, num vanerão. Deitado às sombras

,

de árvores nativas, com a gaita sobre opeito, observando os bu

gios que cantavam nos galhos ao alte. Executava um vanerão e

respondia com a baixaria, naforma do ronco do bugio. Tentou
com a gaita de 8, 24, 36, mas só conseguiu com a de 48 baixos.
Em 1955, os irmãos Bertussi levaram oprimeiro bugio ao disco,
gravaram, então, O casamento deDoralícia". A morenaprome
teu aparecer, vez ou outra, para perfumar esta página. Uma

cigana me contou: "Vacaria 2002 será perfumada."

e;,tenha um. b8
conheça lamento, seja'uID 'ttde

.. .. &..

laçador, Weio: 24/fev., às 8:00 hOfaS.
Preç8:�R$ 10,00 + dois ingressos.

I Infom1áç�s: 371-4547, �()mR04tj��L ' -

hm\>HW W W

" J

Agenda Gaúcha
CTG Laço Jaraquaense: Hoje estamos em Paula Pereira e

Do no Trote ao Galope
CTG Laço Jaraguaense: www.ctglj.com.br
17 de fevereiro - Baile Portal Gaúcho - CTG Do Trote ao

Galope
18 de fevereiro - Torneio de Laço - CTG Do Trote ao Galope
8 a 11 de março - Rodeio CTG Chaparral- Joinville
24 de março - Baile Grupo Reponte - CTG Laço Jaraguaense
27 de março - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco.
Massaranduba

DEMARCHICARNES
L�ACADO E' VAREJO]

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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Os mais antigos dizem que a

casa tem 116anos. A proprietária
guarda tijolo caído da casa com

inscrição de 1895. De qualquer
forma; a residência da família
Jahn (Analoris e Ademar) é a

construção mais antiga em estilo

enxaimel, de Guaramirim. A re

sidência sofre duas ameaças, uma
dos cupins e da chuva; outra do
Banco do Brasil. A família não

tem dinheiro para restaurar o

edificio, trocar o madeirame e o

telhado preservando as carac

terísticas originais. O Banco do
Brasil pretende leiloar a proprie
dade na próxima semana, por
que o proprietário não conseguiu
pagar financiamento da produ
ção agrícola, contraído nos tem

pos da inflação.
Tudo na casa dos Jahn trans

pira melancolia: A água da chu
va escorre pelos buracos do forro
apodrecido. As telhas moldadas
a mão no fim do século 19 já
não suportam as intempéries. Os
cupins destruíram o madeirame
da parte superior da casa. "Res
taurar essa casa é caro porque as

características originais têm que
ser preservadas", observa a se

cretária-executiva Analoris, atual
mente desempregada. Ela acre

dita que a estrutura da, casa não

tenha cedido ainda porque está
escorada em vegetação.
A propriedade, avaliada em

R$ 300 mil, vai a leilão na se

gunda-feira pelo lance inicial de
R$ 170 mil. O agricultor Ade
rnar financiou a produção de

arroz; há cerca de uma década,
e não deu, conta dos juros. Ele
contraiu doença rara, chamada
de neuroparacocdiose (causado
por fungo de cogumelo que
atinge o sistema neurológico).
Ou a família investia em seu tra

tamento ou pagava os juros do
banco. Há três anos Ademar não
toma mais os remédios, por falta
de dinheiro, e a 'negociação com .

o banco se tornou inviável.
"Cheguei a prometer dar toda a

minha produção de arroz (800
sacos) por dez anos para pagar
a dívida, mas o banco não aceita
nenhuma condição", lamenta.
A belíssima casa enxaimel

dos Jahn pertencia aalpai deAde
rnar e foi comprada da família
Fischa, no início do século.
Além da casa, a propriedade dos
Jahn tem cascatas e fontes natu

r�s de água, atrativos que pode
narn ser úteis ao turismo rural.
Analoris chora quando pensa
que a casa está desabando sobre
SUas cabeças e que tudo que lhes
resta será tirado pelo banco. Tra
tor, implementas agrícolas e ou
tros beneficios já foram recolhi
dos em nome da dívida com "o
banco do agricultor".

A mais antiga casa enxaimel será leiloada com a propriedade

Patrimônio

ameaçado

Fotos: Edson Junkes/CP

Analoris
e Ademar

guardam
documentos
com saldo
do que já
foi pago
ao banco.
Ao lado,
parte do
forro da

casa, por
onde
escorre a

chuva
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por Sebastião Dourado

JorgeRodriguesJorgelCZN Kadu Moliterno, o Rodrigo de "Porto dos Milagres"

Río 40°,
o elenco de "Porto dos Milagres" está sofrendo com o

calorão que anda fazendo no Rio deJaneiro, onde parte das
cenas externas está sendo gravada. No último fim de semana,
sob um sol de meio-dia, alguns atores trabalharam um bocado

para fazer uma cena de atropelamento, que vai ao ar nos
próximos capítulos. Tanto queJoana Fomm, que interpreta a

Rita na trama, chegou a passarmal e uma repórter fotográfica
desmaiou. Quem também pingava de suor era Kadu

Moliterno, o médico Rodrigo na novela. Mas ele tinha lá seus

recursos. Nos intervalos, Kadu se refrescava com uma

toalhinha molhada. Vendo o aperto dos colegas, preferiu
perder os amigos que a piada: "Toalhinhamolhada namiÍ1ha

mão sai por 20 'real'" . Mas Kadu foi com muita sede ao pote e

espantou a freguesia: ninguém comprou a toalhinha.apesar do
,

calor não ter dado trégua.

-

TELEVISAO

Ibope ínuertído
A briga entre louras e morenas

promete esquentar nos
próximos dias. Em sua estréia

\

ao vivo, Luciana Gimenez
conseguiu se sairmelhor do ,

que nos programas gravados,
e levou o "Superpop'', da
Rede TV!, pela primeira vez à

frente do "É Show!",
comandado por Adriane

Galisteu, na Record. O
"Superpop" manteve cinco
pontos de média, com picos
de oito no Ibope, contra
quatro pontos do "É Show!",
A mãe de Lucas Jagger ainda
entregou a boa audiência para
João Kleber, que t�ve picos de
12 pontos com o seu "Te vi na
TV". Para quem se surpreende
com a inusitada ascensão do
chatíssimo João Kleber, vale
lembrar que os índices de

audiência são medidos pelo (

Ibope na cidade de São Paulo.

Sexo nas ruas

No "Erótica", da MTv, não
foi só a apresentadora que
mudou. Além da entrada de

ThatianaMancini pára discutir'
sexo e variações, o programa
vai ganhar participação de
ONGs que trabalham com

assuntos ligados a educação
sexual. Mais: vai ter uma

equipe que irá às ruas para
colher opiniões sobre o tema

abordado no dia. O novo

"Erótica" estréia depois do
Carnaval.

Samba atrauessado
A Rede TV! vai mesmo ficar
de fora do Carnaval carioca.
Isso porque a emissora não

conseguiu vender uma cota de

patrocínio sequer, para a

transmissão dos Desfiles das

Escolas de Samba, direto da

Marquês de Sapucaí, no Rio de

Janeiro. O problema é que a

Globo só havia oferecido para
outra emissora a transmissão

.de Carnaval para poder
escapar da cláusula que obriga
que todas as escolas do grupo
especial tenham o desfile

exibido. A idéia era deixar a
Rede TV! transmitir as

primeiras escolas, entre 19 e 22

horas, enquanto a Globo

mantinha o faturamento com

"Domingão do Fa�stão" e
"Fantástico" no domingo, e
com as novelas das sete e das

oito, além do "Jornal

Nacional", na segunda. Ou
seja: os diretores da Rede TV!

vêem o Carnaval pela tevê e a

Globo vê dinheiro indo para o

ralo. Menos mal que para o

desfile das campeãs no sábado,
dia 3, a Globo conseguiu
escapolir: repassou a

transmissão para a Band.

Malfeítor
José de Abreu está adorando
viver seu primeiro vilão em

novelas. O ator, que faz o

Eriberto em "Porto dos

Milagres", está esbanjando
antipatia na telinha. "Não
queria que ele fosse caricato.

Estou tendo de me policiar
muito para não encher o
Eriberto de caras e bocas",
conta José de Abreu. O ator

preferiu adotar um timbre de

voz mais grave e mais baixo

para dar ao personagem um

certo armisterioso. "Ele é o

único que sabe que foi Adma

quem matou Bartolomeu.

Com isso vai ganhar uma boa

grana e ficar responsável pelo
contrabando do ex-patrão.
Mesmo assim, continuará
trabalhando com ela, pois
esconde um passado
nebuloso", adiantaJosé de

Abreu.

Pelo sodal
Caio Blat e Caco Cioccler,
respectivamente o anjo RafaeÍ
e o espião Davi de rUm Anjo
Caiu do Céu", estão envolvi
dos numa novaatividade fora

da tevê. Os dois atores estão

produzindo e dirigindo a peça
"Êxtase", com o grupo teatral

Nós do Morro, formado por
atores da favela do Vicligal,
Zona Sul do Rio de Janeiro. A
peça trata de assuntos como

drogas e violência, e será apre
sentada nas escolas de várias
comunidades carentes do Rio

deJaneiro.

o amor é líndo
o bonitão Marcelo Anthony,
que interpreta o Mauricio em

"Um Anjo Caiu do Céu",
aproveitou uma folga nas

gravações da novela e voou

para Pirenópolis, em Goiás,
onde a novela "Estrela Guia"
está sendo gravada. O motivo

do ator é plausível. Ele foi
matar as saudades da mulher
Mônica Torres, que será a Su

Sukham, uma das moradoras

da comunidade hippie de

Jagatah. Marcelo e Mônica

aproveitaram para conhecer a

cidade, badalar pelos barzinhos
e descansar.

Mulher em alta
Marina Person vai diversificar
suas atividades naMTv. A VJ
vai comandar um programa
feminino com platéia, debates e

participação do público nas

ruas. A idéia da emissora é

privilegiar amulherada 'que anda
meio esquecida na
programação. Oito mulheres,
além de Marina Person, vão se

encontrar em estúdio para
discutir assuntos ligados ao
universo feminino. O programa
ainda não t�m data para estrear.

Garota papo-fírme
A atriz Thais Fersoza não está

nem aí para o horário nobre

das novelas. "Não sei porque
dão tanto valor a um papel na
novela das oito. Não existe ator

para determinado horário",
dispara a moça. Thais parece ter

adotado o jeito "sem papas na

língua" de sua personagem
Gisela, que vai infernizar a vida
da mãe em "Estrela Guia", com
estréia prevista para o dia 12 de

março. Por conta da rebelde

personagem, Thais já pintou,
inclusive, os cabelos de laranja.
"Entre fazer a filha da filha da

amiga da protagonista de uma

novela das oito e fazer uma

protagonista na novela dasseis,
fico com a segunda opção",
confessa Thais, que na trama
seráa melhor amiga de Cristal,
personagem de Sandy,
protagonista da.novela,

Deslígadão
Eduardo Moscovis, o Petruchio
de "O Cravo e a Rosa", anda

- \

provando que é um tanto

r distraído. No dia do incêndio
na gravação do "Xuxa Park",
mês passado, na Globo, o'ator
foi buscar a mulher, Roberta
Richard, nos estúdios do
programa infantil. Roberta
trabalha na produção do"XulCa

Park", mas naquele dia estaiV'ade
folga. Eduardo Moscovis então
saiu do estúdio pouco antes do

fogo tomar conta de toda a

nave de Xuxa. Chegou a ver o

início das labaredas. "Só fui
saber da tragédia em casa, pela
tevê. Na hora pensei que fosse

algum efeito especial", revela.
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Vendo um filhote de Cooker.
R$ 60,00. Tratar 9973-3589

ou 370-7276.

Vende-se 1 lotérica em Jaraguá do
Sul. Tratar 9112-7747.

Vende-se 1 conjunto de som com

caixas, auto-falantes, potência,
mesa, equalizador, microfone,
pedestal. Valor à combinar -t:ou-
4.000 wats de som RMS. Tratar

370-4461.

Compro título do Baependi,
pago à vista. Tratar 275-2364 ou

371-4611.

Vendo éaminhonete 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

__�.'1I_W
'

� ••I �..
Vende-se casa 90m2, em alvenaria,
com terreno de 420m2, local João

Januário Ayroso, Jaraguá
Esquerdo, R$ 40.000,00.

Tratar 9975-0133.

Vende-se na Ilha da Figueira,

próximo ao Hotel Panorâmico,
casa de alvenaria com 3 quartos,
terreno de 530m2. R$ 32.000,00.

Aceita-se negociação.
Tratar 371-9028 cl Antônio.

Procura-se quarto p I alugar com
banheiro privado nas

_

proximidades da Canarinho.
Tratar: 371-9224.

Vende-se 1 terreno na Vila Lenzi,
com escritura por R$ 15.000,00.

Tratar 9975-2164.
'

TORRO na Vila Lalau, terreno de
400m, murado cl 2 casas de

moradia, valor R$ 16.000,00 de
entrada - 20 prestações de R$
500,00. Aceita-se proposta.
Tratar 371-9028 ou 275-2010.

Vende-se ao lado da Sociedade

Amizade, terreno murado, de
480m. Valor: R$ 10.850,00. Tratar

pessoalmente na rua dos Escoteiros,
114, próx. Posto Marcolla.

Vendo casa de alvenaria semi
neva com 02 quartos, sala,

cozinha, bwc, área de serviço e

garagem. Terreno todo murado.
Bairro Estrada Nova, R$ 39.000,00

fone 372-3124

Precise-se de empregada
doméstica, com referência, para

trabalhar em Guaramirim. Paga-se
ben;. Tratar cl Claudia: 373-0902
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Intermediária

VENDE - Casa madeira cl 62 m2,
terreno cl325 m/: Rua 938 - Lot..
Ouro Verde (Barra do Rio Cerro).

Preço: R$ 14.000,00

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

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

VENDE - Terrenos cl área de 342

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

Entrada e saldo em até 24 parcelas.

ALUGA - Em alvenaria, contendo
02 dormitórios.

Estrada Rio Molha
R$ 180,00

VENDE - 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 m-: Ed. Carvalho - 2° andar
(Centro). Preço: R$ 70.000,00

VEfDE - Terreno de esquina, cl
área 450 m2• Rua José Picolli -
Estrada Nova (Próx. Mercado
Brazão). Preço: R$ 16.000,00. -

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

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

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

I'
,I

I,
II

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

VENDE - Madeira, contendo 3

dormitórios, e terreno cl área 705
m-: Rua'Bahia, 109 (Iguâ 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 - Terreno cl área aprox.
-

760 m2• Rua Onelia Horst (Vila
Lenzi) (Negociáveis)

Sala comercial cl área aprox. 56m2•
Rua Leopoldo Malheiro - Ed. Gardênia

- sala 09 (Centro) - Negociável
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COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA
Rua Reinoldo Rau, 58-Tel: 371-1500- Fax: 275-1500- E-mail: imbchale@netuno.com.br

PLANTÃO: 9975-1500
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Engetee...

.

CRECI 934-J

Engetee Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

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

VENDE
OPORTUNIDADES DA SEMANA:

ngetee

o.
Engetec

IV
Engetec

• ••••••••••••••••••••••

: Cz�rniewicz - Ed. Veron?, : Enge
• prox. pomte Grubba, atrás-
• ..

"-I'
•

• da panificadora Pao de Lo •

·
.

..

•
- Apto. cl 2 quartos. •

• •

• R$ 37.000,00,. •

• •

• •

: Vila Len'z i - Ed. Floresta - :
: Apto.' cl 2 quartos. :
: Entrada R$- 18.000,00 + :
• prestação de R$ 186,00 :

mensais •

pela CEF.

Enge ee
Â .j.

�
Edifício.lmperial

Rua Felipe Schmitz, Centro.
Aptos com 250m2 ou 267m2•

Financiamento direto.

Vila Lalau - Ed. Vitória •

Régia - Apto. cl suíte, + 2 :
. quartos: �$ 53.560,00. :

• •

.' .

• Vila Nova - Ed.· Morada •

· ...•

• do Sol :- Apto. c/,suíte + 2·
·

. . .

• quartos R$ 53.000,00. •

• •

Engeee

IV
Engetee

o:
Engetec

tl/
Engetee

IV
Engetee

tl/
Engetee

CENTRO - Ed. Argos - 2° andar -

Rua Jorge Lacerda, apto. com 1 suíte
+ 2 quartos, demais dependências e

garagem. R$ 70.000,00 à vista

Vila Rau - Casa em :
: alvenaria cl 200m2, :
: contendo suíte + 3 quar- :

tos. R$ 70.000,00 :
,em condições. • ,

•

• ..

•

•

•

•

•
-:

•

João Pessoa - Casa de •

alvenaria cl 120m2, com. 3:
quartos e demals dep. + :
garagem p/2 Carros. •

R$ 37.000,00. :
•

..
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Horário Atendimento

Segunda a Sexta-Féira
08:30 as 12:00
13:30 as 18:30

o

� Compra - Vende
� Aluga e Administre

Ret. 2063
VERSALLES
- Casa
nova em

alvenaria,
com

138m2,
uma suíte
com closet
e sacada, 2
dormitórios,

ala, copa/cozinha, área de serviço, garagem p/ 2 carros c/
hurrasqueira. Terreno c/450m2, todo murado c/ portão
letrônico. R$ 69.000,00

Ret. 2062 -

VERSALLES -

Sobrado novo em

alvenaria, com
240m2, 1 suíte c/
hidromassagem e

closet, mais 1

suíte, 2 dorm., 1

lavabo, 1 bwc, sala
estar/jantar,

cozinha ampla,
área de serviço c/ dependência empregada, sala íntima c/
lareira e sacada. Terreno c/450m2 todo murado c/ portão

eletrônico. R$ 138.000,00

Ref. 3044 - VILA RAU - Lot.Ottokar, vários lotescl
,área de 385m2cada, a partir de R$ 9.000,00 'à vista ou

parcelado direto com a Imobiliária (Entrada de R$
2.000,00 + parcelas de R$ 250,00). Consulte-nos.

Ref. 2068 - CENTRO - RMarina Frutuoso, 460 - casa

mista, 90m2, 3 dorm., sala, cozinha, bwc, garagem e -

demais dep. Terreno 399m2. R$ 53.000,00

Ref.2059- JGUÁ ESQUÊRDO-RJoãoJanuário
Ayroso, 1466 - Sobrado alv., inferior - 1 sala comercial
100m2• Superior aptocl 2 dorm. 100m2. Fundos casa

alvo 150m2,cl 1 suíte, 2 dorm., sala estar,cozinha,bwc e

garagem. R$112.000,00. Aceita-seimóveldemenor
valor, casa, terreno até R$ 50.000,00.

Ref. 2072 - FIGUEIRA - R Domingos da Rosa, 402,
sobrado,5 dorm., 2Iavand., 2 cOZ., salas estar.jantar,
garagem2carros. Terreno 1470m2, excelente vista ;

cidade. Troca área chácarapróxima asfaltoGuaramirim
ouMassaranduba. R$ 53.000,00

Ref. 2066 - CENTRO - R.Marina Frutuoso, 422-
CasaMista, 70m2, e 3 dorm., sala, garagem, alv., 85m2,
cozinha, 2bwc, lavanderia, área festacl churrasqueira

R$ 70.000,00. Troca por casa até R$ 55.000,00

Ref. 2074 - CENTRO - R FerdinandoPradi,220, sobrado.
alvo superior: suíte,closet,hidra,sacada+2dorm,cl sacada,
sala íntímac/ sacada,bwc interior: salaestar,TV, salajantar,
cozinhao/móveis,churrasq., lavabo,bwc,dep.empreg.,

garagem 2 carros. R$ 190.000,00

Ref. 2071- VILA LENZI - R. Prof. AntonioAyroso,
<,

201, casamista, 130m2, 2. dorm., sala, cozinha,bwc e

demais dependências. R$ 53.000;00

Ref. 3048 - FIGUEIRA - Terreno 24.00Om2, 196m,
frente. ValorR$ 70.000,00

Ref. 2075 - CENTRO - R Jorge Lacerda, 233, casa
madeira 105m2, sala, cozinha, copa, 3 dorm., garagem.

Terreno 463m2. R$ 75.000,00

Ref. 2073 - BAEPENDI - RMaria Freiberguer Pamplona,
casaaltopadrão,alv.4BJm�2vagasgaragem,2suítes,3dorm.,
áreafesla+duirrasq,jardiminvemo,salaestarIjantar,cozinha

edemais dependências. R$ 260.000,00
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ParecerComercial
Vende - Administra

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

Realizando seu sonho imobiliário
- 275-2920
- 275-2777

DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001771!l-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

COD 005 - Terreno '- ALTO PADRAO -

Condomínio Flanboyat - Medindo U85,20m2 de

esquina - condomínio fechado com portão
eletrónico - Valor 60.000,00

COD 382 - Terreno no Chico de Paulo - Medindo
1.147,41m2 - Aceita-se troca por outro terreno
mais central- Valor R$ 35.000,00

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

COD 363 - Terreno medindo 822,44m2 - Centro
- Rua Presidente Juscelino - R$ 100.000,00

COD 332 - Terreno medindo 5.000,00mc -

Excelente localização - Rua Max William -

Baependi - Valor R$ 190.000,00

COD 367 - terreno medindo 367,61m2 -

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

Terreno medindo 1.350,00m2 - Jaraguá 99 -

Valor R$ 10.000,00
�,

Vários lotes financiador direto com a imobiliária -

Loteamento Alzira Hardt. - próximo ao posto 416.

Terreno medindo 424,00m2 - nos fundos da
clinico Santa Cecília - Vila Nova - R$ 35.000,00

VARIOS TERRENOS - VILA NOVA - COM
. ASFALTO - PRONTO PARA CONSTRUIR - DE
R$ 25.000,00 A R$ 35.000,00

hacara me in o 5']OO,OOm2 toto mente pana
-1 casa em alvenaria excelente com 5 quartos,
2 galpões em alvenaria, rancho para
estacionamento e deposito em madeira, área
toda cercadá, entrada trifásica - Pomerode -

Valor R$ 65.000,00
,

Chácara medindo 71.000,00m2 -: duas frentes
para Br - 90'i'o de área plana - Nereu Ramos -

Valor R$ 55.000,00
r

Chácara medindo 80.000,00m2 - Excelente
para pesque e pague - 12 lagoas - abundância
de água - casa boa - terreno 100'i'o plano -

Nereu Ramos - Valor R$ 100.000,00

Chácara - ótima - medindo 200.000,00m2 -

90'i'o de pasto já formado - 1 casa medindo
100m2 de madeira de lei -1 galpão poro festas
com banheiro - estébulo e mangueiro - área
100'i'o cercada - 3 lagoas de peixes, sendo uma

com mais de 1.000 quilos de peixes - Garibaldi
- Valor R$ 65.000,00

Chácara medindo 118.000,00m2 -lagoa grande
de peixe - casa de madeira - galinheiro - renehe
- Valor R$ 50.000,00 - Garibaldi

APTO. 4 quartos :- medindo 124,42m2 - Centro -

Rua Reinoldo Rau - Valor R$ 80.000,00 Compra-se uma casa de bom padrão no valor até
R$ 90.000,00 (início do Jaraguá Esquerdo, Vila
Nova de preferencia)

MINI CHÁCARA - 2 casas - lagoas de peixes -

pomar - etc ... - medindo 15.000,00m2 - entrada +

porcelomento - aceita-se veículo - R$ 75.000,00

Sala comercial medfndõ�76:ÖÓm2 - Rua Leopoldo
Malheiro - Centro - Já financiada - Entrada R$
8.000,00 e assume f inanciamento

Sala comercial medindo 4Q,00m2 - 2° andar - de
frente para a rua Reinoldo Rau - Edifício Market
Place - Centro - R$ 38.000,00

LANCHONETE - Ponto, estrutura e estoque - dentro
da rodoviária - Baependi - Volor R$ 30.000,00

MINI MERCADO -Vila Rau - R$ 15.000;00-
Aceita-se contra proposta

Excelente - ponto comercial com uma construção
medindo 300,00m2 mais estacionamento, NA BR
280 - TERRENO MEDINDO 1.102,50M2 - R$
170.000,00

Terreno - medindo 3.800,00m2 com vários galpões
- no final da AV. Marechal Deodoro da Fonseca. '

2 Coberturas - NOVA - mec:lTndo�250,OOm2 e

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, dispenso, lavanderia,
área de festas com churrasqueira, área de festas
ao ar livre, dependência de empregada, 2 vagas de
garagem, sacada - 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. novo pronto para morar -1 suíte, 2 quartos,
banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada com

churrasqueira, garagem. - vídeo porteiro, portão
eletrónico, elevador, antena parabólica, área de
festcs.coletivc, central de gás (área útil99 ,00m2)
- 5° andar - Vila Nova - Valor R$ 75.000,00.

Apto. novo pronto paramorar - 1 Suíte - VilaNova
- Edifício Morada Do 501- valor R$ 35.000,00

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

Residência central medindo 300,00m2 com várias
repartições - terreno medindo 16.000,oOm2 - Aceita
se apartamento, casa, terreno, veículo, VALOR R$
550.000,00- Negociável

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

cozinhas,2 banheiros, garagem - terreno medindo

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

CaD 341 - Casa em alvenaria medindo
10Q,00m2 - 3 quartos, bcnheiro s , sala,
lavanderia, cozinha - João Pessoa - Valor R$
38.000,00

CaD 373 - Casa em alvenaria medindo
200,00m2 - 4 quartos, 2 banheiros - Boependi
- terreno medindo 644,00m2 - Baependi - Perto
da rodoviária - Valor R$ 95.000,00

CaD 285 - Casa em alvenaria medindo
181,00m2 - 3 quartos, 2 banheiros, área de
festas - Vila Nova - Valor R$ 70;000,00

CaD 360 - Casa em alvenaria ... 1 suíte, 3

quartos,2 bcnheiros - Ilha da Figueira - Valor
R$ 55.000,00

COD 321- Casa em alvenaria medindo 90,00m2
- 3 quartos, sala, cozinha, garagem, 2 banheiros,
lavanderia - Vila Lenzi - R$ 58.000,00

CaD 222 - Casa em alvenaria medindo
120,00m2 - 1 suíte, 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, corredor, garagem -

JaragLiá Esquerdo - Próximo ao Azaleia - Valor
R$ 55.000,00

CaD 383 - Casa 'em alvenaria medindo
174,00m2 -1 suíte, 2 quartos', 2 salas, cozinha,
lavanderia, área de festas, garagem - Vila Rau
- Loteamento renascença - Valor 80.000,00

CaD 357 - Casa de madeira - 2 quartos, sala
cozinha, lavanderia, garagem - Ilha da Figueira
- Valor R$ 18.000,00

CaD 209 - Sobrado medindo 144,00m2 - 3

quer-tos. sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Falta acabamento - Barra do Rio
Molha - Valor R$ 25.000,00

CaD 315 - Sobrado medindo 350,00m2 -

Excelente localização 1 suíte, 5 quartos -

Baependi - Rua Max Willion - Valor R$
160.000,00

'

CORUPA - casa de madeira - vende-se ou troca

por cása em Jaraguá do Sul- Paga diferença
Valor R$ 18.000,00

Compra.; se terrenos para loteamento - como

também assumimos loteamentos parados em fase
de acabamento.

Estamos aceitando imóveis para locação ( comercial
e residencial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ITAIVAN REPRESENTAÇÕES

IMOBILIÁRIAS LTDA..

••
e-mail: itaivan@netuno.com.br
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* Estacionamento próprio

Planischek.

R$ 35.000,00
(negociável) próx.
Bell Arte

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS lTOA,. COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

, ....,..".... .L- VENDE - Sobrado cl

269,30m2 -

,----.---j CZERNIEWICZ - próx.
Escola AI-berto

Bauer, Su-perior:
suíte rnae-ter + 2
darm, bwc social,
sacada, Térreo:
cozinha, sala estarl

jantar, biblioteca,
gara-gem pl 2
carros, lavanderia,

,

dis-pensa, Terreno cl
L- ;.._.;__=-__-=-__...:::..:C:;:,::;:or;:.:";;:l":;w!!:Jto 625,89m2.

R$ 210.000,00

. VENDE - .Casa em

alv, em construção -

AMIZADE - cl 90m2,
suíte + 2 darm,

VENDE - Casa alv ct

98m2 - AMIZADE -

suíte + 3 darm" salão

de festas cl

churrasqueira, e demais

dependên-cias,
R$ 25,000,00 +

VENDE - Sobrado em

construção - cl

219,44m2 - AMIZADE -

térreo: escritório, sala
estar. jantar. lavabo,
cózinha, área de

serviço cl churras

queira, garagem e bwc,
1 andar: suíte cl closet
+ sacada, 2 zíorrn. bwc

estar íntimo,
R$ 120.000,00 -

entrega em 60 dias -

Resid, Bela Vista.

terreno com 420m2,

R$ 63,000,00, VENDE - Sobrado cl

205m2 - CENTRO - �
Pavimento: lavanzt.

escritório, dispensa,
cozinha cl móveis, copa,
bwc, churrae, cl salão de

festas, hall entrada,
•

garagem pl 2 carros, sala

estar em 2 ambtentee, �
Pavimento: suíte cl hidra

+ sacada, bwc social, sala
Tv, suíte cl móveis, bar, armários nos bwc, massa corrida, aquecimento
elétrico, jardim, muro, piso cerâmico. R$ 145,000,00,

VENDE

TERRENO
Centro - Schroeder

cl 460m2,

VENDE -

CZERNIEWICZ - Casa
alv nova cl 142,50m2,
suíte, 2 darm., sala

estarljantar,
cozinha, lavanderia,
bwc social,

churrasqueira, área
de festas, garagem
pl 2 carros, muro,

cerca alumínio,
Terreno cl 367,50m2•
R$ 95.000,00.

sala, cozinha, garagem,
lavanderia. Terreno com

"
494 metros.

f R$ 55.000,00.

VENDE SOBRA
- Centro cl 347m2, cl
2 resid. + sala comI.
cl 100m2 - acaba
mento de 18• Suíte +

4 darm. e demais

dep. - garagem pl 4
carros, energia solar,

portão eletrônico.
R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor va lar)

VENDE
PRÉDIO COMERCIAL
E RESIDENCIAL -

Ótima oportunidade -

2 salas comls. e 1

apto no 2° piso. Sala
no fundo ct revenda

de carne assada cl

boa clientela.

R$ 150.000,00

VENDE - .Casa alv

cl 108m2 - JOÃO
PESSOA - 2 darm., 1

bwc, sala estar, coz.,

lavand., dispen-sa,
churras. cl garagem,
escri-tório, toda mu

razia. Terreno cl

686m2 (2 lotee).
R$ 45.000,00.
Aceita apto no

L- '"-,__ __;;.._...:..;;,;;�
centro.

VENDE - Casa alv nova, cl 136m2 - NOVA BRASíLIA - suíte +

2 darm" sala estar, copa, cozinha, 1 bwc social + edícula cl
lavanderia, Piso madeira, blindex cl armário nos banheiros,

portão eletrônico, jardim planejado com grama coreana, cerca

alumínio, Terreno cl 375m2, R$ 98.000,00

VENDE sobrado - Amizade cl 255m2, suíte cl closet, 3
darm" 2 bwc, sala, varanda, lavanderia, cozinha, copa, sala,
garagem 2 carros, Terreno cl 498m2 - R$ 99.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Irolla
IMÓVEIS LTDA.

TERRENOS

VENDAS
APARTAMENTOS

30.0.1- Ed.Jacó Emmendoerfer - suíte, 2 quartos, dep. empregada,
2 vagas garagem. R$ 92.0.0.0.,0.0.
30.25- Ed. Dianthus- apartamento NOVO, c/125m', suíte + 2

qtos., sala em dois ambientes c/ sacada e churrasqueira., 2 vagas de
garagem. R$ 93.0.0.0.,0.0. si acabo

-

30.27 - Ed. Schiochet - cobertura c/ suíte master, 2 quartos, salas

conjugadas cl lavabo, cozinha mobi-liada, terraço, 2 vagas de

garagem. R$ 180..0.0.0.,0.0..
30.34 - Ed. Barão - Suíte + 2 quartos, 1 vaga de-garagem, R$
55.0.0.0.,0.0..
30.49 - Rua Piçarras - NOVO cl suíte + 2 quartos, dep. de
empregada e 2 vagas de garagem. R$ 72.0.0.0.,0.0..
30.51 - Ed. Amaranthus - suíte c/ closet, 2 qtos., lavabo, sacada c/
churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$180',0'0'0',o.o'.
30.52 - Res.Maguilú - 1 quarto, bwc, sala, cozinha,lavanderia e

garagem. R$ 15.0.0.0.,0.0. + financiamento.
30.77 - Cond. Amizade - c/ 3 quartos - quitado. R$ 37.0.0.0.,0.0.
3313 - Res. Ilha dos Açores - novo suíte + 1 qto, sacada c/
churrasqueira e garagem. R$ 45.0.0.0.,0.0. financiamento com

construtora.

3351- Res. Anna Cristina, condomínio fechado. Apto cl suíte +

2 quartos, sacada cl churrasqueira.
3354 - Res. Amarylis, suíte + J_ quartos, sacada cl churrasqueira e

garagem. R$ 68.0.0.0.,0.0..

CASASDEALVENARIA
10.0.3 - Centro - Rua Gu'ilherme Danker - 190m' c/ 3 qtos, R$
73.0.0.0.,0.0..
10.16 - Centro - 330m', suíte + 3 qtos., escritório, sala TV, salas ,

conj. c/lareira, churrasqueira e piscina. R$ 20.0..0.0.0.,0.0..
<

10.36 - Centro - Terreno cl 668,65m', edificado c/casa antiga. R$
180..0.0.0.,0.0..
10.37 - Centro - Rua Domingos da Nova - Terreno c/309m', cl
casa el3 qtos. R$148.0'0'0',0'0'. Aceita-se casa ou apto menor valor.
10.39 - Centro -- Terreno cl 1.525m', cl casa cl 132m'. R$

130..0.0.0.,0.0.. Aceita casa ou sítio de menor valor.
10.52 - Água Verde - 135m', 4 qtos, 2 bwc, garagem pl 2 carros.
Terreno cl 450m'. R$ 59.0.0.0.,0.0..
10.82 - Res. Blumengarten - 230m', suíte, 2 qtos, bwc social, sala
conj., cozinha mobiliada, despensa,lavanderia e churrasqueira.
R$ 75.0.0.0.,0.0..

\

10.98 - Baependi - 140m', 3 qtos, 2 bwc, sala, sala de TV,
cozinha, dep. de empregada, escritório, churrasqueira. R$

85.0.0.0.,0.0..
1124 - R. WalterMarquardt - casa cl 150m2, cl suíte + 2 qtos.
Terreno medindo 609m2• R$ 65.0.0.0.,0.0..
1126 - Barra -180m', suÍte cl closed, 2 qtos., salas conj., dep.
empregada. R$ 75.0.0.0.,0.0..
1175 - Próximo Humana- Terreno cl 1.220m', cl casa cl 205m',
c/ suíte + 2 quartos. R$ 85.0.0.0.,0.9.
1194 - Ilha da Figueira - 130m', cl 3 qtos. R$ 65.0.0.0.,0.0. - aceita
casamaior valor central.
120.6 - Ilha da Figueira - Terreno cl 544m', cl casa de madeira +

sala comercial. R$ 44.0.0.0.,0.0..
1225 - Jaraguá Esquerdo - R. Neco Spézia - casa de madeira cl 4

qtos. Terreno cl 392m'. R$ 30..0.0.0.,0.0. - Aceita parcelamento.
1273 -Rio Molha- mista cl 120m', c/3 qtos. Terreno cl 532,50m'.
R$ 49.000.,0.0..

'

1431- São Judas - próx. RecreativaBreithaupt - 3 quartos, 2 bwc
- R$ 25.0.0.0.,0.0. + financ.

20.14 - Centro - 42lm' - R$ 30..0.0.0.,0.0.
20.23 - Centro - c/ 1.245 m- - R$ 60..0.00,0.0..
20.24 - Av. Marechal Deodoro - área cl 1.426,50ri12
20.26 - Centro - Próx. Beira Rio, cl 609m'. R$ 43.0.0.0.,0.0.
20.53 - Água Verde - 450m'. R$ 20..0.0.0.,0.0..

'

20.72 - Amizade - 20.570m' - R$ 150..0.0.0.,0.0.
20.76 - Amizade - cl 386,37m' (18,32x20,70). R$ 17.50.0.,0.0.
20.77 - Amizade - 448m' - R$ 27.000.,0.0..
20.97 - Próx. furura Prefeitura cl 1.018m' - R$ 160..0.0.0.,0.0.
2112 - Barra - cl 468m' - R$ 15.0.00,0.0..
2121- Barra -lateral da Rua Horacio Rubini, área c/ 5.809,25m'.
Idealpl Indústria.
2122 - Barra - Res. Satler - 350m' - R$ 16.0.0.0.,0.0..
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m' - próx. Posto Marcolla - R$

60..0.0.0.,0.0.
2175 - Czerniewicz - cl 1.141,40m' - R$ 25.0.0.0.,0.0.
2177 - R. Roberto Ziemann - área c/8.658m'
2197 - Guaramirim - 93.330,OOm'. R$ 119.0.0.0.,0.0..
2198 - Ilha da Figueira - área c/ 6.760m'. R$ 70..0.0.0.,0.0..

2222 - Jguá Esquerdo - 425m' - R$ 16.0.0.0.,0.0..
2294 - Vila Lalau - c/ 729m' (27 x 27) - R$ 35.0.0.0.,0.0.
2295 - Vila Lalau - Rua Dona Matilde - área c/ 4.816m'.
2317 - Vila Lenzi - 581,65m' (18,50 x 20,50) - R$ 27.0.0.0.,0.0.
2364- Vila Nova -Rua25 de Julho, c/1.004m'. Aceita apto.ou casa

como parte pgto.
2365 - Vila Nova - Rua do Fórum, cl 405m'. R$ 30..0.0.0.,0.0..
2373 - Vila Rau - cl 350m' - R$ 18.0.0.0.,0.0..
2377 - Vila Rau - RuaErwinoMenegotti - esquina c/581,85m'-- R$
23.0.0.0.,0.0..
2379 - Vila Rau - R. Prefeito José Bauer - área cl 3.515m', ideal pl

, galpão. R$ 95.0.0.0.,0.0..
2446 - Estrada Nova - cl 1.155,OOm' - R$ 24.50.0.,0.0.
2980. - Guaramirim - R. 28 de Agosto c/ 445m' - R$ 22.0.0.0.,0.0.
(pequena entrada e parcelamento de R$ 1.000,00 pormês).
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49.872,OOm' - R$ 40..0.0.0.,0.0.
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.l44,85m' - R$ 35.0.0.0.,0.0.

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

I

E-mail: girolla@netuno.com.br

Telefone de plantão: 9973-9093

LOCAÇÕES

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,
churrasqueira
e garagem pl
2 carros. Semi
mobiliada. R$
150.000,00.

Casas
60.1 - Casa de alvo cl 2 qtos - Vila Lenzi, R$ 350.,0.0.
60.2 - Casa de madeira cl 4 qtos, próx. Studio FM. R$ 30.0.,0.0.
60.6 - Casa de alv. c/ 3 qtos - próx. Bretzke. R$ 390.,0.0.
612 - Casa mista cl 3 qtos, próx. àMalwee na Barra do Rio Cerro
- R$ 180.,0.0.
613 - Casa de alv. cl suíte + 2 qtos. Próx. Escola Cristina Marcatto.
R$ 380,00

Apartamentos
620. - Apto cl 2 qtos - Ed. Jaraguá - Centro - R$ 30.0.,0.0.
621 - Apto cl 2 qtos - Centro. R$ 250.,0.0.
622 - Apto cl 3 qtos - Em frente Max Mohr. R$ 290.,0.0.
623 - Apto cl suíte + 2 qtos, Ed. Jacó Emmendoerfer - Centro - R$

550.,0.0.
624 - Apto. c/I qto - Próx. Garagem da Canarinho - Czerniewicz.

R$ 200,00
625 - Apto. cl 3 qtos, sacada - Ed. Caetano Chiodini - Centro - RS

450.,0.0.
626 - Apto. cl 2 qtos. - Res. Húngaro - Barra doRio Cerro. R$ 250,0.0.
627 - Apto. cl 3 qtos - Ed. Picolli - Centro - RS 350.,0.0.
628 - Apto. c/ suíte + 1 qto. - Ed. Eldorado. Centro. R$ 450.,0.0.
630. - Apto. NOVO cl 2 qtos - pró. Res. Renascença - Vila Rau - R$

30.0.,0.0.
632 - Apto. cl 1 qto - Próx. DG da Weg. R$ 220,00
635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Centro. A partir de R$ 180.,0.0.
638 - Apto cl suíte + 2 qtos. Ed. Sônia Magali (NOVO) - ao lado

Supermercado Lenzi. R$ 310.,0.0.
643 - Apto c/ 3 qtos - próx. A Marisol. R$ 30.0.,0.0.
650. - AptoNOVO cl salacl sacada, churrasqueira, 3 qtos - Início ilha
da Figueira. R$ 350.,0.0.

-

659 - Apto cl suíte + 2 qtos, Ed. Carvalho - Centro - R$ 550,00

Salas comerciais
663 - Sala cornl, cl SOm' - Vila Rau - RS 190.,0.0.
665 - Sala cornl. cl 60m' - Próx. CoI. Divina Providência. R$ 280.,0.0.
666 - Sala com. c/200m' - Próx. A Florisa na vila Lalau. R$ 40.0.,0.0..
667 - Salas comls, c/60m' - Próx. ao Banco doBrasil em, Guararnirirn.
RS 30.0.,0.0.
668 - Sala coml, c/ 60m' - Próx. Angeloni. R$ 280.,0.0.
669 - Sala cornl. cl SOm' - Centro Coml, Vasel- Próx, Prefeitura - RS

290.,0.0.
675 - Sala coml, cl 4Om' - Centro Coml,WV em frente a Paladio. R$

40.0.,0.0.
678ß Sala coml, c/135m' - Próx. A Max Mohr. RS 280.,0.0.
679 - Salas comerciais. ao lado do CoI. Jangada. A partir de R$180,,0,0
683 - SalaNOVA, cl SOm' - Início da ilha da Figueira. R$ 350.,0.0.
684 - SalaNOVA, cl SOm':Ao lado AgênciaOlimpo - Czerniewicz.
R$ 350.,0.0.
685 - Sala coml, c/ 45m' - Centro - R$ 20.0.,0.0.
689 - Salas comls. ideaispl área da saúde. Próx. Angeloni, a partir de
R$ 50.0.,0.0.
691 - Sala coml, cl 120m' - Vila Lenzi - Próx. Móveis Rabello. R$

40.0.,0.0.
692 - Salas comls próx. Foto Loss. Centro, a paritr de R$ 350.,0.0.
693-SalaNOVA, c/50m'-MARKETPLACE- Centro. RS 150.,00

Galpões
80.1- Galpão NOVO, c/700m' (cl mesanino), pé direito: 7mtS
- Jaraguá Esquerdo. R$ 2.0.0.0.,0.0.
80.2 - Galpão c/400m', cl 2 bwcs, próx. garagem da Canarinho
- Czerniewicz - R$ 1.350.,0.0.
80.4 - Galpão cl 700m', em terreno cl 1.500m' - Próx. Florisa

(antigo Galpão Saúde) - Vila Lalau. R$ 1.50.0.,0.0.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



- . CLASSIFICADOS - 11
JARAGUA DO SUL, 17 DE FEVEREIRO DE 2001 CORR*E-I·e'"p 'D'e· D.OVO .

... U . . 0"0 .[:.., V

CHävê CHäl;êCHävê
CRECI612-J

IIUOB/L/ÁR/A
16"ave

EDIFÍCIO
�,...;.,,,,,,,,,,,,>,,!t..,�

CHIODINI;-
Sala
comercial I
com 84,OOm2,
Centro. RUq
Marechal :
Deodoro da' .

Fonseca - •
Calçadão. t
Troca-se por
imóvel l.

. esidehciäl:l

VENDE-SE ;;

Casa 'L��erica em jaragJá elo Sul.
Aceita-se carro, casa na praia ou

imóvel em Jaraquá do Sul.

Apa rtamentos ,

de 1 e 2 .qua�-! M.,THEDI _ Apartamento de 3 quartos,tos locallza�ao"
, sal�o de festas com churrasqueira, playcentral, salao � .

grQ,�nd, sala, copa, cozinha, lavanderia',de �estas cl bWê, churrasqueira, fácil acesso parácheira, play- qu�lquer ponto da cidade. Ent. +
ground, paçç�Jélmento oLJ financ.�p�Jª�q:E..91!
ga.ragt�m Santander. Imóvel pronto para morar
pnva iva,

Financiamento !

r direto cl a
construtora. Rua: João Marcatto esq. cl rua Clemente

, Baratto, faça-nos uma visita.

W�MW�. �:> ,,�.-. _.

;VILA NOVA - Casa cl 1 suíte + 2 quar-
tos, com sacada, garagem pI 3 carros

�oda murada, nova, próx. ao Posto Behling
�V I

..

I
.

i1&:ii:!?",c2!:"Dß92Ç,läve m�•.i,\lid@R _W._,�k4::::.dd.'i.

CHävê CHävêCHävê

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

FONE: (047) 371-0031IMOBILIARIA

ME'NEGOTTI

CASAS
COO: 5166 -CASA ALVENARIA - ESTRADA

NOVA - DEP: 03 QUARTOS, SALA, COZINHA,
WC, LAVANDERIA, GARAGEM, TELEFONE E

TODA MURADA - ÁREA CONSTRUÍDA
80,00M2 + EDÍCULA COM 70,00M2 - TERRENO:

301,00M2 - VALOR: R$ 31.000,00 (ACEITA
CARRO,TERRENO/CASA MENOR VALOR)

COO: 5170 - SOBMOO PARA RESIDENCIA E

COMÉRCIO - VILA LENZI - PARTE SUPERIOR:
1 SUÍTE,2 QUARTOS,COPA/COZINHA, WC,
LAVANDERIA, SALA, SACADA. PARTE
INFERIOR: 2 SALAS COMERCIAIS CI

DEPÓSITO, 3 WC, 2 GARAGENS - TERRENO
DE ESQUINA COM 363,38M2 - VALOR: R$
135.000,00 (ACEITA PARCELAMENTO, E
IMÓVEL MENOR VALOR EM ITAPEMA)COO: 5167 - CASA DE ALVENARIA -CENTRO

- DEP: 03 QUARTOS,SALA,COPAICOZINHA,
WC, LAVANDERIA, GARAGEM - ÁREA

CONSTRUÍDA: 95,00M2 - TERRENO: 180,OOM2 -

VALaR: R$ 35.000,00

COD: 5120 - CASA ALVENARIA
- ILHA DA FIGUEIRA - DEP: 01

SUÍTE, 03 QUARTOS,'SALA, ,

COZINHA, 2 WC, LAVANDERIA,
GARAGEM ÁREA CONSTRUÍDA:
252,OOM2 - TERRENO: 450,00M2

VALOR: R$ 120.000,00

COO: 5173 - CASA DE ALVENARIA - BARRA

00 RIO MOLHA - DEP: 03 QUARTOS, SALA,
SALA JANTAR, COPA/COZINHA, WC,

LAVANDERIA,
GARAGEM, TODA MURADA
ÁREA CONSTRUÍDA: 110,00M2

TERRENO: 480,00M2
VALOR: R$ 65.000,00

COD: 5168 -DUAS CADAS MISTA E MADEIRA

-NOVA BRASÍLIA - DEP: 2 QUARTOS, SALA,
COZINHA,.WC (CADA CASA) - TERRENO

COM 178,00M2 - VALOR: R$ 40.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371·2357

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

Baumgärtel. R$ 38.000,00

Ref. 112 - Casa em alvenaria, cl 90m2, terreno
510m2,3 quartos e demais dep., na Rua J.

Francisco de Paula. R$ 27.000,00

Ref. 152 • SOBRADO FIGUEIRA - Sobrado
alvenaria cl 200m2. Térreo 2 kitinetes cl

garagem, churras. Terreno cl 380m2. Rua José
T. Ribeiro, 5.494. R$ 55.000,00.

Ref. 142 - ILHA DA FIGUEIRA - Alvenaria cl
;l8Om2, 1 suíte, 3 quartos, 3 salas, cozinha e

bwc. Rua Rudolfo Sanson, 83 - Terreno 435m2
(14,SOx30). R$ 55.000,00

TERRENOS:
Ref. 201- Chico de Paula - terreno com 61S55m2 - R$13.000,00
Ref. 224 - Amizade - terreno com 7.179m2 - R$ 38.000,00
Ref. 225 - Vila Lenzi - terreno com 664m2 - R$ 20.000,00
Ref. 221 - Garibaldi - terreno com 2.25Óm2 - ns 6.500,00

OPORTUNIDADEÚNICA'

EXCELENTE TERRENO LOCALIZADO NA VILA NOVA
COM 2.315'M2, PRÓXIMO A DUALE CORTINAS POR
APENAS R$ IS.000.00. TOTALMENTE LEGALIZADO.

IMPORTANTE: Investimento para serviços de

terraplanagem - R$ 2.000.00 (40 horas de máquina).
/�

DEIXANDOO
TERRENO PRONTO
PARA CONSTRUIR.

GRÁTIS: R$ 1.000.00
de crédito para serviço
de Engenharia Civil.
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! DISPOMOS DE VÁRIAS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS {
Vende • Aluga • Administra • Compra • Vende • Aluga

CENTRAL DE VENDAS

til 371-8799RANCHO
MOVEIS

•

til
Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

til 373-0283
Umaparceria correta.'

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM
ranchoimoveis.com.br

Cód. 477 - Casa de
alvenaria com 112m2 de 3

quartos.Terreno com

619m2. Localizado' na Tifa

Junio - Bairro Três Rios do
Norte. R$25.000,00 à vista.

Cod. 149 - Casa de
alvenaria com 10Sm2 de 3

quartos. Terreno com

350m2. Localizado à Rua
Francisco Hruscka - Jardim
Ana Paula II (Jaraguá
Esquerdo). R$50.000,00.

RANCHO IMOVEIS. - CRECI 820-J ,

CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES
A SUA ESCOLHA .

·Cód.365
* Apartamento de J41m2
com três quartos;

* Apartamento de 80m2 com

uma suíte e mais um quarto;
* Sala comercial com 80m�;
* Sala comercial com 141m2;
* Duas salas comerciais
com 40m2 cada;

* Uma sala comercial com 220m2;
* Garagem para dois carros.

Localização:
Rua Padre Alberto Jacobs
Vila Lenzi

Valor:

R$ 280.000,00

Cód. 801 - Casa de alvenaria com 31m2localizado no bairro Schroeder I - Terreno com

458m2 - R$12.300,OO.
Cód. 472 - Casa de madeira com 43m2 + uma casa de alvenaria com 43m2 (estrutura
para mais um piso) - Vila L�lau - R$28.000,OO
Cód. 486 - Sobrado de alvenaria com 84m2 - Terreno com 360m2 -

Ilha da Figueira - R$25.000,OO,
Cód. 485 - Casa de madeira inacabada com 77m2 - Terreno com 360m2 -

Ilha da Figueira - R$13.000,OO.
Cód, 491 " Casa de madeira com 80m2 - Terreno com 324m2 - Três Rios do N�rte -

R$18.800,OO + financiamento.

Cód. 367 - Casa de madeira com 144m2 - Terreno com 375m2-
Rio da Luz - R$26.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VENDE-SE CASA DE ALVENARIA
com 165 metros quadrados com mais uma

contrução ao lado de 60 metros quadrados.
Terreno de 690 metros quadrados. A casa contém

4 quartos, 3 banheiros, sala de star, copa,
cozinha, quarto de costura, sala de televisão',
lavanderia, garagem para três carros, etc.

Localizada no Bairro Czerniewicz próximo ao

PAMA. R$ 80.000,00
Tratar pelo fone: 371-4408 após as 17:00 horas.

��ij\J I mMét1ill
Empreendimentos Imobiliários

372·1499
371·3807

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA g Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N

É TIJDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARAMORARBEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBI�IÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRlos
AV, MAL. DEODORO DA FONSECA, 1436 ·SALA 04

CRECll439-J

Ref. 310 - Lote com 753,90m2 -

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
depel1dências. Churrasqueira individual, 2 vagas na garagem
- R$ 95.000,00
303 - Terreno Central cl 3.000m2 - Rua Mal.' Deodoro da

, Fonseca - ci 2 casas de alvenaria e 1 em madeira. Preço a

Combinar. -.I

306 - Terreno cl 756m2 - Lateral Rua Frederico Schmidt - Rio
Malha - R$ 11.500,00 ,

307 - Terreno cl 362,62m2 - Lateral Rua �a(beodoro da
Fonseca - R$ 45.000,00 ..., .

' �'
.

c'
,3Q9, - Terreno cl 725m2 -' Schroeder (defronte Vidraçaria
€)qhrö�qer) - R$ 9,QO,O,OQ •

,

,'<
,

"

o
,<
Ul

Loteamentos Financiados

Camposampiero I e II
Ouro Verde

São Cristovão II
Residencial Flomboyant
(Condomínio fechado)
Residencial Firenze

VENDE - TERRENOd 2.4OOm2 - Rua204 - Luis Antonio

Ayroso - Jguá Esquerdo - R$ 40.000,00 '

VENDE- TERRENO CClMERCIALc/3.600m2- Frente

para a Rua Bernardo Dornbusch.

1
VENDE - TERRENO c/365m2 - Rua Amazonas -

Próximo ao Antigo Teatro da Scar, 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.

1
VENDE - TERRENOd 386,37 - Rua João Batista Rudolf

. ��::�n�:�::a;�s��::::�'::�uina com a Rua

José Carlos Stein - R$ 45.000,00.

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

'I
alv. c/64m2 em const. Lote n° 88 AP III - R$ 18,000,00.

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

1/2 água no Loteamento LiodoroRodrigues - R$16.000,OO.
Ul
H

i VENDE - CASA ALVENARIA d 130m2 - Loteamento

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

1
Ul
o

Ul
Pl
o

Informativo
lrnobiliário
AIJS

ATENÇÃO - NOVAS

INFORMAÇÕES SOBRE
O CURSO SUPERIOR EM

- GESTÃÓ IMOBILIÁRIA

A A.LJ .S. informa que as inscrições,
para o CURSO SUPERIOR EM

GESTÃO IMOBILIÁRIA foram

prorrogadas até o dia 23/02/2001.
As inscrições deverão ser feitas na

secretaria da UNERJ. O Curso é
reconhecido pelo MEC e ao final dá

direito ao credençiamentqno ,',:

CRECL Não percamos es)��c"\, .'

oportunidade de nos
' '

aperfeiçoarmos e melhor
atendermos nosso clientes. Como

comparativo'} para despertar os

" profissionais para esta nova

realidade podemos citar a frase do
Sr. Ari Travassos "Como na

medicina, antigamente éramos
atendidos pelo médico da família

que sabia de tudo um pouquinho,
hoje qUeremos ser atendidos por

especialistas, o mesmo acontece na '

corretagem 'de imóveis" .•

Maiores informações pelo
Fone: 371-0983 (UNERJ).

CREC11541·J VENDE:

Cód. 0066 - Terreno com 2500,00m2, ideal pI chácara, edificado cl casa de rnadeíra com 70,00m2, contendo 3

quartos, sala, cozinha, bwc, porão + piscina. Localizado no bairro Santa Luzia. VALOR IMPERDIVEL R$,
25.000,00

'

Cód. 0068 - casa de madeira cl 40,00m2, contendo 2 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem. Terreno cl 554,00m2
+ fusca 74 em excelente estado de conservação. Valor R$ 16.000,00. Aceita, permute por imóvel em Jguá do Sul.

Cód. 0069 - Casa de alvenaria inacabada cl 100,00m2, contendo 3 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. Terreno cl 752,00m2• Localizada no bairro Bracínho em Schroeder. Valor R$14.000,00. Negociáveis.

Cód. 0070 - Casa de alvenaria inacabada cl 70,00m2, contendo 3 quartos, sala, cozinha, bwc. Terreno cl
523,00m2• Localizada no loteamento Adelina, Schroeder. Valor R$12.000,OO. Negociáveis.

Rua .João Planinscheck, 302 - .Jaraguá do Sul - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• I
• * SÍTIOS * LOCAÇÃO I
• 1. Sítio cl 11.265,00m2 edificado com um galpão demadeira Sala comercial cl 34,62 m2, Rua Reinoldo Rau, I
• com 140,00m2, moinho com roda d'água, localizado na esquina Guilherme Weege, Centro - R$180,00 (Primeiro I

"I • Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante do asfalto mês de aluguel grátis)
,

II
• B' S I

3Km '- R$ 15.000,00 - aceita terreno (lote) ou parcela. Sàla comercial com aproximadamente 70,00m2, II '

arra 'u 2. Chácara cl 60.000,00m2 (200,00x300,OOm) edificado cl Rua Angelo Rubini, 980 - R$ 250,00

: casa em alvenaria de 130,00m2, 4 qtos, demais dependências, • Sala comercial cl 100,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, II
I A imobiliária da Barra edículade 50,00m2, cl churrasqueira, BWC, mais rancho de 1412, na Barra - R$ 270,00
• madeira cl 50,00m2, duas lagoas, uma cl 700,00m2 e outra Sala comercial cl aproximadamente 72,00m2, Rua I
• cl 400,00m2, três cachoeiras, árvores frutíferas, localizada Pastor A. Schneider, ,1187, na Barra - R$ 220,00 I

! I, • em Ribeirão Grande do Norte, distante 15km do Centro - Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais I
i • R$ 45.000,00 parcela dependências, Rua Walter Marquardt, 2820 - R$ 320,00 I
•
* TERRENOS 3. Chácara cl 80.850,00m2 (260,00x300,00m), edificado .' Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais I

•
BARRA DO RIO CERRO com uma casa tipo chalé suíço com 85,00m2, lagoas, dependências, Rua Amandus Rengel. Rio Cerro - R$

Iquiosque, chur-rasqueira, cachoeira, água encimada, 230,00
• 1. Terreno cl L044,50m2 (28,OOxß7,30). Rua Angelo esgoto, localizada no Rio Molha, distante õkm do Centro. Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais I
• Rubini, esquina Rua 750, na Barra R$ 138.000,00'- aceita carro, apartamento em Jaraguá dependências, Rua Joaquim A. Girolla, 210 - R$ 250,00 I
• 2. Terreno cl 334,00m2 (13,50x24,75) na Barra Lot. Werner do Sul ou Florianópolis, casa, como parte de pagamento e Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais I

, • Marquardt - R$ 10.000,00 , até desmembra o terreno em áreas de no mínimo até dependências, Rua Camilo Andreatta, 201 - R$ 200,00 I
• 3. Terreno c/ 636,00m2 (2ß,50x24,00), Rua Angelo Rubini, 20.000,00m2 • Apartamento cl 02 quartos, cozinha mobiliada, I
• 461, na Barra - R$ 80.000,00 telefone, garagem e demais dependências, Rua Hermann I
•
4. Terreno cl 1.214,50m2 (20x60,50) Rua Horácio Rubini, * CASAS Schultz, 169, Vila Lenzi - R$ 300,00

I
•

772 - R$ 22.000,00 1. Casa alvenaria cl 130,00m2, 3 quartos, 2 bwc e demais • Casa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e demais
Idependências e rancho cl 67,00m2 em alvenaria, terreno cl dependências, Rua Luiz Rosá, s/n 0, na Barra - R$ 250,00

• JARAGUÁ 99 840,OOm2 (28,00x30,00m), Rua EletoStínghen, n" 33, Barra, (disponível em 06/03/01) I
• 1. Terreno cl 325,00m2, Lot. Miranda, lotes n? 6 e 7 - R$ Lot. Papp - R$ 80.000,00 Casa de madeira cl 03 quartos, garagem e demais I
.9.000,00 - parcela cada lote em até 3x.

,

2. Casa alvenaria 30,00m2, quarto, sala, coz., bwc, abrigo, dependências, Rua 634, s/n °
, Tifa Martins - R$ 180,00 I

I .2. Terreno cl 808,20m2 (26,55x30,44), Rua Bertha Weege, lote n? 50, Lot. Miranda - R$ 11.000,00 - 60% entrada (disponível em 10/03/01) I
•

lado colégío 25 de Julho: Aceita carro até R$ 6.000,00 saldo a combinar. I • Casa de alvenaria cl 02 quartos, garagem e demais I
ou casa ate o mesmo valor - R$ 26.000,00 3. Casa alvenaria cl 110,00m2 com laje, 3 qtos, sala, coz., dependências, murada, Rua 25 de Julho, 1457, Vila Nova.3. Terrenos cl 360,00m2, Lot. Casa Nova II, R$ 2.500,00 bwc, lavanderia, garagem, terreno cl 579,18m2, Rua Augusto - R$ 270,00 I
• de entrada + 30x 2,10 salários mínimos Hanemann, 386, Barra - R$ 38.000,00 Casa de madeira-c/ 02 quartos, garagem e demais I
• 4. Galpão de construção mista com + ou - 350,00m2, com dependências, Rua Estrada Rio da Luz II - R$ 130,00 I
• SÃO LUIS bar e lanchonete já instalado terreno cl 940,00m2 Galpão em alvenaria com 350,00m2, escritório, I
• 1. Tereno cl 384,00m2, Jardim Hruschka II. Bairro São (23,00x40,87m), localizado no Rio da Luz, após SEÁRA, banheiro, Rua Tereza Hruschka, s/n 0, São Luís - R$ I
• Luis - R$ 3.000,00'+ 30x 1,75 Salário Mínimo defronte campo futebol Duwe - R$ 33.000,00 800,00 (dísp, 17/02/01) I

: ATENÇÃO: NO MESE DE FEVEREIRO DE 2001 NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE AOS SÁBADOS. :
376-0015 - RUA ANGELO RUBINI, 1046 - barrasul@netuno.com.br

-------------------

Imobiliária dardlrn

Jaraguá Ltda, CREClN°572·J

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

RELAÇAO DE IMOVEISDISPONIVEIS PARA LOCAÇAO
APARTAMENTOS

EDIFÍoo DESCRIÇAO DO IMOVEL
Ed. Imperador Centro: 1 dorm. cl garagem
Ed. 'Picolli Centro: 3 dorm. + dep. + 2 bwcs
Ed. Amaryllis Vila Nova: suíte + 2 dorm. cl garagem'
Re. Jardim Mercedes Vila Nova: 2 dorm. cl garagem
Ed. Cristlane Monique Centro: suíte + 2 dorm + dep, emprego
Ed. Húngaro .Barra R. Cerro: 2 dorm. cl garagem
Ed. Reviera ' Centro: 2 dorm. cl garagem
Ed. Erica GonçalVes Vila lalau: 3 dorm. + 2 bwc's, garagem
•••••••••••••••••••••••••••••

CENTRO - Casa em alvenaria cl
150m2 - suíte + 3 dorm., 2 salas,
cozinha cl armários sobmedida,
área serviço, 2 bwcs, garagem pI 3
carros, imóvel cl grades nas janelas
- Terreno: 420m2"
Valor R$ 130.000,00

CENTRO - sobradoem alvenaria cl 252m2,
suíte + 2 dorm., 2 salas, cozinha cl

armários s.ob medida, área serviço, 2
bwcs, garagem pI 2 carros. Terreno

383m2• Valor R$ 200.000,00

CENTRO - Ed. Clariee Koch - Apartamento
(Novo) em construção - cl 128m2, suíte
+ 1 dorm., sala cl sacada +
churrasqueira; cozinha, área serviço,
bwe, garagem, prédiO ct, piscina, salão de
festa. Valor,R$ 55.000,00 ou
parcelamento

VALOR
R$ 200,00
R$ 350,00
R$ 400,00
R$ 300,00
R$ 380,00
R$ 250,00
R$ 330,00
R$ 350,00

• • • • 0 •• •

ESllLO
Alvenaria
Madeira

CASAS
DESCRIÇÃO DO IMOVEL

_
VALOR

Vila Nova: suíte + 2 dorm. cl garagem R$ 360,00
Centro: 3 dorm. cl garagem

'

R$ 300,00
$ • $ .. fi 'G. fi $ ® $ & * ® 'It *' 0 $ $ $ * cy $ *' $ cy $ e

VENDAS DE CASAS
,

BAIRRO DESCRIÇAO DO IMOVEL
Giardine Lenzi Suíte + 2 dorm. alvenaria -- 210m2
Nova Brasília Suíte + 2 dorm. alvenaria - 150m2
Centro 4 dorm., 2 salas, alvenaria - 180m2
•• $ •• 0$$ ••• 0.0 •••••••••• $$$.$$.

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

$ $ $ • • • • $ • $

VENDASDEAPARTAMENTOS
EDIFÍCO DESCRIÇAO DO IMOVEL VALOR
Ed. Argos Suíte + 2 dorm. cl garagem - 130m2 R$ 70.000,00
Ed. Barão Suíte + 2 dorm. cl garagem - 140m2 R$ 50.000,00
Ed.,Amaryliis Suíte + 2 dorm. cl garagem - 130m2 R$ 68.000,00
ÓTIMO TERRENO NA BARRA (PRÓX. NOVICIADO) C/620m2;. R$ 14.000,00

ÓTIMA CASA JARAGUÁ ESQUERDO À VENDA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDE-SE Vende-se 1 Vectra GLS, Contato 371-8554. com ar quente, limpador com 300 m2 , terreno com

Vende-se terreno de 21 97, completo. e desembaçador 700 m- , na Rua

morgons, 53.000m2, na
Valor R$ 22.000,00. Vende-se Palio EDX, 4 traseiro, no valor Heleodoro Borges,

Rua Henrique Tratar 9975-0133. portas, ano 96. Valor R$ R$ 4.000,00. Centro, com 2 suítes, 2

Marquardt, antiga Tifa 7.500,00 + 22 prestações Tratar9112-4991. quartos, quarto + bwc de

dos Pereira, após a Gruta Vende-se Gol ano 87. de R$ 213,00. Aceita-se serviço, despensa, quarto
do Perpétuo Socorro, a 2 Aceito troca + valor, cl troca. Tratar 9191-1774. Vende-se Saveiro extra (adega, biblioteca,
km do Banco Bradesco. Uno 4 portas ou Gol Mi. ano 99, cor azul. Valor etc.), churrasqueira com
Aceita-se carro no

Tratar 9963-4433, cl Adi. Vende-se Voyage, R$14.000,OO com rodas e bar, garagem para 2

negócio. R$ 35.000,00. modelo 82, pintura nova, som. Tratar 370,.8155, carros, lavanderia, sala de

Tratar 371-7431. Vende-se Courier ano motor 98, com aro de liga falar com Neni, . estar, sala de jantar, sala'.

98, cl vidros e ar, leve. Valor R$ 2.400,00. de TVIsom, ampla'
Vende-se 1 geladeira impecável. Aceito troca. Contato 372-6728 coml. Vende-se casa 90m2 em cozinha, bwc social,
Consul, Duplex, a gás,

Tratar 9963-4433. ou 372-2803 resid., com alv., com terreno 420m2, região arborizada e calma,
seminova. R$ 500,00. Marcelo. local R. João Januário espaço para construção de

Tratar 371-7341. Vende-se Tempra ano Ayroso, Jguá Esquerdo- piscinaldeck. Preço:
95, completo. Valor Vende-se Corsa Super, 4 R$ 40.000,00. R$ 120.000,00 (aceita

Aulas particulares de R$ 12.800,00. portas, azul metálico, Tratar 9975-0133. imóveisIcarro como

alemão, física e química Tratar 373-1026. com rodas, travas, alarme, parte do pagamento).
para 2° Grau e desembaçador e Vende-se moto CBX 200, Tratar: 9973-5304.

preparação para vestibu- Vende-se Corsa Sedan limpador traseiro. ano 98, em ótimo estado.

lar. Aulas com Carlos. ano 99 � impecável. Tratar 370-1074. Valor R$ 4.000,00. Vendo Gol1.8, ano 901
Tratar 371-2735. Aceito troca.

.

Tratar 9975-0133. 91, gas .. Tratar 376-1622.
Tratar 9963-4433. Vende-se apto. 101, no

Vende-se casa de 90m2, Residencial Ágata, Vende-se Vectra GLS, Vendo ou troco por
de alvenaria, com terreno Vende-se Santana CL 4 novo, com suíte e 2 quar- ano 97, completo. maior valor, Uno 98.

de 420m2, localizada na portas ano 96. tos (piso tipo Decorflex), R$ 22.000,00. Valor R$ 4.800,00 +

Rua João Januário Valor R$ 12.500,00. cerâmica Eliane, massa Tratar 9975-0133. financ., prestações de

Ayroso, Jaraguá Tratar 9962-5296. corrida, tinta acrílica, R$ 256,00. Tratar 370-

Esquerdo, ou troca-se metais Docol, banheira de Vende-se Vectra GLS, 7299 ou 9977-1666.

por chácara. R$ 40.000,00. Vende-se Corsa Wind hidromassagem com box ano 95, completo. Tratar
Tratar 9975-0133. ano 99/99, cl 11.000 km. de vidro temperado, 373-1026, com Ivonei. ALUGA-SE

Valor R$ 11.900,00. varandão com
Aluga-se apartamento no

Vende-se moto CBX ano
Tratar 9963-4433. churrasqueira e pia de Vende-se um Fusca Condomínio Amizade,

98, ótimo estado, valor granito. Edifício com 7 ano 74, motor 1.500, cl 2 quartos, cozinha,
R$ 4.000,00. Vende-se Vectra GLS andares, somente 2 aptos. em ótimo estado, no

garagem. Valor R$
Tratar 9975-0133. ano 95, completo. por andar, piscina, sala valor de R$ 1.500,00. 200,00. Tratar 371-2735.

Valor R$ 15.000,00. de festas e jardim Tratar 371-1922 ou

Vende-se Gol ano 90, Tratar 9962-5296. de entrada. Taxa de 9102-1689. Aluga-se apartamento
. Condomínio de apenasótimo estado, cor branca. . térreo, 2 quartos,

Aceita-se carro de menor Vende-se Logus ano 941 R$ 64,00 mensais. Vende-se CB-400, ano 83, cozinha, cl garagem
valor. Tratar 372-1327.

.

94, gasolina, cor bordô Preço: R$ 83.000,00. cor vermelha. Valor coberta. Rua Ernesto
Vende-se Gol CL 1.6 ano metálico. Contato Tratar: 372-0657. R$ 2.000,00 ou troca-se

.

Emílio Horet, 34, próx.
90, modelo 91, gasolina. 371-8554. por CG 125 de igualou Dalcelis e Dalmar. Tratar
Tratar 376-1622, cl Vende-se Gol Plus, ano menor valor. Contato 372-0187 ou 442-2860.

Enelson. Vende-se Gol 4 portas, 86, cor prata, vidros 370-0998, com Jaison.
com rodas em liga leve, verdes, ar quente,

Vende-se Passat i.6 ano
16 v., ano 99/99, desembaçador e Vende-se Astra GL, ano PRECISA-SE

81, cor branca. Aceita-se gasolina. Contato limpador traseiro, 2000, cor bordô, gasolina. Precisa-se de empregada
moto como parte do 371-8554. no valor de Contato 9973-5158. doméstica com referência

pagamento. R$ 4.000,00 à vista ou para trabalhar em

Tratar 370-2146, Vende-se Kombi R$ 2.000,00 + Vende-se aptos. de Guaramirim. Paga-se
cl Herbert. vidraçada, ano 96/96, financiamento. frente para omar (em bem, falar com Claudia

gasolina, branco. Tratar 275-3155 construção) em Balneário 373-0902.

Vende-se moto Sundown Contato 371-8554. ou 372-4912, coml, Camboriú, no Edifício

ano 2000, cor preta, toda Marquês de Olinda, no Admite-se profissional
cromada. Tratar 9962- Vende-se Pampa 1.8, Vende-se Gol, ano 96, GL Edifício Residencial em contabilidade, tratar:

1900, cl Jairo. ano 96/96, gasolina, cor 1.8, com direção hidráu- Number One, e no 9975-0133.
branca.Contato lica, cor verde, com Edifício Comendador

Vende-se Kadett GS ano
371-8554. módulo e 2 auto-falantes Pietro Zanella. Diversos

'

COMPRA-SE

89, completo. R$ 5:000,00 6955. Tratar 371-7109, com tamanhos e planos de Compro Gol a partir do
+ financiamento, Vende-se Monza, GL, 4 Vander. pagamento. 372-0657. ano 87, até R$ 4.500,00.

Tratar 370-2146, cl
.

portas, ano 95/95, Tratar 370-1039, cl
Odésio. gasolina, cor branca. Vende-se Gol, ano 86, Vende-se casa no Centro, Maria Inês.

r
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o ENDERECO CERTO DOS MELHORES
� .

PRODUTOS PARA SEU LAR!

• Meia-cana "Molduras"Corticeiras
• Sancas c/ Luz Indireta
• Paredé Divisó.ria de Gessa
• Farra e Divisória de Gypsum
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

QrSQIll�Q*�!< S�m, çQJU{!fi}llli$$Q
.-.. (47) 275-3184
• 9975-3105

Escritório: Tomaz Francisco Goes, 118 - Jaraguá do
Rua Minas Gerais, 1134 - sala 05 - Joínvllle - SC

Fábrica: Rua Jorge Mayerle, 192 - 'Joinville - sc

, .. i!�.�Q��I:� rilanu!�l1çip\�·e •.. POf.!Õ�.�>.EIétrônícos,
'vídeo}p()rt�iro, al.l:I.rmes,se�. !.i()/� interfones

.

Pedras: Sâo Tomé. Miracoma. Lajinha,
Luminária. Pedra ele Rio. Pedra Madeira,
ßl'il.a Branca. I�<liacla e revestimentos em geral
NM- cohrCW1Ol-' fl'et0. ar mcll'lOrf!;,\' pl'eç»Y cU:vv�

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

Imunizadora
��Jaraguá'

� (0**47) 371-1558
... (0**47) 975-1771

P..!;.Q{;_Ill./;,ß..llAJ2A._SA... .QIl..1NI).O"HBfA (G.QrJ1P.?J:I!.ºJI:!Qr..tQ){lç.91

S�r�r.M'C�R�db
Quimiav rom; 2 5 lNI'\OYdbV4Jeríhttcú:v comprovadcv

__A� �,�-A'- .. "�f,'�) � ••.�1.,..r.k.f.,;�it,f=t�·��<' ,"'f'S .. ..",,' � ,�,�s:;.. ,'"

Regina
.��

Ruo Reinoldo Rau, 815 . �olos O 1 e 02
Centro· Joroguó do �ul· �C

Rua Antônio Gesser, 40 - Bairro ezerniewicz - (Defronte ao Posto de Saúde)
eEP 89255-470 - Jaraguá do Sul - se ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Comércio de tintas em geral e acessórios
Prestação de mão-de-obra nos serviços de

pintura na construção civil

(Al!)
f') ""iC l;1i)''1;{,\
Lt J-+O:u'\J

27$·41C>2Comércio de materiais de construção em geral
Revendedor de Tintas Coral / Dacar

I

Fone: 373-1010
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ir (0**47)
372-2903
9973-3623

CASA NOVA· BairromIa da

Fígueíra- 70,OOm2• 03 qtos,
sala, copa/cozinha, bwc

R$32.000,OO

CASAYISTA· Bairro Chico
dePaulo· 140,OOm2• 06 qtos e

demais dependêncías-
R$ 30.000,00· Aceita carro

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

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

MATRÍCULAS ABERTAS

PROGRAMAÇÃO FEVEREIRO 2001

Infantil
• Ginástica Estética
• Ginástica Geriátrica
• Ginástica para

Gestantes
• Inglês Adulto e Infantil
• Teclado
• Musicalização

Infantil (3 a 6 anos)
• Pinturas Decorativas �

(reciclagem de móveis)
• Violão popular

• Artesanato em Geral
• Ballet Baby Class'

(5 a 7 anos)
• Ballet Infantil

(7 a 12 anos)
• Caminhada Orientada

, Dp,nça de Salão
Dança do Ventre

• Dança Juvenil.
(a partir 12 anos)

• Decorações para
Páscoa

• Espanhol Adulto e

INFORME-SE COMO PARTICIPAR
Horário de Atendimento

segunda a sexta: 8 às 22horas

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá doSul-SC
Tel: (47) 371-8930 - Tel/Fax (47) 371-9177

FIESC
SESI

SESI - Serviço Social da Indústria .

. Centro de Atividades de Jaraguá do Sul
J

Saúde, Segurança e

Medicina do Traba1ho

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

� Laudo Ambiental
>- PPRA
>- PCMSO

(exames médicos: admissional, periódico,
mudança de função, demissional)
� Audiometria Ocupacional
� Espirometria
� Censo Visual
� Curso de .CIPA
>- Curso de Primeiros Socorros

FALE CONOSCO ATRAVÉS DO TELEFONE 370-7899 RAMAL 27
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

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

I '_n_lE.....S_C_
SENAI

JARAGuÁ DO SUL---

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

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

Máquina de Costura Industrial.

Área Metalmecânica:
CAD Básico - Mecânico Geral e Soldagem

Industrial.

SENAI de jaraguá do Sul 25 anos de atividades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1° Distrito de Jaraguä do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus docu
mentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 23.117 de 13-02-2001

Cópia recebida do cartório de São Bento do Sul, neste Estado

GILBERTO DE FREITAS COSTA E SILVANA MARQUES MARTINS

Ele, brasileiro, solteiro, motorista.natural de Jaraguá doSul, domiciliado e residente na Rua Anto

nio Estanislau Ayroso, 270, nesta cidade, filho de Pedro de Freitas Costa e Zenir Maria Costa.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de São Bento do Sul, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua João Hoffmann,21, São Bento do Sul, neste Estado, filha de Sebastião Marques Martins e

Elidia Lucia da SilvaMartins.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

ALUGA-SE APTO.
no Ed. Amaranthus
(306m2, área total), 2

garagens, bwc's prontos.
R$ 1.200,00 com cozinha,
e R$ 1.000,00 sem cozinha.

Tratar 371·,s814.
Séculus CRECI 1873-J

VENDE-SE NA
BARRA .ITAPOCU,

uma casa mista, mobiliada,
com todo equipamento de

pesca. Valor R$ 6.000,00,
entrada + 30 prestações de

R$ 200,00. Aceita-se
proposta. Tratar 371-6069.

VENDE-SE JOGO
DE RODA 15

(rodas e pneus) modelo
BBS, semi-novo.

Preço à combinar. Tratar
371-6600 ou 9973-8543

VENDO CASA de
alvenaria semi-nova com

02 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço e

garagem. Terreno todo
murado. Bairro Estrada
Nova, R$ 39.000,00.
Tratar 372-3124

rIIMJr� CENTRO DE EDUCAÇÃO
�

, MUSICAL

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

de idade)
- Teclado e outros cursos

Inforlllacões371-1632

HUM'ANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA

DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS

Operador de Computador Analista de Pedidos (Cursando
Operador de E·Comerce 3° grau)
Chefe de Almoxarifado Torneiro Mecânico

Operador de Impressão Gráfica
.

Técnico de Máquinas de Lavar
Representante Comercial (cl Mecânico de Máquinas de Coso

firma própria) tura (pl São Bento do Sul)
Costureira Assistente de RH (Psicólogo)
Cortador de Malhas (com experi- - Engenheiro Mecânico (3° grau
ência) completo)

Vendedor de Automóveis
Secretário Executivo (pl
Schroeder)

Fresador de Ferraméntaria

Soldador MIG
Faturista
Desenhista Mecânico

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

Rua Jorge Czerniewicz, 1245' - (Rua do Hospital f

Jaraguá) - Cx. Postal 200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-

10'91 humana@humana.com.br
www.humana.com.br

Vende-se Mac
Male Lanches,
defronte Colégio
Homogo, na Ilha
) da Figueira.

Tratar
.9965-9917

Precisa-se:
- Vendedores

- CobradorExterno e

Interno, cl salário +
comissão.

Interessados tratar na
Rac: BR-280, KIn 69,
Bairro Água Verde.

Telefone: 371-8141, falar
cl Sr. Jalson ouMiro

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia
Designada 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 contra:

Angelo Koflowski - BR-280, Km 81 - Corupá;
Arfri Ind. Com. Refrig. Ltda. - R. Armandus Rengel, sn° - Nesta;
Armando Knaesel- R. Vergilio Pedro Rubini, 127;- Nesta;
Artemoveis Gielow Ltda. - R. Gustavo Gumz, 359, Rio Cerro II
- Nesta;
Artemoveis Gielow Ltda. - R. Gustavo Gumz, 359 - Nesta;
Claudinei Correa de Oliveira - R. Carlos Schustz, 99 - Nesta;
Comércio e Repres. Ingo Mar Ltda. - R. Francisco Stinghen,
171 - Nesta;
Comércio e Repres. Ingo Mar Ltda. - R. Francisco Stinghen,
171 - Nesta;
Comércio e Repres. Ingo Mar Ltda. - R. Francisco Stinghen,
171 - Nesta;
Comércio e Repres. Ingo Mar Ltda. - R. Francisco Stinghen, .171
- Nesta;

,

Cristiano dos Santos - R. Adolfo AntonioEmmendoerfer, s/n°, Rio
Molha - Nesta;
Distribuidora de Bebidas Xaxim - Av. Luiz Lunardi, 1131---'-Nesta;
Gráfica JD Ltda. - R. Padre Vicente, 91 � Nesta;
HoldingEng. ManutençãoMecanic. -Lateral BerthaWeege, 2293
- Nesta;
Jacir Bearzi - R. Leopoldo Malheiro, 15 - Nesta;
João Bertoldi - R. Alberto Santos Dumont, 170 - Nesta;
Jussara Vicente Bories - Edifício Jaraguá - Nesta;
Lauro Figueiredo & Cia Ltda. - R. Guilherme Wackerhagem,
200 - Nesta;

,

Mario Neire Ferreira dos Santos - R. Dorvalino Rodrigues, 66
- Nesta;
Mepi Comércio deMedicamentos Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 268,
Lj 132 - Nesta;
Mepi Comércio de Medicamentos Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 268,
Lj 132 - Nesta;
Mepi Comércio deMedicamentos Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 268,
Lj 132 - Nesta;

-

Moldutrans Ind. e Transportes Ltda. - R. Amandus Rengel, s/na,
Rio Cerro I - Nesta;
NataliComércio deEquip.lnfo. Ltda. - R. ReinoldoRau, 246, Centro
- Nesta;
R Mar Indústria e Comércio Ltda. M - R. WalterMarquardt, 131,
sala 3, Vila Nova - Nesta;
Refris Frigomak Ltda. - R. Pomerode s/n° - Nesta;
Reyntex Comercial Ltda. - R. Reinoldo Rau, 399 sl2 - Nesta;
Rudi Neumann- R. João C. Stein, frente n 1186 - Nesta;
Soberana Ind. Com. �e Conf. Ltda. - R. Reinoldo Rau, 560
- Nesta;
Valdir Ceola - R. ArthurMuller, 99 - Nesta;
Wisnienski Scardvelli - R. Paula Pereira, 1028 - Nesta;
Young Line Industria e Comércio Ltda. - R. Walter Marquardt.
3031 - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se re

cusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do

presente Edital, para que os mesmos compareçam neste
Tabelionato na Rua Arthur Muller, n° 78, no prazo da Lei, a
fim de liquidar o seu debito, ou então, dar razão por que não o

fàz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da

Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de 2001

Ilton Hoffmann
Tabelião Substituto
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Sábado, 17 defevereiro de 2001
�

TELEVISAO CORREIODOPOVO· 5

Rapidi,nhas
# O programa "Documento Nordeste" exibe os documentários
"Catimbau: O' Guardião do Tempo" e "Recife: O Mangue que a

Cidade Comeu". Rede Brasil, domingo, 10 h.

# No "Por Acaso", José Maurício Machline recebe o mago e

escritor Paulo Coelho. Rede Brasil, domingo, 20 h.

# No quadro "Retrato Falado", do. programa "Fantástico",
Denise Fraga mostra a história de uma carioca que era enganada
pelo marido, mas consegue reverter a situação. Globo, domingo,
20:30 h.

.

I

# Na série "Arquivo X", os agentes do FBI, Mulder e Scuily, se
deparam com o caso de um rapa_z que trabalha numa lanchonete
e tem compulsão por comer carne humana. Record, domingo,
21:30 h.

# Boris Casoy recebe no ,"Passando a Limpo" a cientista

Mayana Zatz, chefe do Instituto de Biociências da USP. Record,
domingo, 22:30 h.
# "Olha Quem Está Falando?",.de Amy Heckerling, mostra a

história de Molly, vivida por Kirstie Alley, que tem um filho que
conversa com outros bebês. O taxista, interpretado por John
Travolta, ajuda a moça e os dois começam a se relacionar. SBT,
segunda, 14:15 h.
# A "Sessão da Tarde" exibe o fume "Babe- Um Porquinho
Atrapalhado", de Chris Noonan. Numa fazenda, o porquinho
Babe não consegue,se adaptar ao meio em que vive e desafia o

destino tentando ser um cão pastor. Globo, segunda, 15:50 h.
# João Gordo recebe no "Gordo a Go-Go" o cantor Sidney
Magàl e Max Fivelinha mostra os preparativos para o Carnaval
da Escola de Samba X9, de São Paulo. MTv, segunda, 23 h.
# A jornalista Marília Gabriela fala do início de sua carreira

,

profissional e conta diversas curiosidades no "Programa do Jô".
Globo, segunda, 24 h.
# Paula Saldanha e Roberto Werneck mostram no "Expedições"
a primeira parte do especial "Pernambuco". Os pontos turísticos

. do Recife e Olinda, além dos manguezais da Ilha de Itamaracá,
estarão no programa. Rede Brasil, terça, 20 h.
# Fernanda Lima recebe no "LUAU MTV" a banda Rurnbora,
de Brasília, no programa gravado na Bahia. MTv, quarta, 22 h.
# O programa_ "Tudo de Bom" com Luana Piovani mostra a

vida da famosa tribo de motoqueiros "Hell's Angels" em Nova

Iorque. MTv, quinta, 22 h.

,# "Risco Final" é o filme do "Cine Record Especial". Com
di

\

reção de Harvey Frost, a trama mostra a disputa pelo poder
entre executivos de uma companhia que viajam para uma área

montanhosa com suas esposas. Record, sexta, 22: 40 h.
# O "Festival de Filmes" exibe o filme "Quiz Show - A Verdade
dos Bastidores" de Robert Redford. No elenco estão John
Turturro, Rob Morrow e Mira Sorvino. Nos anos 50, uma
emissora 'americana é líder de audiência com um programa ao

vivo que escolhe candidatos com imagem vendável. SBT,
sábado, 14:15 h.

•

li

- -

por Cintia Lopes

.

Destaques da programação na semana de 18 a 24/2/2001

Trapalhadas
(Globo, dom, 12:30 H)
O humorístico "A Turma

do Didi" tem participações
da Família Lima, da Banda

Beijo e de Wanessa Camar

go. Além dos musicais, o

programa traz histórias dife
rentes. Na primeira, Didi
acha uma bomba-relógio e

recebe uma "ajudinha" da
. Familia Lima para se livrar
do artefato. Sempre encren
cado,Didi leva um trote dos

amigos que o convidampara
um encontro, mas ele se dá

bem,'quando encontra, por
acaso,Wanessa Camargo.

Em famílía'
(Globo, dom, 13:40 H)
O "Gente Inocente" rece

be Carolina Dieckmann no

quadro "Tá no Papo". A
atriz ganha unia homenagem
das crianças do Instituto Na
cional do Câncer e responde
às perguntas da criançada do
programa. Um esquete da

novela "Tropicaliente", em
que o apresentador Márcio
Garcia atuou como irmão

de Carolina, é. interpretado
pelo elenco infantil. ,

Clima de verão
(Globo, dom, 14:45 H)
O "Planeta Verão" mos

tra o maktng of do vídeo
"Xuxa para Baixinhos". No

programa, Xuxa entrevista

Sandra de Sá e entra no clima
de verão fazendo uma sessão
de ioga na piscina. O quadro
"Planeta Brasil" traz uma

I

. matéria com Elba Ramalho.
Nos musicais, Claudinho e

Buchecha; Reginaldo Rossi,
Zé Ramalho e Karametade,

Debate quente
(Band, seg a sex, 15 H)
Sílvia Poppovic discute o

tema "Casei com meu ex

marido" na segunda-feira no
"Programa Sílvia Poppo
vic". Na terça,os convidados
contam casos no "Ele gosta
de contar vantagens". "O
amor mudou a minha vida"

,

é o tema da quàrta-feira e, na

quinta, Sílvia aborda a situa

ção delicada no "Minha filha
adolescente estágrávida".Já .

em ritmo de Carnaval, o te

ma "No Carnaval, eu me

transforrno" promete boas
risadas.

Vída de sambísta
(Rede Brasil, ter, 23:30 H)
Martinho daVila é o con

vidado do programa "En
saio". Omúsico fala sobre as

dificuldades do início da car
reira e das inúmeras viagens
à África. No programa diri

gido por Fernando Faro,
Martinho da Vila interpreta
os sucessos "Navio negrei
ro", "Samba dos ances

trais", "Bonga" e "Canta,
CantaMinhaGente".

Papo musícal
(RedeTV!, seg a sex, 23 H)
Marília Gabriela recebe

intérpretes de diferentes
estilos da Música Popular
Brasileira no programa "Ga
bi". Na segunda-feira, o ba

te-papo é com DanielaMer-
.

cury. Na terça, é a vez de
Leandro Leart, vocalista do
"ArtPopular" ficar de frente
com Gabi. A sambista Le.ei
Brandão é a convidada de

quarta-feira e o baiano Ri
cardo Chaves fala sobre o

novo CD na quinta.

Rockmíneíro

(MTV, sex, 22 H)
O programa "Fim de Se

mana Especial" é dedicado
à bandamineiraJota Quest.
Os músicos Rogério Flausi
no, Marco Túlio, Márcio
Buzelin, Paulinho Fonseca e

P.]. fazem um tour por Belo

Horizonte, em Minas Ge

rais, mostrando os pontos
turísticos da cidade natal. O

programa traz também cenas

do showda turnê "Oxigênio".

Pagode e funk
(Record, sáb, 12 H)

O "Programa Raul Gil"
recebe no programa especial
de Carnaval as Escolas de

Samba X9. e Vai-Vai, de São

Paulo. Nos musicaisestão o

grupo Fundo deQuintal, Si
monnye o Bonde do Tigrão.
Rick e Renner, Pepê e Ne

ném, Mc Naldinho e Mc

Bella e Claudinho e Buche

cha participam do Quadro
do "Banquinho" no "Para

quem você tira o chapéu", o
trio KLB.

Rítmo �e festa
(Band, sáb, 20:30 H)

A emissora esquenta os

tamborins para o Carnaval.
A versão 2001 do "Band Fo-'
lia" terá a cobertura do Car
naval de Salvador, na Bahia..
Sabrina ParIatore, Otaviano

Costa, Fernando Vanucci,
Astrid Fontenelle e Amaury
Jr. comandam a atração. Nd
"[ornal daBand", a apresen
tadoraJanine Borba mostra
flashesda cidade durante toda
asemana.
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Joice da Silva, filha de Francisco e

Marlene Silva, completou 4 anos no
dia 8/2. Sua-animada festinhafoi

.

realizada no último dia 11, na casa

dos pais

o sorridente Lucas
Gaedke completou ontem �

1 aninho. Os pais,
Evandro e Tânia, estão
muito contentes.A

festinha será hoje, na sua
residência

No próximo dia 23, a simpática Fernanda
Jesus da Silva completa 4 anos.
Felicidades é o que desejam seus pais,
Antônio e Jar enice

ArleyDiogo Vegini Urbim completou 3

aninhas no dia 22/1, e Pyetra Nicole Vegini
Morgado completou 4 anos no dia 14/2.

Ela, que reside em Brasilia (DF), veio
visitar os avós, tios e amigos na aprazível

Barra Velha

Amanhã, completa 7 anos a gatinha Pauline
Thais dos Santos. Beijos äo flflpai, Valdir, da
mam!-e,Marli, e dos manos, Júnior e Eduardo

O gatinho João Vitor Saganski comemora no
próximo dia 20/2 o seu '1° aniversário
i[

........ !.,.y

CLíNICA� Wecdá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO
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Ab!, esses padrões!
Sebastião Lauro Nau!

Pedi aos meus alunos uma tarefa em forma de desafio. O

objetivo era determinar o volume e a área da superfície de sólidos
de revolução. Este assento faz parte do conteúdo da disciplina
Cálculo Diferencial e Integral II do Curso de Tecnologia em
Mecânica do Centro Universitário de Jaraguá do S111-UNERJ.
Para fugir de padrões estabelecidos e evitar que os alunos apenas
reproduzissem o conhecimento,muitas vezes dissociado do dia
a dia e principalmente para dar sentido prático àutilização das

integrais definidas, os alunos deveriam inicialmente determinar

a função ou funções matemáticas quemelhor representassem
os contornos do objeto de estudo. Isto é necessário para calcular
o volume e a área propostos através de integrais.
A uma equipe, coube a tarefa de determinar o volume de

uma gota. Sim, uma gota'.
- Mas, professor, que gota?
- Escolham a que vocês quiserem.
- Podemos bater uma foto e depois ampliá-la?
- Claro, seria ótimo. Lembrem que as medidas devern ser

tomadas com cuidado para que o resultadoseja omais próximo
possível da realidade.

Transcorreu o tempo combinado para a entrega do trabalho,
que seria seguida por uma apresentação em sala de aula. Esta

apresentação tinha três objetivos bem definidos: dar chance aos

alunos de mostrarem o que aprenderam, socializar as .

experiências e permitir-lhes vivenciar a experiência de falar em
público em uma situação formal, sob algumapressão. As equipes,
de um modo geral, fizeram boas apresentações, buscaram
conhecimentos outros que não os meramente exigidos e

demonstraram conhecimento sobre o assunto. Até aí, tudo bem.
Eu, na verdade, já esperava isto. O que me surpreendeu foi a
resposta da "equipe da gota" à minha últimapergunta.

- Qual foi a maior dificuldade encontrada por vocês ao

desenvolverem este trabalho?, perguntei.
- Foi a gota, professor.
- A gota? Como assim?
- É que nós não estávamos conseguindo encontrar uma gota

ideal. Tentamos uma gota de água, mas o formato ficou muito
estranho. Depois experimentamos uma gota demelado, mas
ela ficoumuito comprida. Tentamos ainda uma gota de chumbo,
só que ela ficou muito arredondada. Finalmente, encontramos
uma gota de verniz que tinha escorrido e secado e estava

pendurada com um formato bem de gota. Foi apartir desta gota
que nós desenvolvemos Q nosso trabalho.

.

- E por que vocês não relataram todas estas tentativas no
trabalho de vocês?

.

- Ah!, professor! NósHão íamos dizer que foi tão difícil assim
achar urna gota. Ia pegar mal! Mas no fim deu tudo certo.

- E as demais gotas que vocês encontraram, o que eram se

não eram gotas?
Nestemomento, eles fizeram um silêncio sepulcral. Caiu a

.
ficha! Acho que eles entenderam que as coisas são o que são,
não o que a gente quer que elas sejam. Ficou fácil dizer-lhes
que a visão estereotipada domundo bloqueia a nossa criatividade
e nos impede de ver a realidade que a natureza nos descortina
a cada dia. Os fatos jamais se submetem às teorias, e os padrões

. quemuitas vezes nós como educadores ajudamos a construir
nem sempre representam a realidade. Mas, para que discutir
i�to? Uma gota é só uma gota.

Sebastião Lauro Nau é mestre em engenharia e

coordenador do Curso de Tecnologia em Mecânica do
CentroUnlversitärío de Jaraguädo Sul-UNERJ

A Administração Municipal recebeu na

Prefeitura de Três Barras Acadêmicos realizaram atividades com crianças

Acadêmicos e Professores avaliam
, .

ProgramaUniversidade Solidária
I

Os acadêmicos e os profes
sores da UNERJ que participa
ram do ProgramaUniversidade
Solidária em janeiro na cidade

de Três Barras, deverão se reu

nir nos próximos dias para fazer
uma avaliação dos trabalhos

executados na comunidâde São

Cristóvão daquele município.
Segundo a Professora Ro

semeire Puccini Vasel, Coorde
nadora de Extensão e Relações
Comunitárias da UNERJ, as

contribuições deste grupo,
deverão ser melhor aproveita
das pela administraçãomunici
pal de Três Barras. "Podemos

observar 9 interesse do Prefeito

Luís Shimoguiri e do Vice,Mil
tonMiguel, em promover ações
propostas pelos nossos acadê

micos ao longo deste ano. Estas
ações visam a melhoria da

qualidade de vida numa região
carente sob diversos aspectos".

. Ao longo de dez dias os estu

dantes, coordenados pelo Pro

fessor Maurício Silva, realiza
ram trabalhos de recreação e

oficinas com atividades profis
sio�ais com a comunidade.

'. '

"Nesta oportunidade tivemos

um maior envolvimento do po
der público com o acompanha
mento direto de todas as ativi

dades. Fizemos uma avaliação

em relação ao trabalho execu

tado em 2000 e constatamos um

maior interesse da sociedade co

rno um todo em executar os tra

balhos propostos".
Ao final do encontro foram

realizados dois seminários. No

primeiro, o Professor Maurício
Silva, falou a empresáríos sobre
os diversos programas de Quali
dade Total na Câmara de Verea
dores de Três Barras. O segun
doseminário foi proferido pela
Professora Rosemeire Puccini

Vasel, que tratou daQualidade no
Serviço Publico e contou com a

,

participação'de 150 servidores

municipais de diversas áreas ..

.

Letras está com

inscrições abertas

para Cursos
Extracurriculares

A Coordenação do Curso de

Letras do Centro Universitário de

Jaraguá do Stil - UNERJ está

com inscrições abertas para a

reserva de vagas para os Cursos

Extracurriculares de Língua In

glesa e Língua Espanhola que
têm início previsto' para março.

Os cursos; certificados e mi

nistrados pelaUNERJ, oferecem.
aulas com a utilização dos recur

sos de moderno Laboratório de

Línguas, único em seu gênero na
região. A duração p�r módulo é

de, aproximadamente, quatro
meses. Maiores informações po-·
dem ser obtidas através do telefo

ne (Oxx) 47 371-0983/ramaI208

ou pela internet línguas@unerj.br
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Visita ao novo

centro empresarial
Associados da Acijs e a imprensa realizaram naúltima segunda

feira (12) uma visita às obras do novo Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul (Cejas), às 19 horas, após a

reunião semanal da entidade. Com investimento de R$ 1,7
milhão, o prédio, onde o Cejas será iIistalado, tem área de 2.780
metros quadrados e vai abrigar, além da Acijs, a Apevi, CDL e

Sindicatos Patronais. A construção foi iniciada em setembro de
1999 e tem previsão de término e inauguração no final do

primeiro semestre deste ano ..

O arquiteto Reinhard Conrad, da Conart Arquitetura e Design,
com a presidenta da Acijs, Christiune Hufenüssler,mostraram as

obras do �ovo centro empresarial

o jovem Cesar
Decher estreou idade
nova no último dia
15. Recebe um abraço
especial dos pais,
Floriano e Janete, do
irmão, Márcio, e da
cunhada Luciana.
Parabéns!

,

Il floricultura

fiorIsa II

til (047) 371;;'8146
ti (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau- Jaraguá do Sul _ SC

Calçadão
371-5800

Barra do Rio do Cerro
376-1603

AF

Advogado Mprio César Felippi, secretário adjunto da OAB; Bruno Breithaupt,
empresário; Jurandyr Bertoldi, advogado; Paulo Mattos, presidente da 'OAB/JS,
e o juiz Márcio Renê Rocha no Restaurante Armalwee

Simpático casal de

Guaramirim,
Roberto Mannes e a esposa,
Silvana. Ele estreou idade

nova no último dia 14

Corupá
375-1948

Mania de vender barato

-----�

INAUGURAÇÃO O casal
de médicos ortopedistas
drs. Rogério Luiz e Karin
da Silva inaugurou, no
último dia 7 de fevereiro,
moderna clínica na cidade
de Guaramirim, na Rua

João Butschardt, fundos da

agência da Caixa
-

Econômica FederaÍ, onde os

convidados foram
recepcionados com

delicioso coquetel. Aos
idealizadores do projeto os

melhores votos de
sucesso!!!
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Rede estadual garante vagas I

Jaraguá do Sul - Não vão

faltar salas para os alunos que vol
tam às aulas na segunda-feira, na
rede estadual de ensino. A garan
tia é do coordenador da 19- CRB

(Coordenadoria Regional de Edu

cação), Anésio Luiz Alexandre. Ele
diz que, ao contrário do que aconte

ceu no ano passado, as escolas

terão salas, normais, sem nenhu

ma adaptação, porque ocorreram

ampliações, durante o ano, e exis

tem outras salas em construção.
O Estado tem cerca de 23,5 mil

alunos nos cinco Municípios da

microrregião, 14 mil apenas em

Jaraguá do Sul, incluindo o ensino
de jovens e adultos. No total, são
34 escolas, 18 jaraguaenses. "Ain
da temos vagas e vamos receber

matrículas até o final de fevereiro",
informa o coordenador. Ele lembra

que há política de valorização do
Ensino Médio.

Esta semana, a CRB recebeu a

primeira remessa de carteiras do

ano, 400 unidades, e a primeira re-
, messa de merenda, 12 mil quilos,
que serão distribuídos entre os mu

nicípios da região, com exceção
deJaraguá do Sul, que já municipa
lizou amerenda. A partir deste ano,

Corupá, Massaranduba e Guara
mirim também vão implantar o sis
tema de municipalização, que dá
autonomia aos municípios para a

compra da alimentação das crianças.
O sistema estadual de ensino

dispõe de 800 professores, apenas
300 efetivos. Os demais são ACTs

(Admitidos em Caráter Tempo
rário), que têm seus contratos
feitos anualmente. No início da se

mana, a direção regional do Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores em

Educação) denunciou que os ACTs
tiveram que pagar consulta para
fazer o exame de admissão. Pro
cedimento que o coordenador da
CRB encara como normal. "Eles
não pagaram um exame normal,
apenas um atestado de saúde, que
normalmente custaria R$ 25,00.
Chamamos ummédico do trabalho

que realizou esses exames por R$
10,00", defende Alexandre.

O coordenador do sindicato,
Luiz Cezar Schörner, diz que não

poderia ter havido cobrança de R$
10,00, já que o exame médico é
de .responsabilidade do empre
gador. O número de profissionais
contratos em regime temporário é
cada vez maior. (LC)

Município temmais de
11 mil alunos matriculados
Jaraguá do Sul - O ano

letivo de 2001 também inicia na

segunda-feira para 11.308 alunos
matriculados do pré-escolar a 8-
série nas 36 escolas municipais. A
secretãría de Educação e Cultura,
Iris Barg Piazera, acrescenta que,
contando com os 787 estudantes
de Educação de Jovens e Adultos
e as 2.719 crianças dos 18 cen

tros de educação infantil, um total
de 14.814 alunos, já fizeram ma

trícula prévia na rede municipal de
ensino. Ela observa que as matrí
culas para o ensino fundamental
Continuam abertas e, por estarem,
em expansão, devem atingir a es

timativa de crescimento em tomo
de 3,% em relação ao ano passado.

Iris Piazera informa que o re

torno dos professores já aconte
ceu no dia 12 de fevereiro, enquan
to que o pessoal administrativo dás
unidades escolares voltou ao tra-.

balho no dia 7. "Já os centros de

educação infantil, que estiveram

em atividade permanente de plan
tão e atenderam todas as farrulias

que necessitaram dos nossos ser

viços no período de recesso, reini
ciararn funcionamento pleno em

29 de janeiro.'; /

Em relação à educação infantil,
'a secretária comunica ainda que
um levantamento realizado no

primeiro dia de fevereiro de
monstrou a disponibilidade de 300

vagas a serem preenchidas em

diversos CMEIs. De acordo com

Íris Piazera estão disponíveis: 49
vagas para berçário I (crianças até
1 ano); 31 para berçário II (1 a 2

anos); 23 para maternal I (2 a 3

anos); 50 para maternal II (3 a 4

anos); 81 parajardim (4 a 5 anos);
e 66 para pré-escolar (5 a 6 anos).
Para verificar a quais centros

municipais de educação infantil

pertencem estas vagas, os inte

ressados devem entrarem contato

com a Secretaria de Educação e

Cultura.

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior,
CRM 8879

GERAL-7

Sujeira: Adelma Bertoldi diz que tubulação está entupida, por isso a água invadiu sua residência

Enxurradacausa prejuízos
para a população dos bairros

Jaraguä do Sul - As fortes
chuvas dos últimos dias deram tra

balho aOS bombeiros e ao Condec

(Conselho de DefesaCivil). Queda
de barreiras e alagamento de re

sistências provocados pela enxur

rada e pelo entupimento de bueiros
são as ocorrências mais comuns,
no Município. Os bairros mais

atingidos foram Vieiras, Vila Lenzi,
Nereu Ramos, Barra do Rio Molha'
e Ilha da Figueira. A coordenação
do Condec informa que ainda não

dispõe de números e que é preciso
fazer laudo para verificar as con

dições, 'em cada ocorrência. I

Houve pelo menos cinco que
das de barreiras em Jaraguá do Sul,
desde quarta-feira. Nos bairros, a

população reclama máquinas e,

homens para auxiliar na limpeza de
'

bueiros e arrumar as ruas. "Nós
estamos prestando atendimento, à
medida que verificamos as ocor

rências", garante o diretor da
Divisão de Projetos do Município
e membro da Defesa Civil, Ronis
Roberto Bosse, "Ficamos até a

madrugada nas ruas, acompa
nhando o trabalho junto com os

bombeiros", reforça o secretário
de Desenvolvimento Municipal,
Ademir Izidoro.

Nos bairros, várias famílias
tiveram as casas alagadas pela
enxurrada. A Rua Gustavo Les

smann, no Bairro Vieiras, foi
;
destruída pelas chuvas. A enxur- Barranco: bicicleta do menino e eletrodomésticos foram soterrados

Rua Gustavo
Lessmann
foi arrasada

pelas chuvas

fada trouxe para as portas das
casas barro, pedras e lixo. "As

pessoas jogam lixo no riacho, de

pois chove e acontece isso conos

co", lamenta a moradora Magali
Brums, enquanto tenta limpar a

frente da residência, A casa da cos

tureira Adelma Bertoldi foi invadida

pela enxurrada, com o entupimento
da canalização. "A Prefeitura jogou
terra dentro do bueiro e fechou.
Está tudo entupido", reclama. Sem
ter lugar para sair, a enxurrada
voltou pelos canos da casa dela,
rompeu o piso da sala de costura

até escoar pela caixa de gordura.
O caso mais difícil, também na

Rua Gustavo Lessmann, é da fa
mília Rosa, Barranco desmoronou
sobre parte da residência, derru
bando a varanda e soterrando
eletrodomésticos da diarista Pedra

Rosa. "Nós estamos com muito
medo. Se chover mais isso tudo

pode desmoronar", avalia. Os

bombeiros estiveramno local, na
noite de sexta-feira, mas pouco
puderam fazer. A casa situa-se em

morro de difícil acesso, já que a

enxurrada abriu valas na rua.

"Precisamos de uma máquina pra
tirar essa terra" , pede a proprietária.
Cinco pessoas moram na casa.

(LiSANDREA COSTA)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Domingo

O ferramenteiro Gervásio
Stui, funcionário daWeg, foi um
dos moradores mais prejudicados
naquele local. Ele e a família fo
ramsurpreendidos com a destruí,
ção de urn muro ao lado da casa,
que caiu durante a enxurrada,
inundando completamente o pátio
e a residência. Eles não conse

guiram retirar em tempo roupas,
móveis e eletrodomésticos, 'iodo
mundo aqui fazmuro e a rua virou
uma gamela", relata Stui. Até o

carro da família, por alguns
momentos, ficou boiando, relata.

o

Na parte mais elevada da rua,
amoradoraAdelinaMachado viu

parte do terreno ceder e fonnar
urna cratera bemperto da residên
cia. Segundo ela, os tubos que
recebem a água que desce de
uma cachoeira estavam trincados
e não resistiram à força da água
da enxurrada. (MR)

JARAGUÁ DO SUL, 17 DE FEVEREIRO DE 2001

Enxurradas fazemGuaramirim
decretar situaçãodeemergência
Cidade sofre
com inundações
e riscos de
desabamentos

Guaramirim - Desde quin
ta-feira está decretada situação de

emergência no Município devido
aos estragos e riscos decorrentes
das fortes enxurradas que se aba
teram sobre a cidade. Os proble
mas registrados com a intensa

chuva registrada quarta-feira à

noite, com cerca de duas horas de

duração, se intensificaram anteon

tem quandoocorreu nova precipita- o

ção, embora menos intensa. Ala

gamentos em vários locais na área

urbana, desalojando moradores e

oferecendo riscos de desaba
mentos em morros que ameaçam
cair sobre residências, são al

gumas das conseqüências, além de

prejuízos às estradas no interior.
O prefeitoMário Sérgio Peixe�

(PFL) decidiu pela decretação de

emergência após reunir-se com a

Comissão Municipal de Defesa
Civil e representantes de diversas
entidades e órgãos de segurança,
convocados 'às pressas para avaliar
a situação. Na ocasião, foram
constituídas três comissões que
ficaram encarregadas de tomar as

providências necessárias e efetuar
levantamentos dos problemas
verificados em residências, pa
trimônio público e setor rodoviário.
A Prefeitura decidiu também
relatar os fatos à Comissão Es
tadual de Defesa Civil, em Flori

anópolis.
Levantamento feito peloCorpo

de Bombeiros Voluntários, dos
estragos apurados até ontem à

tarde, indica que os maiores

problemas na área urbana foram

registrados na Rua Pastor Lorenz

Hahn, no Bairro Nova Esperança,
.
uma travessa que faz ligação com
a Rua 28 de Agosto, no trecho

Edson JunkeslCP

Susto: moradora da Rua Pastor LorenzHahn viuparte dopátio ceder

entre o Cemitério Municipal e o

Trevo do Prüss. Nessa rua, oito
famílias tiveram as casas inundadas
e sofrem danos em instalações resi
denciais e móveis não removidos
em tempo. No Bairro Avaí, pelo
menos seis famílias da Rua
Gustavo Rubin, tiveram proble
mas com alagamentos.

RISCO - No Bairro Vila
Nova um barranco cedeu e obs
truiu metade da rua, além de amea

çar deixar soterrada a residência
de Lurdes Scarparo, que pediu
auxílio aos bombeiros para poder
enfrentar a situação. Na altura do o

Trevo do Prüss, parte de um de

pósito de distribuição de bebidas

despencou e atingiu a residência
da viúvaRosaMariaBorbadaSilva,
de 74 anos. A viúva, que mora

sozinha na casa, disse que só

escapou porque não estava dor
mindo quando pedaços da parede
com concreto e tijolos destruiu a

parede do quarto e quebrou a cama.

Os bombeiros não confirma
ram nenhuma pessoa ferida ou

família desalojada, apesar dos
transtornos causados pelas en

xurradas. No interior, as loca
lidades de Corticeira, Jacu-Açu
e Caixa D'água estão entre as

mais atingidas. No Centro.vários
estabelecimentos comerciais por
muito pouco não foram alagados.
Com a água acumulada, a pas
sagem de veículos não era

possível. nas ruas 28 de Agosto
e Jerônimo Correa, e outros

locais, durante algumas horas.
(MILTON RAASCH)

SecretariaconcentIasetViçonoatendimentoaosatingidos
Guaramírím - A Secretaria

de Obras, Viação e Saneamento es
tá concentrando toda a equipe de
trabalho no atendimento às farru1ias
e comunidades que foram pre
judicadas pelas fortes chuvas
registradas durante a semana. O
secretário Lauro Fröhlich apro-

,
veitou para pedir a compreensão
da população em relação a outras

solicitações de serviços menos

urgentes. "Precisamos atender pri
meiro aquelas pessoas que estão

no desconforto por causa das inun

dações", explicou.
Durante vistoria feita pelo

interior, Fröhlich constatou que
existem muitas estradas des

truídas, com o revestimento car

regado pela enxurrada, além de

pontes e pontilhões com cabeceiras

comprometidas. De certa forma,

explicou, (> trabalho que havia sido
desenvolvido desde o início do

governo, emjaneiro, acabou sendo
afetado e precisará ser refeito.
Outra dificuldade é a falta demaior

disponibilidade de máquinas e

veículos para os serviços rodo
viários. A Prefeitura tem planos de
adquirir novas unidades, mas até
omomento, nenhum investimento

foi feito. (MR)

Moradores daRua PastorHahn
reclamam há anos pelas obras

NOSSAMENSAGEM

"SêdeMisericordiosos, como também
o vosso pai é Misericordioso"

Às vezes, somos interesseiros no que fazemos. Mas o Pai "é

bondoso também para com os ingratos e os maus". E Ele quer
em nós esse seu amor gratuito: "Amai os vossos inimigos", rezai
por aqueles que vos caluniam", "fazei o bem ... sem esperar coisa

alguma em troca! Para o Pai, não basta que apenas vivamoS.

Como Ele, devemos ser "espírito vivificante", fontes de vida

para todos. Esse ideal divino é possível: já Davi, perseguido de

morte por Saul, perdoa seu perseguidor, poupando-lhe a vida.

Guaramirim - Desde o

governo do ex-prefeito Victor

Kleine, os moradores da Rua

PastorLorenz Hahn esperam por
obras para melhorar o esgoto
pluvial, sem serem atendidos. "O

proprietário de um terreno pró
ximo da Rua 28 de Agosto teria
até autorizado a instalação de

tubulação, como alternativa para
solucionar o problema, mas pas
saram dois governos e nenhuma

providência foi tomada", relata
Arnaldo Juvenal da Silva, um dos
moradores da área. As palavras
dele são reforçadas pelo vizinho,
Edson Luiz Karner, proprietário
da Karner Sonorizações. Con
forme ele, só com um serviço
amplo de reabertura de valas e

substituição de tubos os pro
blemas com alagamentos na rua,
que são freqüentes, serão elimi
nados.

Sábado

19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São Luiz
19hOO - Perpétuo Socorro

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

MISSAS

07hOO - Matriz

09hOO - Matriz

19hOO - Matriz
08hOO - São Cristóvão

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105
Ed, Florença -1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

CASA DAS TINTAS
Matriz.- Fones (047) 371-0380

- 371-3969
Rua Cabo HarryHadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110
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Problemasde bairro

.

local para extrairmacadame
A Amoben (Associação de Moradores do Bairro da Estrada Nova)

faz assembléia hoje, às 16h30, no salão da Igreja Sagrado Coração
de Jesus, para discutir problemas do bairro. Estão convidados os

secretários da Prefeitura de Jaraguá do Sul, prefeito e vereadores.

Os principais assuntos em pauta são a necessidade de posto de

saúde, pavimentação e acesso à BR�280.
Concurso prorrogado

O Shopping Breithaupt e a BTVprorrogaram o prazo para quem

quer participar do concurso de máscaras de Carnaval. Até o dia 22

de fevereiro, os concorrentes podem entregar as máscaras no

shopping. Os três melhores serão premiados com um celular Nokia

6180.

Liquidação
A CDL vai lançar na próxima quarta-feira, na Boate Notre, a

Promoção Liquida Jaraguá Verão, prevista para liquidar o estoque
de verão-das lojas associadas. A promoção acontece de 1 a 10 de

março.

Cursos
A JHB Desenvolvimento do Potencial, de Jaraguá do Sul, oferece

vagas em cursos de Marketing Pessoal e Etiqueta Profissional;
Etiqueta Pessoal e Profissional; Autoconhecimento Voltado ao

Desenvolvimento Profissional e Pessoal e Marketing Básico.

Informações pelo telefone 372-0138.

-

LEILAO INDUSTRIAL
Im 21/02/2001 - 14h - quarta feira

I!!!I Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1479 - Jaraguá do Sul-SC

'Ronaldo Siewert
Leiloeiro Oficial

HASTA PÚBLICA
fone (47) 433-6569 - fax (47) 433-8361

www.hastapublica.lel.br
HASTA PÚBLICA
•......,

VEíCULOS E CARROÇARIAS FRIGORíFICAS
Camioneta Studybacker ano 53, motor 6 cilindros (raridade) - Trailler ,4,50 x2, 1 O marca Coravam - Carroçaria fibra com

equipamento ano 90 marca Delfina - (imoçaria frigorífico usada Inereal com equipamento 3,10 x 2,25 x 1,75 - Furgão
carga seca HC, com 6,30x2,60x2,20 - Furgão carga sem Cargo Van 6,50x2,60x2,35 - Furgãacarga,seca Argi ano 99,
8,30 x2,60 x 2,65 - Furgão carga seca marca ünshalm 8,00 x2,60x2,30.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Exaustor industrial com motorWeg 5 CV diametro 70 cm. - Serra circular triangulo com motor Kahlbach - 2 Torno manual
Lampe com motorWeg 1,5 CV_- Compressor Back FK 5 novo - Compressor TK semi novo - Torna para madeira Lampe com
motor Weg 5 CV - Prensa hidráulica para 70 toneladas fabricação HC - Cabeçote de ar compressor Schulz - Furadeira

I Famac horizantal- lixadeira ve]lical- üxadeira fubr. HC com matarWeg 3 CV com 2,30 m � Pulverizador HC com motor

Weg 3 CV - 8 Evaparodores industriàis - Respigadeira Invicta 3 eixos - Galopeira Acerbi com motor Kohlbach - Tupia
simples de 5 HP - Galopo Famac com motorWeg 3 CV - Respigadeira Invicta - Destopadeira circularfabric. HC com motor

Weg5CV.

BENS DIVERSOS
Base chassi 8,50 x 2,60 - Caçamba Sprinter Mercedes novo - mesa de montagem para fechar portas - Banca de
marceneiro - Grampo/Sargento para madeira - Evaporador�igorífico - BetoneiraMenegotti 350 litros.

Condições de Pagamento
• Avisitação dos bens poderá serfeita no local do leilão nos dies 19 e 20 defevereiro/2001 no horório comercial.
• Toda e qualquer despesa decorrente do carregamento etronsporte dos bens vendidos correrão por conta e risco
do arrematante.. A retirada dos bens vendidos será feito a partir do dia 05 de março/2001, no horório
comercial.. Todos os bens serão vendidos no estado em que se encontram, nöo cabendo reclamação de
qualquer natureza.• O arrematante pagará no ntcdn compra 50% (cinqüenta porcento) a título de sinal, e o
saldo em 48 horas no escritório do Leiloeiro, sob pena da perda do sinal dado.. A comissão do leiloeiro seró
paga pelo arrematante, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do arremate.. O leilão obedecerá as

normasestabelecidas pelo Decreto lei Federal n' 21.981 de 19/1 0/32.. Maiorese melheresmlormnçõescnm
o leiloeiro atravé�fone (47) 433-6569 ou Fax (47) 433-8361 eou www.hastaoublica.lel.br

Saibreira que
era usada em

Jaraguá do Sul
foi embargada

Guaramirim --;- A Secretaria

de Obras, Viação e Saneamento

está, desde sexta-feira da semana

passada, sem local para extrair
macadame. A informação é confir
mada pelo secretário de Obras,
Lauro Fröhlich, que após o embar
go de uma saibreira que estava

sendo utilizada no Bairro Chico de
Paulo, em Jaraguá do Sul, ficou
semmais nenhuma alternativa para
conseguir esse material, indispen
sável para a execução de serviços
como conservação de estradas, en
tre várias outras finalidades.

As dificuldades de Fröhlich
com a falta de macadame estão

acontecendo desde o início do go
verno, quando a Prefeitura deixou
de se abastecer em outra saibreira,
localizada na Estrada Bananal do

Sul, que geralmente era usadamas
também sofreu embargo da

fiscalização do Ibama. Desde en

tão, a secretaria estava recorren

do a fornecedores em Jaraguá do
- Stil, enquanto estão sendo busca-

Carência: obtermacadame édesafiopara aPrefeitura de Guaramirim

das novas alternativas.
Fröhlich admite que a falta de

jazidas que estejam em disponibi
lidade para uso da Prefeitura está

prejudicando bastante o serviço da
Secretaria de Obras, Viação e

Saneamento, que fica na depen
dência de terceiros para conseguir
material de revestimento, um

componente básico para funciona
mento de qualquer setor de obras.
"É uma confusão", admite o se

cretário, que há semanas vem

pesquisando novos locais para

extração em Guaramirim, com o

auxílio de geólogos.
Conforme o secretário, pelo

menos oito novos locais já foram

pesquisados e existem chances de

que pelo menos três deles possam
ser utilizados brevemente. A

intenção é providenciar toda a

documentação legal exigida pelo
lhama e destinar prioritariamente
essas jazidas para atender as

necessidades de material de

revestimento da Prefeitura. Ele

destacou que a situação ficou ainda

mais complicada, nesse aspecto,
com as enxurradas desta semana,

que prejudicaram bastante as

rodovias no interiordeGuaramirim,
exigindo reparos imediatos.
(MILTON RAASCH)

Prefeiturapromete rever oplano de cargos e salários
Guaramirim - A Prefeitura

vai fazer a revisão no plano de

cargos e salários dos servidores

municipais para fazer os ajustes
necessários e adequar-se às novas

exigências da legislação. A garantia
foi dada pelo secretário de Admi-'
nistração e Finanças, Jair Tomelin,
durante reunião com represen
tantes do Sinsep (Sindicato dos
Servidores PúblicosMunicipais de
Jaraguá do Sul e Região), esta
semana. O servidor público mu

nicipal de Guaramirim tem menor

remuneração na comparação col?
a categoria em outras cidades na

microrregião.
O piso do servidor local é de

R$ 210:00, menos do que o salário
de qualquer outra prefeitura em

cidades vizinhas, e esta é justa
mente uma das questões que o

sindicato espera tratar com a nova

administração de Guaramirim, A

promessa recebida pela direção do
Sinsep é do secretário e chefe de

Gabinete, Luiz Pereira, que
também participou do encontro, é
de que em abril será dado um novo

rumo nessas questões. Conforme
a presidenta Idinei Petry, várias
questões relacionadas com a

categoria em toda a microrregião
preocupam no momento, mas o

problema salarial em Guaramirim

aparece com destaque.

Idinei espera poder negociar
com aPrefeitura também a questão
do refeitório utilizado pelos tra

balhadores, instalado no Parque
Municipal de Eventos, e que

precisa ser melhorado. Segundo
ela, em outros tempos, o funcio
namento do refeitório foi ainda
mais precário, mas ainda agora
deve ser melhorado. A direção do
sindicato já procurou os prefeitos
Dávio Leu, em Massaranduba, e

Osvaldo Jurck, em Schroeder,
para tratar dos assuntos que
interessam aos servidores e nos

próximos dias deverá encontrar

se também com Luiz Carlos

Tamanini, de Corupá. (MR)

BäREiTHAUPf�
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Programa de Incentivo ao
Trabalho reinicia em março
A cerimônia de

lançamento será
no auditório
doSesi

Jaraguá do Sul- A Pre
feitura de Jaraguá do Sul, atra
vés da Secretaria de Produção,
lança nova etapa do Programa,
de Incentivo ao Trabalho e à

Qualificação Profissional em 5
de março, A cerimônia de lan

çamento, que está prevista para
as 8 horas, no auditório do Sesi,
deverá contar com a presença
do prefeito Irineu Pasold, além

.

de secretários, gerentes, asses
sores, vereadores e represen
tantes de entidades de ensino li

gadas ao programa.
De acordo com a gerente de

Indústria, Comércio, Turismo e

Serviços, Niura Sandra Demar- ,

chi dos Santos, o programa rei
nicia este ano com 30 pessoas.
"A partir de abril, a cada mês,
serão acrescidos mais 45 traba
lhadores bolsistas até completar
180, que é o número máximo

permitido dentro de nosso orça
mento, pelo menos por enquan-

to", informa a gerente, lembran-
.

do que pela lei estão disponíveis
até 250 vagas. Recentemente,
121 pessoas que integraram o

programa em 2000 receberam
seus certificados de conclusão.

Niura dos Santos explica que
o Programa de Incentivo ao Tra
balho - antes vinculado à anti

ga Secretaria da: Família -, es
te ano, será coordenado exclusi
vamente por sua gerência, den
tro da Secretaria de Produção.
"Formamos uma equipe que já
está fazendo visita às pessoas
cadastradas", diz a gerente,
acrescentando que, além da qua
lificação profissional, os partici
pantes também serão incentiva
dos a freqüentar a Educação de
Adultos, quando necessário.
"Estamos acrescentando esta

proposta porque no ano passa
do detectamos que 16% dos tra

balhadores bolsistas eram pes
soas semi-analfabetas." Ela in

forma ainda que,de acordo com
a lei, todas as pessoas selecio
nadas terão seus nomes divul

gados na imprensa.
Contando atualmente com

cerca de 400 pessoas cadastra

das, o Programa de Incentivo ao

Trabalho e à Qualificação foi

implantado em março do ano

OFICINA MECANICA
BAUMANN,

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica

,

- Freios - Suspensão - Direção
<Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Balanceamento - Toda linha de esca amentos.

CORREIODOPOVO
o Jornal CORREIO DO POVO está selecionando

profissional que queira atuar na área de vendas em

Jaraguá do Sul.·

A empresa exige:
- experiência em vendas
- 2° G'raú completo

- condução própria
- comunicativa

Interessados deverão se dirigir à Rua Wâlter
Marquardt, 1180, em horário comercial, para

entrevistas.

passado, com o objetivo de "pro
porcionar a qualificação profis
sional do trabalhador desempre
gado, de forma a torná-lo apto
a atender as exigências domer
cado de trabalho e incentivando
o combate ao desemprego". Os'
participantes assinam um con

trato de seis meses com a Pre

feitura (sem vínculo empre

gatício), período em que rece

bem: bolsa auxílio mensal no
valor de um saláriomínimo; au
xílio alimentação, auxílio trans
porte e cursos de treinamento e

educação profissional integrados
com atividades práticas.

Com inscrições .abertas em

caráter permanente, na Se

cretaria de Produção, em ho
rário de funcionamento da
Prefeitura Municipal, os in

teressados devem atender aos

seguintes requisitos: estar

desempregado há pelo menos

um ano e que não seja be

neficiário de seguro-desempre
go ou qualquer outro programa
assistencial equivalente; residir
em Jaraguá do Sul no mínimo
há três anos; ser maior de 16

anos.

Só é permitido o cadastra
mento de apenas uma pessoa

por farru1ia.

Transporte para:
Faculdade (local);
Trcbclho, Festas
Casamentos, etc.

(47) 9113-1646

Jaraguá do Sul - sc

Furto de bicicleta
A bicicleta Monark, cor verde, de propriedade de João Laércio

Rosa, 34 anos, foi roubada do estacionamento do Supermercado
Angeloni, ontem, às 8h45.

Homem desaparecido
A zeladora Evana Antunes de Oliveira, moradora do Bairro Três

Rios do Norte, compareceu à Delegacia de Polícia para reclamar o

desaparecimento do vigilante Hermes Carneiro Oliveira, 34 anos. Ela
relatou em Boletim de Ocorrência que a última vez que Oliveira foi
visto foi quando saiu do trabalho, ontem, com o uniforme da empresa
(KJ Tinturaria Baependi), no veículo Santana, cor verde, placa ACT-
85'47, de Jaraguá do Sul.

Porte ilegal de arma

o auxiliar de produção Reinaldo José dos Passos compareceu à

Delegacia de Polícia para prestar queixa contra o desempregado Mário
Correia, 38 anos. Ele é acusado de porte ilegal de arma e ameaça
contra a aposentada Hildegart Correia e Passos, nà noite de quinta
feira.

/

Lesão corporal e danos
O proprietário de microempresa, Lino José Stoinski, 50 anos,

acusa Eraldo Carlos Lopes por causar danos e lesões corporais
durante briga. Lopes estava embriagado.

Bicicleta roubada
A bicicleta Monark, cor vermelha, de propriedade de Heim

Roweder, foi furtada no centro da cidade, ao lado da Loja Salfer, ao
.

meio-dia de ontem.

rtD)9lJv���V CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clinicas 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

Pizzas
Péquena - R$ 6,90
Crande - R$ 12,90
,Cigante - R$ 1S,90
Calzone - R$ 16,90

Prôzer 'em Entregamos em Guaramirim
atender bem.

'BftlItil(e�a-�' Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176
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A Caverna
Por esses dias terminei de ler "A Caverna",mais uma obra-primade

Saramago, e acontecimentos recentes envolvendo a F-I me fizeram
lembrar do livro. Soa até heresia estabelecer paralelos entre uma

bobagem automotivo-esportiva como a F-I e a lapidar literatura de

Saramago, mas o leitor saberá perdoar tal deslize.
.

Reporto-me ao episódio da gravidez, ou suposta gravidez, já nem

sei, damulher de Rubens Barrichello. Um fatomenor, no contexto dos
fãs de corridas. Um fato de dimensões universais, para aqueles que
com ele estão envolvidos, o pai e a mãe.

A notícia foi publicadanuma dessas abomináveis revistas de fofocas,
uma certa "Chiques&Famosos", título que por si só explicita o que se

encontra em suas páginas: um festival de asneiras, a maior de todas
rotular alguém de chique e/ou famoso.
Mas continuemos. Barrichello é uma figurapública e tudo que diz

respeito a sua vidaprivada acaba tendo repercussão. Ele tem torcedores
e admiradores. Fãs, como se sabe, gostam de saber de tudo, até _ e

talvez principalmente-c- aquilo que não tem amenor relevância.
No caso, Barrichello ser pai é algo relevante. Claro quemuitomais

paraele doque para qualquer outro.Mas é relevante.Epor isso jornalistas
de diversos veículos de comunicação tentaram falar com ele na última

terça-feira, se não por outromotivo, para confirmar a informação com
quemmais deve estar informado sobre ela ..
Alguns conseguiram. Eu, porexemplo, nem tentei. Mas s�)Ube, pelos

que lograram um contato telefônico, que Rubens foi ríspido.A assessora

de imprensa, com quem convive quase diariamente, soltou um "sem
comentários". A um repórter conhecido, disse algo 'como "se você
tocar nesse assunto posso ser mal-educado". A um terceiro, alegou
que a questão refere-se a sua vida particular e que no momento que
considerasse adequado falaria sobre o assunto.
A vida privada, de fato, deve ser sempre que possível preservada,

dentro dos limites do aceitável e do civilizado. Pedir a um personagem,
vá lá, chique e famoso que apenas confirme a notícia sobre a gravidez
de suamulher, não deuma amante ou de uma antiga namorada, não é
uma agressão à privacidade de ninguém. Menos ainda quando se sabe

que tal personagem, como tantos outros, vive.abrindo sua casa, seu

quarto, sua cozinha, seu armário, à "Caras" e congêneres _ é

conveniente, usa-se um boné, troca-se a vida privada por um agrado
ao patrocinador. ,

Voltemos, por fim, a Saramago, pedindo perdão, novamente, por
associar tal figura a uma questiúncula ligada a algo menor como a

Fórmula 1 e seus personagens. Em "A Caverna", grossomodo, há UIh
enorme shopping, o Centro, que quase tem vida própria, domina
corações e mentes, comportamentos e atitudes, de maneira peculiar.
Os que nele não se encaixam, ou que ferem.suas regras escritas e não
escritas, transformam-se em párias, em seres desprezíveis.

Os habitantes desse Centro que é aF-I comportam-se assim, como
se o mundo exterior não merecesse maiores considerações, exceto
quando há vantagens claras, interesses explícitos, trocasmercantilistas.
É uma caverna, e quando seus nativos despencam nomundo real, têm
dificuldade em compreendê-lo, a luzdo sol ofusca suas vistas embaçadas
por anos de uma existência fantasiosa.

Negar uma gravidez, ocultá-la, transformar a paternidade num

factóide, beira a cretinice. Mika Hakkinen fez isso no ano passado
enquanto a barriga de suamulher, Erja, crescia a olhos vistos, gerava
uma vida. E nasceu um lindo garotinho, apesar das negativas sem.

sentido deMika, que deveria era comemorar algo que não temparalelo
na trajetória de um homem.

Perguntar a alguém se vai ser pai não deveria ofender ninguém. Na
caverna, porém, ofende. (FLÁVIO GOMES)

Futsal: jogador da equipe paulista dribla a defesa jaraguaense e leva vantagem na disputa

EquipeMalwee/FMEperdepara
o time do Banespa por 8 a 3

. Apesar da derrota,
o time jaraguaense
está classificado
para final

nespa veio à tona e o time acabou
mostrando como levou o título
de campeão do Campeonato Sul
americano, realizado semana

passada, em Carlos Barbosa.
Com belas jogadas e passes, mar

caram sete gols, sendo mais dois
do Odair, dois do Falcão, um do

Adalberto, um do Clenilton e um

do Sidnei. Os dois gols da Mal-
.

weelFME foram assinalados por
Júlio César e Xande. Chiquindo
teve oportunidade de marcar o

quarto gol, de pênalti, mas acabou
acertando a trave.

O jogador Patrick, que ainda
não havia jogado por estar se

recuperando da contusão sofrida
rio joelho esquerdo, em julho do
ano passado, foi escalado para
atuar na partida de ontem, mas

sentiu dores. "Isso é muito ruim.

Não era para ele estar sentindo
dor no joelho, o médico terá que
reavaliá-lo", ressalta Ferreti.

(FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul _ O Ba

nespa ficou com o primeiro lugar
no grupo D, depois de vencer o

jogo contra a Malwee/FME, por
8 a 3, realizado ontem à noite, no
Ginásio do Sesi. Apesar da der

rota, o time jaraguaense está com
a vaga garantida para as finais

da 28a Taça Brasil de Futsal -

que serão disputadas entre os dias
5 e 11 de março, em Fortaleza _:_,
após vencer sem dificuldades a

equipeUCDB/Pelezinho, doMato
Grosso do Sul, por 8 a 1. O téc
nico da equipe da casa, Fernando

Ferreti, diz que o grupo ainda tem
muito o que melhorar. "Falta ex

periência para os jogadores, mais
reforços, o grupo ainda não está

entrosado o bastante, nem está
técnica e fisicamente preparado
para enfrentar times de grande
porte que participam da Liga Na
cional de Futsal", considera.

No início, a equipe jaraguaen
se conseguiu segurar um pouco
o ataque paulista. O gol que abriu
o placar foi marcado por Odair,
do Banespa, pouco depois dos
dois minutos de jogo. Chico
empatou a partida e marcou o

último gol do primeiro tempo.
No segundo momento, o po

tencial do futsal da equipe do Ba- Drible: apesar do esforço, Xande não consegue aumentar oplacar
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Campeonato Interescolar
deBicicross iniciaamanhã

patrocinado pela Fundação Municipal de
Esportes, com apoio do Corpo de Bom
beiros Voluntários de Jaraguá do Sul -

vai funcionar como treino para o Cam

peonato Estadual de Bicicross, que terá

início nos dias 3 e 4 de março, emRio do
Sul. "Os pilotos ainda não estão bem

preparados fisicamente, ainda estão com

excesso de peso proveniente das férias",
ressalta. Ele destaca que estão fazendo
treinos todas as quintas-feiras e sábados.
"O problema é que o' mau tempo vem

atrapalhado os treinos e, conseqüen
temente, o desempenho da equipe. Os

pilotos só vão estar 100% no condici
onamento físico a partir da metade do

ano", considera.
A m-aior novidade do Bicicross é a

realização do Sul-americano em Jaraguá
do Sul. "É a primeira vez que vai acontecer
um campeonato deste porte em Santa
Catarina. Será no Município porque

Jaraguá do Sul é um dos lugares mais es

truturados para realização da competição,
em todo Brasil", frisa.'(FABIANE RIBAS)

Abertas as inscrições para o 5°Wizard
Streetball125 anos de Jaraguá do Sul

Infantil (até 15 anos). "Se tiver mais

procura de uma determinada categoria,
vamos tentar encaixar na tabela de

\

horário", destacaMateus. Ele informa que
-no dia 2 demarço será realizado congresso
técnico, na Wizard, onde a comissão

organizadora, representante da Wizard e

da Secretaria da Saúde Esporte e Lazer

Luderitz Gonçalves Filho - vão fazer o
sorteio das equipes e elaborar a lista de

,

espera para cada uma das categorias. "Os,
vencedores vão receber troféus", conta
Mateus.

Em paralelo com o campeonato de

basquete de rua vai acontecer apresentação
de Street Dance, além do torneio de

arremesso, "Mão Santa". "Quem participa
deste último são as pessoas que estão

assistindo ao campeonato. Os vencedores
receberão brindes". (FR)
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Lugar confirmado
O presidente da FederaçãoCatárinense

de Futsal, HansWerner, informou que hoje
será realizada.reunião, em Florianópolis,
para definir as formas de disputa e quais
equipes irão participar da primeira divisão
do Campeonato Catarinense de Futsal e

categorias inferiores ao JuveniL "A

princípio não serão estabelecidas grandes
alterações", conta. O presidente informa

que o Catarinense vai iniciar no dia 17 de
,

março. Werner está acompanhando a 288

Taça Brasil de Clubes como delegado do
evento.

A Fauesc (Federação de Automo
bilismo de Santa Catarina) enviou ofício
ontem para o piloto jaraguaense Raulino
Kreis Júnior' informando que a análise
detalhada efetuada no coletor de admissão
do carro apontou que o equipamento
estava dentro do regulamento técnico da

federação. Com o resultado, Kreis Júnior

legitima a segunda colocação na categoria
Novatos, com 9 pontos. Em primeiro está
Michel Giusti, com 12 pontos. Segunda
etapa do campeonato será no dia 18, em

São Bento do Sul

Técnico informa
que Jaraguá do Sul
contacom
31 pilotos

, Jaraguá do Sul - A primeira etapa
do Campeonato Interescolar de Bicicross
vai abrir a temporada da equipe Malwee

2001, neste domingo, a partir das lühoras,
no Parque Malwee. Atual vice-campeã, a
equipe conta com 31 integrantes. As três
novidades do grupo são os novos ciclistas
Gizele Bonfante, 14 anos, natural de Rio
do Sul; Tiago Bonfante, 13 anos, também
de Rio do Sul, e Diego Antunes, 20 anos,
de Lages. "São ótimos atletas que vão

reforçar a equipeMalwee de Bicicross nas

competições deste ano", diz o técnico, Val
dir Moretti.

Ele destaca que oInterescolar - or

ganizado pela equipeMalwee de Bicicross,

Jaraguá do Sul- Nos dias 3 e 4 de

março, será realizado o 5°Wizard Streetball
125 anos de Jaraguá do Sul, na Praça
Ângelo Piazera. O campeonato faz parte
de homenagem ao aniversário da cidade,
dentre outros eventos programados pela
Prefeitura. Um dos organizadores do

torneio, Milton Mateus, diz que a intenção
é inscrever aproximadamente 50 duplas.
"É uma disputa de basquete de rua com

duração de dez minutos ou até completar
20 pontos", explica. As inscrições podem
ser realizadas até o dia 2, às 18 horas, na
Wizard. O valor é de R$ 5,00 por dupla

05°Wizard Streetball foi dividido em

cinco categorias. No masculino, Mirim
(até 12 anos), Infantil (até, 14 anos), e

Infanto (até 16 anos). No feminino, como
a procura é menor, foram estabelecidas
as categorias Mirim (até 13 anos), e
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