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Os melhores
, .

negocias
em

classificados
estão no

Cl'assimóveis

Edson JunkeslCP

Encontro de núcleos

reúne 300 pessoas
Mais de 300 pessoas parti

ciparam do 2° Encontro de Nú
cleos Setoriais da Acijs, rea

.

lizado quinta-feira, naRecreati-'
va da Marisol. Página 5

Colisão na BR-IOI
mata duas pessoas

Acidente entre quatro veí
culos ocorrido na quinta-feira, no
Km53,8 daBR-101, ocasionou a
morte do casaljaraguaense Or
lando Jaremczuk, 69 anos, eAlair
Jaremczuk, 75. Página 10

Campeonato de tiro
Capotamento na Waldemar Grubba deixa motorista gravemente ferido. Página 10 começa em março

CEI dos aposentados
tem 30 dias para

entregar relatório

lhama de Brasília
analisa métodos
da Natureza
PáginaS

O presidente da Câmara de
Jaraguá do Sul, Lio Tironi

(PSDB), determinou à comis-

entregue o relatório conclusivo
dos trabalhos em 30 dias. O ve

readorCarione Pavanello (PFL)
são encarregada de investigar confmnou a existência de ile

possíveis irregularidadesnospro- . galidades, envolvendo advoga
cessos de aposentadorias que dos e despachantes. Página 4

Edson JunkeslCP
Saúde distribui material de prevenção contra a

aids enquanto foliões se preparam para o Carnaval. Página 7

No dia 3 de março iniciam
as competições da 1 a etapa do {
Campeonato Estadual de Tiro,
nasmodalidades CarabinaApo-
iada e Carabina de Ar Com

primido, emTimbó. Página 12
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Mais, muito mais

A se julgar peladisputa acirrada e inédita para a composição
das Comissões naCâmara de Jaraguá do Sul e pelapresença de

quase uma centena de pessoas à

primeira sessão ordinária, a atual
legislatura deverá romper com o

tradicional marasmo e apatia que
caracterizaram os trabalhos na

Casa. Outros dois componentes
reforçam as esperanças de revi

talização doLegislativomunicipal: a
presença de parlamentares do PT e

o compromisso assumido pelo.
presidente Lio Tironi de garantir a
independência e a transparência do
poder.

Alvo de incontáveis críticas, a
maioria prenhe de razão, aCâmara
de Vereadores pouco fez para des
vencilhar-se dos rótulos afixados

pela população. Às críticas res-

pon.dia com intolerância, às vezes
com agressividade, preferindoposar de vítima das circunstâncias,
sem nunca ter se preocupado em dar satisfação à sociedade,
patrocinadora dos proventos. A legislatura anterior - salvo
raríssimas e honrosas exceções - foimarcadapela indiferença
e pelá falta de compromisso com a coisapública.'

Órgão, cuja função primordial é fiscalizar a simesmo e os

atos do Executivo, além de legislar, criar leis que auxiliem a

administração pública, o Legislativo jaraguaense ignorou esses

princípios constitucionais e enveredou-se pelos caminhos da
abstração. Aprovou as contas do ex-prefeito Durval Vasel,
recheadas de restrições, que causaram prejuízos demaisdeR$
1 milhão aoMunicípio, projetos sem efeitos práticos àpopulação
e evitou, por mais de uma vez, investigar denúncias de irre
gularidades.
Amediocridade deverá ser relegada pelo próprio instinto de

sobrevivência. O eleitorado jaraguaense renovou 2/3 daCâmara,
num claro recado aos vereadores; apesar do desprezo pela
política. O despeitar da consciência e a coerência deverãoprimar
os trabalhos. A dinâmica do processo será fator decisivo na

distinção dos integrantes e respectivos compromissos. Todavia,
as expectativas estarão voltadas às ações petistas, identificadas
nacionalmente com amoralidade administratíva e com a ética.

Poroutro lado, a independênciaprometida seráde fundamental
importânciaparaque se resgate acredibilidadeperdidanos últimos
anos, quando não passou de extensão. da Prefeitura. Aliás, se
depender da disposição de alguns vereadores, nada será como
antes. Prova disso foram as articulações entrePT,PMDB e parte
do PSDB nas eleições do presidente e dos membros das co
missões. Espera-se, no entanto, que não sejam apenas gestos
isolados ou empolgação fulgaz.

'

.

Na.outraponta está a administração pública, que deverá estar
afinada com oLegislative, cristalízandoos compromissos para
com oMunicípio. Os elogios feitos a'Iironipelo prefeito Irineu
Pasoldpodem ser traduzidos umpasso adiante nas relações entre
os poderes, demonstrando qáe as feridas dás eleições estão

cicarrízadas.AinsistêacíadoExecutivoemgarantirocumprimento
das ações propostas reforça as expectativas. Porém, há de se
conclamar a população a participar de todo o processo em

benefício da cidade.
.
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* Luiz Cezar Schõrner

de ensino que, aliás, por expli
cáveise inumeráveismotivos,não
consegue obter e manter um

quadro de professores fixo e

habilitados.
Passada amaratona de caça

aos "restos", aos professores
contratados foiexigidoumexame

médico, que de exame não tem
nada, e demédicos teve os dou
toresMoacirBertoldi eGlenio

Rodrigues, na segunda, terça e
quarta-feiras, respectivamente.

Num espaço de tempo de

aproximadamente doisminutos
confirmaram seuótimoestadode

apenas saúde física (teve sa

rampo? Caxumba? Tem dia
betes?Câncer?Está tudobem?).
Enfim, um sucinto questionário
básico para pessoas aglo
meradas, semomenorconforto,
centenas de pessoàs sendo
atendidas porumúnicomédico

por dia, perdendo horários de

ônibus,e atémesmosemdinheiro

para voltar para casa tarde da
. noite, desavisadas da moro

sidade do processo. Tratamento
de praxe aos professores,

Degalidade ehumilhaçãona contratação deACTs

O Estado, viaCRE, contra
tante dos serviços desses pro
fissionais, se exige, deve pagar
os exames. No entanto,mesmo
sendoumexame de rotinae sem

.

grande valor de informações
cornuns.os professoes tiveram
que desembolsarR$ 10,00 para
pagá-los. Procedimento ilegal.
Os exames deveriam ter sido

pagos pelo Estado e, o que é

mais importantenuma sociedade
que se diz evoluir, os professores
que protagonizaram a educação
dos filhos da comunidade ja
raguaense tratados com o res

peito e com a' dignidade que
merecem. Não apenas pela pro
fissão.Mas porque são pessoas,
não podendo ser enganadas,
exploradas ou tratadas com

descaso. Politicamente, fazem
parte de um grupo a quem o

governo reluta valorizar. Con

tudo, respeito é necessário, faz

parte da boa educação.

* Coordenador do Sinte

Regional- Jaraguá do Sul

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados paraRua Walter Marquardt, ],180. As cartas devem conúr entre

30 e 35 linhas, com 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito 'de sintetizar o

texto e fazer as correÇöes ortográficas e gramaticais necessárias.

Cenas de injustiça e desres

peito ao ser humano tornaram
se cada vez mais comuns e,

incrivelmente, a sociedade tende
aumacontemplação passivados
fatos de tão tomada por uma

desesperança que se avoluma.
Informado dos procedi

mentos para a contratação de

professores Admitidos em Ca
ráter Temporário na rede esta
dual de educação, o Sinte Re
gional constatou in loco uma

situação que jamais poderia ter
ocorrido, em se tratando de uma
Coordenadoria Regional de
Educação, órgão público res

ponsável por promover as

condições ideais à educação de
jovens e adultos.

Os professores que se sub
metem ao trabalhonessarede de '

ensino, alémdo saláriomiserável,
toleram problemas na clas

sificação inicial, normais todos os
anos, uma "repescagem para
pegar o que sobrou",jáque os

profissionais estão àmínguae são
tratados como se estivessem

pedindo um favor. Numa rede

, CORREIO DO POVO
Gráfica e Edito�a CPLtda. . CGC 00.1 05.755/0001-50 - Admlnistração, R'edação, DepartamentoComercial eOficinas

Rua Walter Marquardt, 1.18Q - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19· CEP 89251·970 - Jaraguá do Sul· SC
.

Fones/Fax (047) 370-7919, - 370·8654 -' 370·8649 - E-!llail: correiodopovo@netuno.com.br
Os textos e colulUlS assinados são de responsabilidades exclusivos dos amores, não refletindo, necessarimnente, a opiniiio do jornoL_ .
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Na discussão sobre o nepotismo, que infelizmente
é uma prática que resiste em muitas prefeituras pelo País, falta
dizer que, antes de mais nada, representa uma afronta, senão
um deboche, com o eleitor e a população. Os candidatos

deveriam ter a coragem de avisar os eleitores, ainda durante os

discursos de campanha, nos palanques, que
depois de eleitos colocarão tais e tais parentes (irmão, mulher,

filhos, tios, etc.) no serviço público, e com
certeza seriam rejeitados. Pior é que essas intenções acabam

sendo acertadas nos conchavos, sem

que o eleitor possa ter qualquer interferência. Sentir-se logrado
depois, não é mera coincidência.

Mandato novo...

O Legislativo de
Massaranduba inicia o ano

animado, com diversas

matérias em discussão. A
Câmara de Vereadores,
sofreu, na realidade, uma
grande transformação com as

últimas eleições. A
distribuição de forças entre as

bancadas ficou mais

equilibrada. Com isso, o
próprio funcionamento da
Câmara fica mais equilibrado
t( democrático. .Resta aos

eleitos agir com espírito de
cidadania e dinamismo
necessários.

Saudades
A ex-vereadora Margareth
Roza (PPB) compareceu na

Câmara de Vereadores de

. Massaranduba, na reunião
ordinária desta quinta-feira,

para uma visita rápida.
Quem ficou durante quatro

anos em atividade no

Legislativo não esquece
disso com facilidade, admitiu

ela em bate-papo rápido.
Com 267 votos, Margareth

não conseguiú a reeleição, e
a comunidade ficou sem

uma representante feminina.

Aparentemente, vai tentar
de novo.

Desafio
A Prefeitura de Guaramirim teve que injetar

cerca de R$ 40.mil para ajudarna manutenção
doHospitalMunicipal Santo Antônio, emjaneiro, E, ao que

tudo indica, vai ter que repetir a dose em fevereiro.
O que mostra que a nova direção do hospital ainda tem uma

grande caminhada pela frente, até conseguir
melhorar a receita e diminuir a dependência. A população pode
ajudar acreditando no hospital e buscando seus serviços. A
dívida herdada é maior do que já foi divulgada, conforme
observou o presidente do Conselho Deliberativo, Osnildo

Bartel, em entrevista esta semana, baseado em novos dados

incorporados nos cálculos.

ENTRE ASPAS�·----------"------1

"Se isso era o pior que estava para vir, então não está
tão ruim. Pior se fosse um terremoto, como acontece em

outros países." (Comerciante Cirilo Kuchenbecker, proprietário
de açougue em Guararnirim, referindo-se aos problemas causados
pelas enxurradas na cidade)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Oftalmologista - CRM 9066

Vereadores farão revisão do

Regimento Interno da Câmara
Legislação está
desatualizada
e mostra
falhas

Massaranduba - A Câ
mara de Vereadores constituiu
uma comissão para fazer estudo

para revisão e atualização do

Regimento Interno do Legis
lativo. A legislação de 1991 está
desatualizada e' apresenta falhas
de elaboração, com erros em

artigos, parágrafos, incisos e alí
neas. O estudo está sendo suge
rido pelo vereador Ivaldo da
Costa (PPB) e consta entre as

primeiras providências da Câ
mara para a nova legislatura,
que iniciou no dia 15 de feve
reiro. O vereadorValdirZapelini
(PFL), preside os trabalhos do

Legislativo.
A revisão na legislação con

tida no Regimento Interno é

necessária, destaca Ivaldo da

Costa, para corrigir discrepân
cias, como, por exemplo, a ine
xistência de artigos e falta de
melhor ordenação para a inter

pretação do mesmo. Estão já
confirmados os nomes dos ve
readores que formarão a co

missão encarregada do rees

tudo, com Almir Trevisani

(PFL), presidente; Sílvio Sca
burri (PMDB), secretário; Val
demar Moser (PFL), relator, e

Ildomar Bonkoski (PSDB) e

Ivaldo da Costa (PPB), autor do
requerimento, como adjuntos.

O Regimento Interno tam

bém não coincide com a Lei Or

gânica doMunicípio, na defini
ção do horário de posse de ve-

ArquivoCPI Edson Junkes

Reeleito: Valdir Zapelini já presidia a Câmara no ano passado

readores eleitos. As legislações
se sobrepõem nesse aspecto,
com o Regimento Interno esta

belecendo que a solenidade seja
realizada às 10 horas, e a Lei

Orgânica, às 17. Nos primeiros
15 dias de atividades, o Legisla
tivo tambémjá constituiu todas
as comissões técnicas para a

nova legislatura e aprovou pro

jeto de lei, enviado pelo Exe

cutivo, solicitando autorização
para a realização de convênios
com órgãos dó governo do Es

tado.

INDICAÇÕES - Entre as

indicações aprovadas consta

solicitação do vereador Abilio

Zanotti (PFL), para que seja
concedido transporte gratuito
para os estudantes que freqüen
tam cursos do ensino superior.
Outras reivindicações são de
Horst Reck (PPB), que reclama
maior fiscalização da Prefeitura
sobre obras de aterros e cons

truções e instalação de ilu

minação pública ná Avenida

Sete de Setembro, no trecho

compreendido entre as ruas

Wigand Donath e Beno Rodhe.

(MILTON RAASCH)

Legislativovaicontratarserviços de assessoriajurídica
Guaramirim - o PoderLe

gislativo deverá efetuar a con

tratação dos serviços para asses

soramento jurídico. A informa

ção é do presidente da Câmara,
Evaldo João Junckes (PT), o Pu
po, que já determinou a elabora

ção do edital para essa finalidade.
.

Conforme o presidente, a orienta
ção jurídica adequada é neces

sária tendo em vista que as

exigências sobre o funcionamento
dos órgãos públicos aumentaram
bastante, a partir da vigência da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
I
No priineiro mês da nova le

gislatura (janeiro), os gastos da
Câmara de Vereadores deGuara
mirim foram de R$ 25 mil. Na

avaliação de Junckes, foramgas
tos moderados. Ele defende aus

teridade nos gastos do Legis-

.

lativo e adevolução aoExecutivo,
dos recursos que sobrarem em

função dessa política de auste- ,

ridade, para aplicação em obras

que beneficiem a comunidade,
como na construção de casas

populares. Já o vereadorAdilson
André Araújo (PPB) encami
nhou indicação solicitando a

construção de creche no Bairro
Corticeira. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Duwe assume a presidência do
Diretório do PMDB da cidade o industrial WandérWeege (Malwee Malhas) foi homenageado

pelo governador Esperidião Amin com o Diploma de

Reconhecimento pelos serviços prestados à Fundação Catarinense
de Cultura.

A cerimônia de homenagem aconteceu na tarde da última quarta
feira, na sede da Fundação Catarinense de

Cultura, em Florianópolis, durante reunião de serviço e avaliação
do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura

- Lei 10.929/98 -, relativamente aos projetos aprovados no

exercício do ano 2000 e autorizando a tramitação de projetos para
este ano.

A segunda edição da Lei de Incentivo à Cultura deverá conceder

R$ 4,6 milhões a projetos artísticos neste ano, R$ 1 milhão a mais

que no ano passado.

Dirigente tem o

apoio de grupo
que quer renovar
o partido

Jaraguá do Sul - o ex-se

cretário da Casa Civil Adernar
Duwe assumiu a presidência do
Diretório do PMDB na noite da
última quarta-feira, após a renúncia
do presidente, ex-vereador José
Antônio Schmitt. A possibilidade
em deixar a presidência do partido
foi comunicada à Executiva em

novembro do ano passado, quando
Schmitt negociava a transferência
do domicílio eleitoral para São
Francisco do Sul. Com a ascensão

de Duwe, está em curso o projeto
de "reoxigenar" a legenda noMu
nicípio.

Com a carta de renúncia nas

mãos, Duwe convocou algumas
lideranças e vereadores do partido
para comunicar a situação e traçar
os projetos iniciais para dirigir o
diretório. O CORREIO DO POVO
não conseguiu contato comDuwe,
que está no ,Oeste do Estado em

viagem de negócios. Schrnitt ga
rantiu que a renúncia foi motivada

pela transferência do domicílio
eleitoral. "Continuarei filiado ao

PMDB e dando apoio ao deputado
Ivo Konell, que é meu amigo e

companheiro", afirmou.
No final de janeiro, a vereadora

MaristelaMenell revelou a intenção
de um grupo dentro do PMDB em

Apelo
O vereador Paulo Floriani

(PPB) fez um apelo à Gerência
de Meio Ambiente para que

evite a aplicação de agrotóxico
nas ruas de Jaraguá do SuL
Garante que a comunidade

não quer, porque causa

danos à saúde e poderá atingir
o lençol freático. O vereador

. Marcos Scarpato (PT) sugeriu
a criação de uma lei proibindo a

,

utilização de agrotóxico no

combate às ervas daninhas, no

Município.

Exemplo
Também a Duas Rodas
Industrial recebeu mesma

condecoração do governo do

Estado. A empresa

jaraguaense recebeu o

diploma de incentivo à cultura

pelo apoio dado ao Festival
Estadual de Música Italiana,
realizado em Blumenau, em
2000. O diploma foi entregue
pelo governador Esperidião
Amin ao gerente de Vendas da

Divisão de Sorvetes, Eloy
Luchtenberg.

Seguro: Konellgarante apoio a Duwe e respeito à decisão da maioria

nhuma implicação de ordem po
lítica ou pessoal no partido. "O
Duwe assume a presidência e per
manece no cargo até as conven

ções, que devem acontecer em

maio ou setembro, dependendo da
decisão do diretório nacional",
informou .:

Sobre a proposta de renovação
do diretório local, Konelllembrou
que só se dará através de eleições
internas, conforme determina o es

tatuto do partido. "Todo filiado tem
direito de pleitear vaga no diretório
ou de ser candidato. Entretanto, a
decisão será damaioria", concluiu.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

renovar o diretório local, não pou
pando críticas aos atuais dirigentes.
Na opinião �ela, a renovação do
diretório é o passomais importante
para resgatar a representatividade
do partido. "O PMDB não pode
ficar fechado e limitado às decisões
de meia dúzia", afirmou, apostan
do em novos tempos para o partido
sob a direção de Duwe.

SURPRESA - O deputado
estadual Iva Konell disse que a

renúncia de Schmitt o pegou de

surpresa, mas que sabia da arti

culação para renovar a compo
sição do diretório. Segundo ele, a
renúncia de Schmitt não trará ne-

Contraponto
O deputado estadual Ivo Konell (PMDB) rebateu a nota que

comparava o voto do vereador Vitória Lazzaris (PMDB) na eleição
dos membros das comissões ao dado por ele na federalização do

Besc.
O parlamentar afirmou que são duas situações completamente

diferentes. "Declarei meu voto favorável à
'

federalização dois meses antes. Fiz isso a pedido
de empresários e prefeitos da região. Não traí

o partido. Até porque não houve fechamento
de questão, o que não aconteceu com

ele (Lazzaris)", declarou.
'

Pedido
Antes de começar as sessões na

Câmara de Jaraguá do Sul, o

presidente Lia Tironi (PSDB)
pede aos colegas que desliguem

os celulares "para não

interromper os debates e

desviar a atenção dos

vereadores." Segundo Tironi, a

medida é uma forma de respeito
aos munícipes que participam

das sessões.

Moda

A Malwee Malhas patrocinou,
de 12 a 15 de fevereiro, a

Semana da Moda, segundo
maior evento da moda no

País. Este é o segundo ano

consecutivo que a Malwee

patrocina o evento, que está

em sua nona edição. Foram
apresentadas 14 marcas de
novos criadores e talentos do
mundo da moda.

Comissão tem 30 dias para entregar relatório
Jaraguá do Sul - A comis

são da Câmara de Vereadores en

carregada de investigar denúncias
de irregularidades nos processos
de aposentadoria tem 30 dias para
entregar o relatório conclusivo dos
trabalhos. O prazo foi estipulado
pelo presidente do Legislativo, Lia
Tironi (PSDB), e comunicado ao

vereadorCarionePavanello (PFL),
presidente da comissão, único
remanescente, na noite de quinta
feira. A comissão foi instalada em
maio do ano passado, sendo pror
rogada em agosto.

Pavanello disse que o relatório
está em fase final de conclusão,
bastando "certificar alguns deta
lhes". Ele pretende reunir os ex

integrantes, vereadores que não
foram reeleitos, para analisar os
documentos e sugerir possíveis

inclusões. "A divulgação do rela
tório será feita pela comissão, e não
pelo Carione. Vou dividir a res

ponsabilidade", frisou, revelando
que há irregularidades cometidas

por advogados, despachantes e

funcionários da agência do INSS

(Instituto Nacional do Seguro
Social).

Tironi informou que a comis
são poderá ser reconstituída por
atuais vereadores. "Facilitaria a

conclusão dos trabalhos", ponde
rou. Pavanello, por sua vez, disse
que vai convidar alguns colegas
para integrar a comissão, tendo co
rno objetivo concluir o relatório.
"Pretendo consultar o Ibarn (Insti
tuto Brasileiro de Administração
Municipal) e aAssessoria Jurídica
da Câmara, antes do parecer final",
adiantou, garantindo que a comis-

são divulgará o nome dos advo

gados envolvidos nas irregulari
dades.

Na opinião dePavanello, a prin
cipal conclusão a que chegou a co

missão é que faltam funcionários
na agência do INSS doMunicípio.
"Tem dez funcionários, mas pre
cisa de pelo menos 40", apostou,
acreditando que acarência de fun
cionários resulta no atraso de pro
cessos e encaminhamento de ações.

OAB - A seccional jara-
.

guaense da OAB (Ordem dos Ad

vogados do Brasil) protocolou na

secretaria da Câmara de Verea
dores ofício solicitando a divulga
ção dos nomes dos advogados
envolvidos em possíveis irregula
ridades para que a entidade tome

as devidas providências, de acordo
com o estatuto da ordem. (MC)

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

�ADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

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

Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.

�O\Tl?ço Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro
",,�,,"Rv.. Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Encontro de núcleos setoriais
de 300 pessoas

"
r-'

I
I o o GrupoWeg foi homenageado pelo governador Esperidião
I Amin com o Diploma de Reconhecimento de Incentivo à

I Cultura no Estado. A empresa, através da Lei de Incentivos,
I patrocinou a Mostra Itinerante de Arte Temática "Jaraguá
I do Sul nos 500 anos do Brasil", realizado entre OS dias 23 de

julho e 13 de agosto, do ano passado, no Centro Cultural de

Jaraguá do Sul, em novembro, Centro Universitário de Jara

guá do Sul e no Centro de Adolescente e Infância Comu

nitária.
A mostra foi visitada por mais de cinco mil pessoas.

---------..,

• •

reUDIU mais
Edson Junk�s/CP

Vicente Donini

explanou sobre
gestao focada
em resultados,

o A Marisol registrou lucro de R$ 15,9milhões em 2000, valor
39,7% menor que o auferido no ano anterior, quando o lucro da

empresa alcançou R$ 26,4 milhões.
A receita operacional bruta consolidada foi de R$ 268,3 milhões,
equivalente a 8,5% superior ao verificado em 1999. O aumento de

19% nos custos dos produtos vendidos é um dos motivos da que
da no lucro do ano passado.
Em 2000, a Marisol investiu R$ 14,6 milhões nas unidades do

grupo. Para este ano, a empresapretende investir R$ 15,2 milhões,
projetando um crescimento de 29%.

'O O programa Expressão Empresarial, que será exibido

I amanhã, às lOhIS, pelo Sß'I'<Joinville, vai enfocar o 2° En

I contro dos Núcleos Setoriais da Acijs (Associação Comercial

I e Industrial de Jaraguá do Sul).

I Apresenta três principais cases desenvolvidos pelos núcleos,

I além da palestra proferida na ocasião pelo presidente da Ma

I risol, Vicente Donini.

IDOs investidores japoneses estão interessados nas áreas de
I produção e comercialização de alimentos - voltadas à exportação
I ao Japão - e, principalmente, de tecnologia da informação.
I No final de abril, o ministro do Desenvolvimento, Alcides Tápias, I
Ilidera missão brasileira ao Japão.

Jaraguä do Sul - Mais de

300 pessoas compareceram ao 2°

Encontro de Núcleos Setoriais da

Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul),
realizado na Recreativa da Mari

sol, na quinta-feira à noite. No

evento foram apresentados cases

de sucesso dos núcleos de Foto

grafia, pela confecção do calen
dário do Município; do Jovem

Empresário, pela realização do 10

Encontro Catarinense do Núcleo
de Jovem Empresário, e de Auto
mecânicas� pela uniformização
dos funcionários do segmento.

O vice-presidente para as

suntos de Núcleos Setoriais, Al
cino Araújo, diz que a meta para
este ano é aumentar para 23 o

número de núcleos, de acordo
com a quantidade de ' consul
tores. "A receptividade dos em

preendedores superou às ex

pectativas. Nas reuniões, empre
sários do mesmo ramo percebem
que podem deixar de ser concor

rentes .inimigos e podem se tornar

parceiros", destaca, enfocando a

importância da troca de informa

ções, experiências e atualização
tecnológica durante os encontros.

N�s 17 núcleos, mais de 350

empresas buscam alavancar os

empreendimentos participando de

palestras, cursos e seminários

oportunizados pela Acijs.

o Quando retornou do Japão, em dezembro, Tápias trouxe

um levantamento bastante promissor dos interesses de

investimentos japoneses no Brasil, praticamente inter

rompidos de�de que o país decretou moratória em 1988. Com
a economia estável, o país recuperou a credibilidade dos

japoneses que se mostraram muito receptivos à recente visita
de Tápias.

Donini: empreendedordestacaa importânciado associaüvlsmo nas empresas

DESTAQUE _:_ Após a apre

sentação dos cases de sucesso, o

diretor-presidente da Marisol,
Vicente Donini, explanou sobre

gestão focada em resultados.' "A

intenção é transmitir conceitos de
como traçar resultados, da pas
sagem obrigatória pelo associati

vismo, empreendedorismo, esti
lo de liderança, entre outros in

gredientes importantes para

construir negócio de sucesso",
diz. Ele enfatiza que é necessário
ter. espírito de equipe, acreditar
na capacidade empreendedora,
projetar objetivos e buscar meca

nismos para torná-los realidade.
"Além disso, é preciso reconhe
cer as armas, os pontos vulnerá

veis da empresa e, a partir desta
análise, traçar plano tático", ori
enta. (FABIANE RIBAS)

o As empresas de origem japonesa da área tecnológica buscam,
no escritório brasileiro, financiamento do JBIC (Japan Bank for
International Cooperation). O programa tem uma linha aprovada
de US$ 15 bilhões, a serem liberados nos próximos cinco anos

para desenvolver os setores de TI e telecomunicações.L --------�

§
I
c,Quem paga o IPTU investe em educação,

saúde, cultura, ruas pavimentadas e tantas outras
coisas que a quitação desse imposto proporciona.

Pagar o IPTU é mais que uma obrigação do

cidadão, é um investimento em qualidade de vida.
A prefeitura de Guaramirim conta com você, e

para que você possa continuar contando com ela,
pague o seu II'TU em dia.

Pagamento até 12/03 ; 10% de desconto,
ou em 6 meses, com o 10 vencimento em 12/03.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Festival de música

Unidade é mais
fiscalizada que
outras farmácias
do Município

Jaraguá do Sul - Os sin

dicatos investigam a possibilidade
de conchavo entre o Conselho dos
Farmacêuticos e as farmácias da
cidade. Essa é a hipótese levantada
como explicação para as represálias
que a Farmácia dos Sindicatos vem

sofrendo, desde que foi inau

gurada, há três anos. Dois repre
sentantes de distribuidoras de
remédios informaram à adminis

tração da Farmácia dos Sindicatos
que recebem pressão dos proprie
tários de farmácias de Jaraguá do

Sul, que ameaçam deixar de com

prar'se os representantes con-
.

tinuarem vendendo aos sindicatos.
O bloco seria formado por pelo
menos oito farmácias da cidade.
Os sindicalistas querem saber

.

também porque a fiscalização não

autua as farmácias que não cum

prem a lei, não repassam nota fis
cal e compram com meia nota.

O direto;-administrativo da
Farmácia dos Sindicatos, Rodol
fo Jagelsky, diz que a unidade paga
seus impostos em dia e mantém

farmacêuticos em tempo integral,
enquanto outras farmácias da cida
de sonegam e não dispõem depro
fissionais farmacêuticos no balcão.
Ele acredita que exista conchavo

Edson Junkes/CP

Concorrência: farmácia funciona como regulador de mercado
I

com o Conselho dos Farmacêu
ticos, em Florianópolis, para que
as farmácias obtenham desconto

das distribuidoras de remédios. "As
distribuidoras não querem nos

repassar os descontos", resume..
O sindicalista SilvinoVolz lem

bra que a Farmácia dos Sindicatos
não tem fins lucrativos e que o

movimento da unidade aumenta
todos os meses. "Repassamos re

médios aos nossos associados
(cerca de 20 mil) ao preço de cus

to", assegura. Ele acredita que a

farmácia funcione como regulador
de mercado. "Se nós fechássemos

hoje, o preço dos remédios subiria
rríais de 30%. A concorrência é

que obriga as farmácias a venderem
mais baixo", explica. A administra

ção diz que não vai ceder às pres
sões e se for preciso vai comprar
remédios direto dos grandes cen

tros, mas que vai levantar o quadro,
investigar nomes e buscar apoio
doMunicípio. "Se for preciso, nós
vamos fazer denúncia aoMinistério

Público", adianta Volz.
.

Quando não dispunha de far

macêutico em tempo integral, a

Farmácia dos Sindicatos foi mul

tada, mas existem muitas, na cida
de, em que os farmacêuticos não
dão expediente, "O que nós que
remos é fiscalização para todas",
dizVolz. (LISANDREA COSTA)

Prefeitura recadastrapropriedades rurais urbanas
Jaraguá do Sul- A Secre

taria de Produção, através da Ge

rência de Agricultura, está rea

lizando o recadastramento de

aproximàdamehte 150 proprie
dades rurais produtivas que pas
saram a integrar o perímetro ur

bano de Jaraguá do Sul, em 1993.
De acordo com o secretário Di
eter Janssen, o objetivo é fazer um
cadastro definitivo destas áreas,

verificando seu volume de pro
dução. "Com isso, estes proprie
tários não precisarãomais se dirigir
anualmente à Prefeitura para de-

.

clarar sua produtividade a fim de

requisitar isenção do IPTU."
Janssen lembra que este pro

jeto foi proposto pelo então se

cretário de Agricultura e Meio

Ambiente, Werner Schuster, sen
do instituído pela Lei comple-

mentar 21/2000, que estávigo
rando já para o IPTU deste ano.

Pela lei municipal, continuam as

cobranças de taxas de iluminação
e coleta de lixo e passa-se à co

brar uma taxa simbólica. "Para as

áreas com até 50 hectares e grau
de utilização acima de 80%, 'o
custo será de 0,06% sobre o valor
do imóvel na Prefeitura", exem
plifica o secretário.

Todas as unidades do Sesc de Santa Catarina estão recebendo

inscrições para o 2° Festival de Música, que começa dia 11 de abril

e acontece em cinco etapas regionais, com final em Florianópolis.
As etapas estão marcadas em Florianópolis (11/4), Tubarão (18/4),
Lages (21/4), Joinville (25/4) e Chapecó (28/4). O festival oferece

premiação em dinheiro e inclusão de músicas em CD, para os

finalistas.

Páscoa

.

Cristina Pretti expõe no Sesc Jaraguá do Sul, até o dia 6 de

março, "Decorações para a Páscoa", seis painéis com motivos

infantis. Nos dias 1 e 2 de março, Cristina desenvolve oficina de

criatividade para crianças interessadas, nos períodos da manhã e

tarde, também com o tema "Páscoa". As inscrições são gratuitas.

Mulher
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a

Câmara da Mulher Empresária de Jaraguá do Sul promove palestra,
às 19 horas, na SER Marisol. O tema "A Mulher no caminho do

autoconhecimento e em busca da realização" é o tema do evento,

ministrado pela professora Rósemeire Puccini Vasel (informações
telefone 372-0002, com Joseane).

Contra diabetes

Jaraguá do Sul participa da Campanha Nacional de Detecção de

Diabetes, de 6 a 30 de março, promovida pelo Ministério da Saúde

e secretaria municipal. Serão feitos exames gratuitos de diabetes e

pressão arterial em 11 postos de saúde: Barra do Rio Cerro, Caie,
Ilha da Figueira, Vila Lalau, João Pessoa, Santa Luzia, Nereu Ramos,
Vila Amizade, Cohab, Três Rios do Norte e Pam.

Cursos de artes

A Oficina de Arte, situada no Centro Cultural de Jaraguá do Sul,
inicia no dia 5 de março cursos de desenho, cerâmica, história da

arte, confecção de velas, mosaicos, pinturas decorativas e arte infantil
(para crianças de 6 a 10 anos). Interessados podem entrar em

contato pelo telefone 275-3901.

Teatro

Já estão abertas as matrículas para a Oficina Básica de Teatro,
com a professora Sandra Baron, no Centro Cultural. O curso inicia
dia 8 de março e segue sempre às quintas-feiras, com aulas de

expressão vocal, (expressão corporal, maquiagem, mímica, história
do teatro e montagem teatral. A idade mínima é de 10 anos.

Informações pelo telefone 275-2477.

Escola
O vereador José Pendiuk dos Santos, o Zé Padre, s'olicitou ao líder

do governo, o também vereador Sílvio ,Celeste Bard, que providencie
junto à administração a construção de um centro educacional na região
da Tifa Martins.

Ele pediu ainda que o governo analise a possibilidade em ampliar o
Centro Educacional Infantil MárcioMarcatto, no Bairro São Luiz, para
atender a demanda.

Bard informou que a ampliação do centro já está sendo providenciada.

� Q

., ;;Oebmo.com.br� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Exames com alta
conficbilidcde em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario SousaJr.
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

Fone/Fax 371-0882

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Idéias recicladas
Ela busca o novo, está a per das
tendências e iniciativas das grandes
cidades, sempre procurando novas

invenções. Mistura de artesanato,
necessidade e talento, o trabalho de
Joilza Ferreira Barbosa (a funcionária
pública Jô) reflete criatividade. Sempre
com a filosofia da reciclagem, de
aproveitar melhor as coisas que os

�deabacatese transforma em colares

seres humanos normais não vêem, ela
se assemelha aos hippies por que
exige do mundo muita liberdade,
principalmente para criar. Ao mesmo

tempo tem sede de novidade, como os

artistas modernos tinham.
Quem já viu a semente de mamão
transformada em colar sabe que é

preciso criatividade para ter
semelhantes idéias. De sementes,
cascas e madeiras Jô faz bijuterias
originais e que fogem da tendência

brega das reproduções em série. O

caroço de abacate é uma das matérias

primas prediletas da Jô artesã. "O

caroço do abacate é qmnde, dá pra
fazer peças de qualquer formato ",
resume.

Decoradora por profissão, a cerioce
Jô acredita que a busca de coisas

diferentes venha da experiência como

vitrinista. "No Rio de Janeiro, é

preciso Usar coisas diferentes para
fazer uma pessoa parar diante de uma

vitrine, você vive -sempre esse desafio
de criar", conta. Experiência que ela

aproveita, como funcionária do

Município, para repassar a

professoras de Educação Artística,
ensinando. técnicas de reciclagem e

decoração.
"Quando eu cheguei aqui (há 14

anos), as pessoas não sabiam o que
era reciclagem e demoraram muito pra
aprender. Os orçamentos de

decoração eram sempre
altíssimos porque tudo que se

usava virava lixo ", lembra
.

ela, que tem como função
na Prefeitura decorar
eventos e ensinar

reciclagem e bijuterias
nos clubes de mães e de
idosos. "Eu vou dar um
curso de bijuieries, mas
tenho tantas atividades
que não estou
encontrando tempo ",
explica.
Em seu ateliê, no Parque
de Eventos, onde
também ficam os

depósitos dos materiais

que são utilizedos em

decorações, Jô reinventa
coisas com material que sobrou. É
assinada por ela a decoração do
Carnaval de Rua deste ano.

"Tínhamos um material sucateado com

mais de seis anos, reformamos e

demos cara nova ", diz, sintetizando a
economia de custos. Não houve tempo
hábil para refazer o boi-de-mamão que
abre hoje o Carnaval, mas ela planeja
fazê-lo.

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE
I

o maior e melhor Parque Aqudtico de Jaragud do .sul.
w

i

.:l

i
� Mergu'he na natureza.o

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

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

PARQUE AQUÃTICO KRAUSE PARQUE AQUÃTICO KRAUSE

fiiillll� .

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, banquetas... que

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

Home page: www.estofadoskrause.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Sandro Detetti e Márcia, Portal Gaúcho.
Empresário da noite gaúcha, sempre com

caneta e celular, maldito por muitas,
aplaudido por mil, amado pela Márcia,
esta é a vida do mano. Disse-me uma

prenda: "...é um cordeiro ao trazer a

primeira flor, mas, depois, fica mais liso

que muçum ensaboado". Quando o

assunto é PortalGaúcho, então, a emoção
abre espaço para a razão, e não tem mais

brincadeira. Parabéns pelo sucesso e

contem com o Jornal CP. Márcia, te
estribas, porque o piá é "Meio Mundo"

ii,

III

Patrão Ninho, com Meio-quilo, Aguinaldo e Evandro, equipei vencedora do torneio

CTG Laço Jaraguaense ...de carreta cheia
o CTGLaço Jaraguaense venceu, limpo e sem disputa, o Torneio de Laço,
categoriaEquipe, que oCTGDo Trote ao Galope realizou neste último
final de semana. Não foi só isto, o patrão do Piquete Raízes da Tradição,
Juarez Coelho dos Santos, mostrou a força que está dentro dos seus 53 kg

e sacou armadas até erguer o troféu de primeiro lugar no laço Patrão.
Queremmais?, na sexta- feira, Assis Martins eRafael Nanes buscaram em

Massaranduba mais dois troféus. No sábado, o Nike estava virado em

laça, "venceu, e/ou rachou, as duas provas, para marcar o início de uma
.

grande fase. O Scheck, com toda sua pompa e implicância, foi campeãodo
Laço de Guri, e tambémmerece nossos cumprimentos. É Jaraguá do Sul
conquistando espaço, é Laço Jaraguaense levando as cores da nossa rica

e linda Jaraguá do Sul aos pódios. Os títulos são doces como uma gota de

mel, curammau humor, dor de barriga, impotência emuitomais, mas o mais
.

"

importante de tudo isto é a amizade, respeito e hospitalidade que
praticamos a cada encontro, Isto é o que vale a pena, esta é a essência da

tradição gaúcha. Parabéns, gaúchos, obrigado, poder público
jaraguaense, o tempo e a história reconhecerão isto.

.,'

Fio do bigode
Este é prefeito gaúcho Agenda Gaúcha

CTG Laço Jaraguaense: www.ctglj.com.br
10 de março - Baile Portal Gaúcho - Promoção Fã Clube

Campo a Fora - Chopp & Club
8 a 11 de março - Rodeio CTG Chaparral-Joinville
18 de março - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
24 de março - Baile Grupo Reponte - CTG Laço Jaraguaense
25 de março - Torneio de Laço -f- Piquete Lenço Branco
Massaranduba
1 de abril - Torneio de Laço - CTG Ouerência Tio Bento - S.

. Bento do Sul
19 a 22 de abril- Rodeio CTG Amor e Tradição - Rio Negrinho

Foi no 240 Rodeio Crioulo do

CTG Chaparral, mês de março de

2000, quando o prefeito de Join

ville, senhor Luiz Henrique da Sil

veira, publicamente, prometeu aju
dar e incentivar a tradição gaúcha.
O patrão Ciro Herger, bateu em

meu braço e disse: "Marcon, anota
isto". Domingo, quando recebi o

convite para o rodeio que se reali
zará de 8 a 11' de março de 2001,
perguntei: Ciro,e aquilo que o ho
mem prometeu?, de pronto e com

entusiasmo respondeu: "Opa, o
homem tem palavra, ajudou e está

ajudando, é prefeito gaúcho, gente
nossa, Marcon", Respeito e admiro

todas as etnias, mas tiro o chapéu
para os homens públicos que con

sideram todas as etnias vertentes

de valores, usos e costumes. Falo
isto com conhecimento de causa,

pois em Jaraguá do Sul o poder
público apóia, ajuda e incentiva a

tradição gaúcha, mantendo em alto
e bom tom a ordem e os bons cos

tumes. O Movimento Tradiciona
lista Gaúcho agradece e parabeniza

.
estes governantes.

GRANDE FANDANGOGaúcho(a) de
idade nova

Fernanda G. Bianchi

(24), Telmo Altair
Coelho (24),Assis

Martins (26), Alminda
Franzner (28), Felipe
de Souza (28), Lúcio
João Marcon (28),
CamilaElianeKiene\}
(2), Carla Giane de

Oliveira (5), Cilo
Junkes (5), Luciane
M.M. Olske (6).

DIA: 14/M.ARÇO/100'
LOCAL. CTG .LAÇO IUAGtlAENSE

IARAGUÁ PO .SUL - SC

INGRWOJ: Ai'flEUPAOO�
I NOBAILE�

.OST05 IH, VL'dlAS,
n;EMAR(-1il CAJh�l"S � CASA C�\IrElj{A
SMtIln' !"M'i('lfF.� " nOPlIY vil>En

Nike, Juarez e AssisMartins, este último, que não quis olharpara o fotógra
fo, é aniversariante deste 26defevereiro

CASA CAMPEIRA
THAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

Fone/Fax: (0**47) 371-0330'
e-mail: casacampeira@terra.com.br

NOVO ENDEREÇO: Rua Guiiherme Weege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina Rua Gay. Lacerda, 169 - Jaragu6 do Sul - SC

DEMARcmCARNES!ar
CARNES

I�
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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Repertório pop-rock: Marcos (E), Fernando, Márcio (atrás)' e Lenilson formam a atual composição da banda

ESpAÇO
Das reuniões de amigos para noitadas
festivas à beira da praia surgiu o nome da
banda. Tribo da Lua reuniu jovens adeplos
de luau, cada um com preferências musi
cais distintas, mas que aos poucos se en

caminham para o pop-rock. A banda nas

ceu, na verdade, como um trio que fazia
som acústico. Guitarras e bateria foram

Incorporadas e o caminho trilhado, à custa
de ensaios e busca de oportunidades. Aos
poucos o grupo está se tornando conheci
do do público jaraguaense, cumprindo a

tendência natural de grupos musicais que
migram, mudam e se renovam.
O trio inicial era formad� por Márcio, Mar
cos e Vítor, que tocavam em bares da re

gião. Há cerca de um ano, a banda ga
nhou a composição atual com Márcio
(Vocal), Marcos (baixo), Lenilson (guitarra)
e o baterista Fernando, o mais novo inte
grante. Vítor se despede da banda por um
tempo, vai fazer curso em São Paulo, de�
xando a Tribo da Lua desfalcada em uma

gu!tarra, mas promete voltar. Enquanto isso,
dOIS ou três componentes se revezam to
cando nos bares da cidade, que cada vez

são número menor, com o advento do

shopping center. A expectativa é de que a

abertura de novas casas, como oBig
Bowling, abra espaço para os músicos da

região.
No ano passado, a banda fez shows na

praia, em festas particulares e eventos, em
Jaraguá do Sul. Este ano, os componentes
aguardavam oportunidade para tocar na

Praça Ângelo Piazera, mas mudança nas

diretrizes da Fundação Cultural frustrou os

planos. A fundação vai abrir o palco da pra
ça apenas para bandas de médio e grande
portes, mas promete reservar espaço aos-
valores locais nas atividades que faz nos

bairros.
Cada um dos músicos tem sua própria
atividade profissional, mas três noites da
semana são reservadas para ensaio, feito
em território próprio. Nos fundos da casa de
um dos componentes foi organizado estú
dio, onde se lê, pregado nas paredes, o
repertório da banda, que vai do rock nacio
nal ao pop estrangeiro. ''Tocamos de tudo
um pouco, mas só coisa boa", resumeMar
cos. O dinheiro ganho nas apresentações

feitas no ano passado foi investido na pró
pria banda, para aquisição de equipamen
tos. "Ninguém pega dinheiro, tudo que a

gente ganha é investido no grupo", comple
ta..

O único problema de estrutura da banda é

transporte. Eles não dispõem de veículo

grande que comporte os equipamentos e

por isso têm perdido oportunidades de to

car nas praias da região.
COMPOSiÇÕES - A Tribo da Lua tem

apenas uma composição, "Frases curtas",
gravada em CD demo. "Nós começamos
tocando MPB, por isso essa canção tem

muita influência da música popular",
explica o vocalista Márcio. O grupo tem
série de composições que planeja .

trabalhar este ano, fazendo os arranjos, .

para articular possível gravação. Mas a

tendência da banda mudou um pouco,
agora está mais para o pop-rock. "Nós
tentamos não imitar ninguém, a gente quer
fazer diferente, mas é claro que sempre se

tem alguma influência", diz o baixista
Marcos, explicando o processo de busca
do próprio estilo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Novídade no ar
A nova programação da MTV

promete estar mais perto do

público. "Estamos criando ma

is de uma MTv. A primeira es

tréia dia 5 de março. As ou

tras só vêm no final do mês",
adianta Zico Góes, diretor de

programação da emissora. Os

programas "Quiz MTV" e "v]
por um dia" saem da grade da

emissora e dão lugar ao "Meni
nas Veneno", comandado por
Marina Person. "Freek Con

trol'' é uma das novidades. É
uma espécie d� "Intercine"
musical, onde o telespectador
vai votar nos três melhores cli

pes pela Internet. Os clipes se-

"D'rão apresentados sem VJ. a

até arrepios quando se fala em

interatividade na tevê. Não

basta interagir, tem de divertir
e ser informativo", revela
Zico.

Sábado, 24 de fevereiro de 2001

por Sebastião Dourado

Débora Falabella, a Cuca de "Um Anjo Caiu do Céu"

Gata escaldada
A atriz Débora Falabella, que interpreta a Cuca em

"Um Anjo Caiu do Céu", sofreu para se transformar
.

numa sensual mulher-gato para entrar no baile de
Carnaval da Boate LZ129. As cenas, que vão ao ar a

partir desta segunda-feira, foram gravadas no Rio de

Janeiro sob um calor infernal. Débora levou pelo menos

três horas para ficar pronta. A moça vai aparecer com um

macacão preto emborrachado, luvas, touca e botas de
cano alto da mesma cor e máscara prateada. Pouquíssimo

à vontade com a fantasia, Débora Falabella tentava

esconder o rabinho de mulher-gato e saiu apressada das

gravações com destino a São Paulo. Ainda sem saber para
onde vai neste Carnaval, a jovem atriz parece que vai
mesmo optar pelo sossego. "Tenho trabalhado muito e

devo ir para a minha cidade descansar", diz Débora, que
é de Belo Horizonte.

Prova de fogo
A atriz Karine Carvalho, a
Michele de "Um Anjo Caiu

do Céu", sucumbiu ao

Carnaval. Amante de paz e

sossego na época da festa

profana, ela nunca se

fantasiou para curtir bailes.

No entanto, para gravar as
cenas do baile à fantasia da

novela, Karine teve que se

vestir de cortesã, com direito

a saias de renda, cinta-liga e

espartilho. A experiência
parece ter agradado a atriz.

Karine vai com o namorado,
o ator Gabriel Braga Nunes,
curtir o axé em Salvador.

"Nunca gostei de Carnaval,
mas desta vez vou conferir de

perto para ver .se mudo de

idéia. Afinal, não dá para
dizer que detesto jiló se

nunca comi", teoriza.

Pecado capítàl
A apresentadora Claudete

Troiano, do "Note e Ano-te",
e Chiquinho, do "Eliana e

Alegria", prova-ram que são

bons de garfo. Os dois não
resistiram a uni

megasanduíche preparado no

programa da semana passada.
Feito pelo culinarista Marco

Antônio, o lanche pesava
cerca de um quilo e era

recheado com oito fatias de

queijo, oito de presunto,
quatro ovos e duas salsichas.

A dupla de gulosos não quis
esperar nem mesmo pelas
fotos e foi logo devorando
todo o prato sem a ajuda da

equipe técnica.

Leítura obrigatóría
Felipe Folgosi, o Douglas de

"Vidas Cruzadas", só pensa
em cinema. Estudante do

segundo ano do curso, o ator

está aproveitando o tempo
livre com o firn das grava
ções da novela da Record

para se dedicar à leitura de

roteiros, biografias de grandes
atores e diretores e textos

sobre filosofia e psicologia.
Felipe, que é cinéfilo de

carteirinha, já começou,

inclusive, a escrever sobre o

tema para um jornal
paulistano.
Pedras na avenída

Valéria "Globeleza" Valenssa

está podendo muito. A moça,

que vai desfilar no domingo
no Salgueiro e na segunda na

Grande Rio, acabou ga
nhando um presente inusi
tado de última hora. A em

presa Swarovsky, fabrican-te
austríaca de cristais, vai dar a
Valéria todas as "pe-dras"
necessárias para co-brir parte
do corpo pintado da

sambista. Valéria vai ter de

acordar cedo para co-meçar o

processo. Os cris-tais serão

colados um a um,

preenchendo o contar-no

feito pelo maridão, Hans
Donner, no corpo de Valéria.

.

Nova roteírísta
Gabriela Alves, a Marijô de

"Vidas Cruzadas", vai cair

na folia em Salvador. Mas,
depois do Carnaval, a atriz

/

vai para Nova York bucar sua

mudança e despachá-la de

navio, antes de esticar até

Buenos Aires, onde ficará

hospedada na casa da atriz

Ângela Corrêa. Gabriela

Alves vai ficar na capital
argentina para aca-bar suas

pesquisas e colo-car um

ponto final no ro-tetra do

filme que está escrevendo

sobre a vida de um bailarino
de tango, entre as décadas de

20 e 60. O filme tem o titulo

provisório de "Rosas e

Violetas".

Vestído de festa
Hebe Camargo vai estar no

carro alegórico "Troféu Im

prensa", da Tradição, esco-la
de samba carioca que

homenageia Silvio Santos.

Mas a apresentadora já avisou

que não pretende colocar
qualquer fantasia. Vai sair de
vestido longo, nos mes-mos
moldes dos que usa em seu

programa todas as segundas,
no SBT.

Confusão na capa
Uma briga das boas promete
esquentar os bastidores da

novela "Estrela Guia". A

gravadora Som Livre está

batendo o pé para ter Sandy
na capa do CD com a trilha

sonora da novela, mas a ga-

rota já avisou que não pre
tende posar sozinha - isto é,
sem o irmão Júnior. A Som

Livre alega que ter a dupla na

capa do CD pode-ria
confundir os consumi-dores.

Sandy ejúnior são contratados
da Universal Music,

Renascído
O ator Daniel Dantas, que fez

o afetado Selma de Windsor

no início de "Um Anjo Caiu

do Céu", vai voltar à trama..

Na realidade, o costureiro não

morreu de um ataque
fulminante do coração, co-mo
todos pensam, e vai ten-tar

retomar a identidade roubada

pelo empregado Paulinho,
personagem de Cássio Gabus
Mendes. O retorno de Daniel

.

Dantas não estava previsto na

si-nopse da novela, mas corre

�os bastidores que o autor e o

público gostaram tanto da

atuação rápida do ator que o

querem de volta para armar

muita confusão.

Samba exportado
Os desfiles das escolas de samba

do grupo especial carioca serão

transmitidos para grande parte
do mundo. AGlobo Internaci

onal vai exibir ao vivo os desfiles
,

para os EUA, América Latina,

Japão, Austrália e Portugal.
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Mercadolmobiliário Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de 2001

Valor R$ 9.000,00 + prestações de

R$ 114,00 por mês (pela Caixa
Econômica Federal). Tratar 370-

7276, cl Salete.
Vende-se prensa térmica

Metalnox, (estampa camisa). Valor
R$ 1.200,00. Tratar 372-3732.

Vende-se casa cl 123m2, mista, no
Bairro João Pessoa, em ótimo

estado de conservação. Tratar 373-
1933 ou 9993-5380, após 13 hs.

Vende-se freezer 220 litros, cor
branca, módulo vertical, cl 6

gavetas. Valor R$ 300,00. Tratar
374-1497 ou 9993-5380, cl Rita,

.após às 13 hs.
Vende-se terreno na Vila Rau, por

R$ 2.500,00 de entrada + 50

prestações de R$ 250,ÖO. Tratar
9975-2164, cl Junior.

Vende-se casa de madeira cl
100m2, para retirar do local. Preço

,

a combinar.
Tratar 371�6600 ou 9102-0356. Compra-se terreno bem localizado,

pago à vista. Tratar 370-7093.
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

fone 372-3124.

Vende-se terreno de 1.35Om2 de fundo,
,porllO de frente. Casa equipada com

2 fogões a lenha e fomo a lenha,
rancho, área cl arroizera. Localizado
em frente à Igreja Nossa Senhora

Aparecida, no Ribeirão Grande. Valor
R$ 70.000,00, negociável. Aceita-se
carro ou terreno. Tratar 371-7341.

Vende-se apartamento geminado,
'

no Condomínio Águas Claras.

(47) 9:113-1646

Transporte para:
Faculdade (local),

\" J'

Trabê:tf,ho��:ras�I ,/'

asamCCrent,o�.� -etc.�, _/ '''''w-
aua- b S!JI - sc
J "-

I

Papelaria Pena e Pauta - Rua Cabo Harry Hadlich, 150 - Centro
Verdureira da Raquel - Rua Procópio Gomes, 1150 - Centro,
Verdureira Procópio - Rua Procópio Gomes, 290 - Centro
'Barão II Vídeolocadora - Rua Procópio Gomes, 140 - Centro
HD Papelaria - Rua Estheria F, Lenzi, 117 - Centro
Panifica'dora Pão Brasil - Rua Emílio Carlos Jourdan, 62 - Centro
Hott News - Shopping Breithaupt - Getúlio Vargas, 268 - Centro
Banca Hott Matriz I - Rua Getúlio Vargas, 145 - Centro

. Papelaria HaU Paper - Rua Getúlio Vargas, 25 - Centro
C Sr. M Papelaria e Gráfica Rápida - Rua Marechal Deodoro, 632 - Centro
Posto Mime 3 - Rua Bernardà Dornbusch - Vila Lalau
Banca do Zeca - Rua Ernesto Lessmann, 253 - Vila Lalau
Posto Milênio - Baependi
Pósto Mime 6 - Rua Bernardo Dornbusch, 816 - Vila Lalau
Bazar Baependi - Rua Bernardo Dornbusch, 630 - Vila. Lalau
Posto Mime 5 - Rua Epitácio Pessoa, 1155 - Centro
Claudinha Festas e P,pelaria - Rua Walter Marquardt, 1133, sala 6 - Barra do Rio Molha
Bazar Linete - Rua Walter Marquardt, 623 - Vila Nova
Pink Shop Presentes - Rua José Theodoro Ribeiro, 657 - Ilha da Figueira
Verdureira Figueira - Rua José Theodoro Ribeiro, 1000 - Ilha da Figueira
Verdureira Daniele - Rua Artur Guenter, s/no - Amizade
Drews Papelaria e Presentes - Rua Waldemar Grubba, ,2963 - Baependi
Banca de Jornais e Revistas Santa Catarina - Rua José Waldir Manfrini,111 � São Luiz
Posto Behling Rua José Theodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
Verdureira do João - Rua Waldemar Grubba, 4020 - Centenário
Posto Dalçóquio � Rua Roberto Zimmermann, s/no, frente Garagem Canarinho - Centro

.Ao.. _

AQUI VOCE ENCONTRA'JornalCORREIODOPOVO
1

EM .JARAGUÁ DO SUL
Posto Pérola - Rua José Theodoro Ribeiro, s/no, no trevo - Ilha da Figueira
Flash Vídeo locadora' - Rua Pastor Alberto Schneider; 450 - Barra do Rio Cerro
Madá Presentes - Rua Rio de Janeiro, 220 - Czerniewicz
Papelaria Vapt Vupt - Rua Erwino Menegotti, 1679 - Chico de Paulo
Panificadora Ribeiro - Rua Da Abolição, 30 - Nova Brasília
lesenhaus (Posto Macolla) - Rua Joaquím Francisco de Paulo, 360'
Chico de Paulo
A Banquinha - Rua Roberto Marquardt, 190 - Vila Lenzi
Posto Cidade - Rua Padre Alberto Jacobs, 404 - Nova Brasília
Verdureira Sacolão - Rua João Planischeck, 370 - Nova Brasília
Banca do Terminal - Rua Padre Fraricken, s/no - Centro
Posto Cidade 3 - Rua Walter Marquardt - Barra do Rio Cerro
Panificadora Dilizia Depani - Rua José Waldir Manfrini, 36 - São Luiz
Panificadora Brot-Pão - Rua João Januário Ayroso, 1934 - Jaraguá Esquerdo
Confeitaria Viergutz - Rua BR-416, Rio Cerro - Rio Cerro
Barão I Vídeo locadora - Rua Barão do Rio Branco;168 - Centro
Panificadora Rio Branco - Rua Barão do Rio Branco, 168 - Centro
Panificadora Pão Sr. Vinho - Rua Marechal Deodoro,1011 - Centro
Papelaria Cultural - Rua Marechal Deodoro, 860 - Centro
Papelaria Manipel - Rua Dona Antônia, 300 - Nova Brasília
Papelaria São luiz - Rua Marechal Deodoro, 373 - Centro
Papelaria Grafipel - Rua Quintino Bocaiúva,42 - Centro
Banca News - Hobby Videolocadora - Rua Reinoldo ·Rau, 37 - Centro
Posto Mime 7 - Rua Reinoldo Rau 215 - Centro
Comércio Milênio - Rua Reinoldo Rau, 400 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



?�.<?����I:'I����� CORREIO�De�ROlLO ���.��.��.�::?�.��:.��.��.��:(�.��!�::?��.?�9)

Intermediária

VENDE - Sala comercial cl área
aprox. 56 ms. Rua Leopoldo

Malheiro - Ed. Gardênia - sala 09

(Centro) Negociável

, VENDE - Apto. 1 suíte +.1

dormitório, clárea de 80 mê.
ResidencialAmaryllis Apto. 102 BI.
C (Vila Nova) - Preço: R$ 50.000,00

VENDE - Terrenos cl área de 342

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

Entrada e saldo em até 24 parcelas.

ALUGA - Em alvenaria, contendo
(J2 dormitórios.

Estrada Rio Molha

R$ 180,00

VENDE - Casa alvenaria c/200 mê,
terreno cl 350 mê. Rua João Batista
Rudolj, 161 (Amizade). Preço: R$

30.000,00,+ financiamento

'vENDE - Apto. contendo 1 suíte +

2 dormitórios, cl área de aprox.
150 ms. Ed. Carvalho - 2° andar
(Centro). Preço: R$ 70.0qO,00

VENDE - Terreno de esquina, cl
área 450 m». 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

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
m2• Rua Bahia, 109 (Jguá Esquer

do). Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Casa alvenaria cl 2

dormitórios, e terreno c/'área de
450m2• João Pessoa

Preço: R$ 45.000,00

VENDE - Terreno cl área aprox.
760 mê. Rua Onelia Horst (Vila

Lenzi) (Negociáveis) .

_ Casa em alvenaria, cl área de

aprox. 200m2, e terreno cl �60 11!-2.
Rua Joaquim F. de Paula, 1306

(Chico de Paulo).
Preço: R$ 75.000,00
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ALVGA-s6,. -;4

e

apartamento
em cima. Rua
Patrimônio
204 -

Ó:sa.ôlvé
R. M'arti

Srhcl; 381
Vila Novä;

�UJGA-SE
me>

Sala Comercial
q��C)5m 2) P9r
R$· 5®O ,el€)�
�tJa Walte.1k
Marquardt,
2.665, Bairrq ,

Barra do Rio ]1Cerro. Galpão nos

fundos cl
ª2,50m 2 f?QP
��(),()O, 8iiiF

orn:v+id
lR$ 3·

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



Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253

OPORTUNIDADES DA SEMANA:

En eteC
. g CRECI 934-J VENDE

Edifício Imperial
Rua Felipe Schmitz, Centro.

Aptos com 250m2 ou 267m2•
Financiamento direto.

CENTRO - Ed. Argos - 2° andar -

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

garagem. R$ 70.000,00 à vista

............
' .

Corupá - Casa em

alvenaria, cl 3 qtos.
Terreno + ou - 700m2•

Valor R$ 17.000,00 à vista.
Rua lngo Lange (rua do

Aeroporto Agrícola).

•

Corup'á - Casa próx. a
'. .

Metrisa, com 168m2, E�
alvenaria, cl lage e terreno .a

de 450m2• Valor
R$ 32.200,00

•

•
Czerniewicz - Ed. Verona,
próx, pomte Grubbe, atrásE . t
da panificadora Pão de Ló - �

Apto. cl 2 quartos.
•

R$ 37.000,00.

Vila Lalau - Ed. Vitória
Régia - Apto. czsuíte + 2

quartos. R$ 53.500,00.
..

• Vila Nova - Ed. Morada do
•

• Sol - Apto. cl suíte + 2

: quartos R$ 53.000,00.
•

•
Vila Rau - Casa em

alv�naria ;:.1 200m2, Eiié
contendo suíte + 3 quar- ,.

tos. R$ 70.000,00
em condições.

•

•

•

•

•

•

•

•

• João Pessoa - Casa de
• alvenaria cl 120m2, com 3
•

quartos e demais dep. + �
garagem p/2 carros.

.

•

R$ 37.000,00.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Baependi - Cond. Res.
Bartel - próx, Rodoviária,

•

Aptos. ç/ :h suíte + 2 quar- �teC
tos, garagem e demais EW'
dep. R$ 40.000,00,
condições a combinar.
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Ref. 2035 - CHICO DE PAULO -RJoaqulinFcode
Paulo, 279, casa alvo 200m2,4 dorm.,2bwc, sala jantar,
sala jantar, salaTV, cozinha.lavanderia, churrasq.,

terreno 527m2. R$ 87.000,00

Ref. 2037 - TRÊSRIOSDO\NORTE-Lot.SantoAntônio,
casamad.9Qm2,3dorm.,salaestar/jantar,coz.,bwcedemais
dep. R$ 22.000,00. Aceita carro ou terreno como entrada e
saldo parcelado direto c/ imobiliárià.

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

Horário Atendimento

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

Ref. 2064 - JOÃO PESSOA - R Fritz Setes, 178 - casa alvo

150m2, 1 suíte c/ hidromassagem,2 dorm, sala estar/jantar,
mzinlla,escrilÓrio,lavanderiaegaragem.Todalegalizadapode
serfinanciadaematé 15anos.Terrenoc/ 4E{)m2.R$43'(ro,oo

Ref. 2057 - JARAGUÁ ESQUERDO-RLuizSpézia,
2 casas demadeira.Terreno 400m2. R$ 28.000,00

Ref. 3007 - VILA RAU - R A. Lot. EsioEnke. Terreno
c/ área 420m2. R$ 15.000,00

Ref. 2073 - BAEPENDI - RMariaFreiberguer
Pamplona, casa alto adrão, alvo 45Om2,2 vagas garagem,
2 suítes,3 dorm., áreafesta+ churrasq.,jardim inverno,
salaestar/jantar, cozinhá e demais dep. R$ 260.000,00

Ref.1005 - VILA NOVA -Apto.c/ 3dorm.,sacada,
sala estar, jantar, cozinha,lavand.,piso térmico,

. aquecedor a gásc/ águaquente,bwcecozinha
R$ 45.000,00 ou R$ 22.000,00 + R$ 23.000,OOCEF

o

� Compra - Vende
.� Aluga e Administra

Ref. 2070 - CENTENÁRIO - RWalmorZonta. Lote 72,
casa alvo 7Om2,2 dorm, sala, cozinha,bwc.Terreno 364m2.

Fica cozinha sobmedida R$ 35.000,00

Ref.2059-JGUÁ ESQUERDO-RJoãoJanuárioAyroso,
1466 - Sobrado alv., inferior -1 sala com., 100m2. Superior
aptoc/ 2 dorm, 100m2.Fundos casaalv. 2Q0m2, c/ 1 suíte.Z
darm., sala estar/coz.,bwc e gar. R$ 112.000,00. Aceita-se
imóvel demenorvalor, casa, terreno até R$ 50.000,00

Ref. 2069 - CENTENÁRIO - RWahtorZonta, 193 Lot.
JardimFrancisco - Casa alvo 54m2, 1 dorm., sala, cozinha,

bwc,lavand. Terreno364m2. R$ 34.000,00 entrada
R$ 18.000,00 + 77 parcelas R$ 209,00 = R$ 16.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COD 20 - Casa em alvenaria - 3 quartos, sala,
cozinha. Lavanderia, banheiro, dispensa, garagem

- Ilha da Figueira - Valor R$ 55.000,00

COD 22 - Casa em alvenaria medindo 110,OOm2-
3 quartos, sala, copa/cozinha, banheiro, ,

lavanderia, garagem - Terreno todo murado
Jardim bonito - Barra - Próximo a garagem da

prefeitura - Valor R$ 50:000,00

COD 14 - Casa em alvenaria medindo 181,OOm2-
3 quartos, 3 salas, 2 banheiro, lavanderia,

dispensá, área de festas com cozinha, garagem
para 2 veiculo - Vila Nova - Valor R$ 70.000,00

COD 27 - Casa, em alvenaria medindo 110,00m2 - 3

quartos, sala, copa/cozinhe, lavanderia, 2 banheiros,
garagem - Vila Lenzi - Valor R$ 65.000,00

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

Vende - Administra

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

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

COD 21 - Casa em alvenaria medindo 174,00m2
- 1 suite, 2 quartos, sala de TV, copa, cozinha,
dispensa, lavanderia, área de festas, garagem
para 2 veículos, terreno todo murado -Vilc Rau

- Valor R$ 85.000,00

COD 19 - Casa em alvenaria medindo 141,00m2
- 1 suite, 2 quartos, sala copa/cozinha,

lavanderia, garagem, banheiro, área de festas
Ilha da Figueira - Valor 68.000,00

COD 17 - Casa em alvenaria medindo 180,OOm2 -
.

Terreno medindo 1.094,OOm2 -1 suite, 3 quartos, 2
salas, copa, cozinha, 2 banheiros, área de serviço,

garagem, área de festas,moveis embutidos-
Jaraguá Esquerdo - Lateral da Planinshck -

Valor R$ 180.000,00

COD 26 - Sala comercial - residência nos

fundos - estrutura para dois pisos - Com opção
poro compra a oficina junto - Baependi
Próximo a Marisol- Valor R$' 85.000,00

COD 24 - Casa em alvenaria - 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, terreno

todo murado, jardim bonito - Corupà
Valor R$ 35.000,00

COD 18 - Mercado com instalações - clientela

já formada - Vila Rau - próximo ao loteamento
Renascença - Valor R$ 15.000,00

COD 16 - Área comercial- terreno medindo
1.207,00m2 -1 galpão medindo 240,00m2-1

galpão,medindo 200,00m2 com escritório e rampa'
para descarga - I�ha da Figueira -

Valor R$ 120.000,00

COD '25 - Casa de madeira - 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro - terreno todo
murado - Corupa - Valor R$ 18.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDE - Sobrado cl

�,jjjl269,30m2 -

CZERNIEWICZ - próx.
E'seola AI-berto

Bauer. Su-perior:
suíte mae-ter + 2
darm .. bwe social,
sacada. Térreo:
cozinha, sala estarl

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

dis-pensa. Terreno cl

62S,89m2.
R$ 210.000,00

Creci 1749-J

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. * Estacionamento próprio
VENDE - CENTRO -

bwe, sala estar cl

sacada, cozinha,
lavanderia cl área
coberta, dep.
empregada cl bwe e

garagem individual.
R$ 48.000,60

churrasqueira, e demais

dependên-eias,
R$ 25.000,00 +

condicionado, 2 vagas
garagem, telefone,
terreno com 420m2.

R$ 63.000,00.

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

.

e-mail: itaivan@netuno.com.br
wWIN.itaivan ..corrr.tsr

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
VENDE - Casa alv.

cl 108m2 - JOÃO
PESSOA - 2 darm., 1

bwe, sala estar, eoz.,

lavand., dispen-sa,
ehurras. cl garagem,
eseri-tório, toda mu
rada. Terreno cl
686m2 (2 lotes).
R$' 45.000,00.
Aceita apto no

---....... centro.

- Casa alvenaria cl

70m2• 1 darm., bwe,
sala, cozinha, área
de serviço e

garagem.
R$ 21.500,00

VENDE - Sobrado em

construção - cl

219,44m2 - AMIZADE -

térreo: escritório, sala
estar, jantar, lavabo,
cozinha, área de

serviço cl churras

queira, garagem e bwe.
1 andar: suíte cl closet
:.. sacada, 2 darm., bwe
estar íntimo.
R$ 115.000,00 -

entrega em 60 dias -

Repid. Bela Vista.

esquina cl a Rua Ferdinando

Pradi, 220. Sobrado novo:

suíte cl closet, hidra. cl
sacada + 2 darm., sendo 1

cl saca-da, sala íntima cl

sacada, bwe social, sala

2 darm., sala estar, copa, cozinha, 1 bwe social + edícula cl

lavanderia. Piso madeira, blindex cl armário nos banheiros,

portão eletrônico, jardim planejado com grama coreana, cerca

alumínio. Terreno cl 375m2'. R$ 98.000,00VENDE
TERRENO PLANO
Centro - Sehroeder
cl 460m2•

- CHICO DE

sala, cozinha, garagem,
lavanderia. Terreno com

i
494 metros.

,R$ 55.000,00.

VENDE
PRÉDIO COMERCIAL
E RESIDENCIAL -

Ótima oportunidade -

2 salas eomls. e 1
.

apto no 2° piso. Sala
.no fundo cl revenda

lantar, cozinha cl móveis
emb., ehurrasq., lavand., dep.
em pregada cl bwe e

garagem pl 2 automóveis.
( R$ 215.000,00.

VENDE -

CZERNIEWICZ - Casa

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

estarljantar,
cozinha, lavanderia,
bwe social,

churrasqueira, área
de festas, garagem

pl 2 carros, muro,

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

SOBRA
- Centro cl 347m2, cl
2 resid. + sala comI.

cl 100m2 - acaba
mento de 1a. Suíte +.

4 darm. e demais

dep. - garagem pl 4
carros, energia solar,

portão eletrônico.
R$ 225.000,00 VENDE sobrado - Amizade cl 255m2, suíte cl eloset, 3

darm., 2 bwe, sala, varanda, lavanderia, cozinha, copa, saia,
garagem 2 carros. Terreno cl 498m2 - R$ 99.000,00

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

VENDAS
APARTAMENTOS

3001 - Ed. Jac6 Emmendoerfer - suíte, 2 quartos, dep, empregada,
2 vagas garagem. R$ 92.000,00
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, c/125m2, suíte + 2

qtos., sala em dois ambientes c/ sacada.e churrasqueira., 2 vagas de

garagem. R$ 93.000,00 s/ acabo

3027 - Ed. Schiochet - cobertura cl suíte rnaster, 2 quartos, salas

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

garagem. R$ 180.000,00.
. .

3034 - Ed, Barão - Suíte + 2 quartos, 1 vaga de garagem. R$
55.000,00.
3049 - Rua Piçarras - NOVO c/ suíte + 2 quartos, dep. de

empregada e 2 vagas de garagem. R$ 72.000,00.
3051 - Ed. Amaranthus - suíte cl closet, 2 qtos., lavabo, sacada c/
churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$ 180,000,00.
3052 - Res. Maguilú - 1 quarto, bwc, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. R$ 15.000,00 + financiamento.
3313 - Res. Ilha dos Açores - novo suíte + 1 qto, sacada c/

churrasqueira e garagem. R$ 45.000,00 financiamento com

construtora.

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

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

garagem. R$ 68.000,00.

CASAS DEALVENARIA
1003 - Centro - Rua Guilherme Danker - 190m2 c/ 3 qtos, R$.
73.000;00.
1016 - Centro - 330m2, suíte + 3 qtos., escritório, sala TV, salas

conj. cl lareira, churrasqueira e piscina. R$ 200.000,00. (.

1036 - Centro - Terreno c/668,65m2, edificado c/ casa antiga'. R$
189.000,00.
1037 - Centro > Rua Domingos da Nova· Terreno c/309m2, c/
casa c/ 3 q"'s. R$ 148.000,00. Aceita-se casa ou apto menor valor.

1039 - Centeo . Terreno c/ 1.525m2, cl casa er 132m2• R$
130.000,00. Aceita casa ou sítio de menor valor.

1052 - Água·Verde. 135m2, 4 qtos, 2 bwc, garagem pl 2 carros.

Terreno c/450m2• R$ 59.000,00.
1082· Res. Blumengarten - 230m', suíte, 2 qtos, bwc social, sala
conj., cozinha mobiliada, despensa, lavanderia e churrasqueira.
R$ 75.000,00.
1 098 � Baependi . 140m2, 3 qtos, 2 bwc, sala, sala de TV,
cozinha, dep. de empregada, escritório, churrasqueira. R$
85.000,00.
1124 . R. Walter Marquardt • casa cl 150m2, c/ suíte + 2 qtos.
Terreno medindo 609m2• R$ 65.000,00.
1126 - Barra > 180m2, suíte c/ closed, 2 qtos., salas eonj., dep.
empregada. R$ 75.000,00.
1175 . Pröxirno Humana· Terreno c/1.220m2, c/ casa cl 205m2,
c/ suíte + 2 quartos. R$ 85.000,00.
1194 - Ilha da Figueira. 130m2, c/ 3 qtos. R$ 65.000,00· aceita
casa .maior valor central.
1206 - Ilha da Figueira - Terreno c/ 544m2, cl casa de madeira +

sala comercial. R$ 44.000,00.
1225 - Jaraguá Esquerdo - R. Neeo Spézia . casa de madeira c/ 4

qtos. Terreno c/ 3.92m2. R$ 30.000,00 • Aceita parcelamento,
1273 - Rio Molha - mista c/120m2, cl 3 qtos. Terreno c/532,50m2•
R$ 49.000,00.
1431· São Judas - pröx. Recreativa Breithaupt - 3 quartos, 2 bwc

- R$ 25.000,00 + finane.

TERREN.OS
2014 - Centro ; 421m' . R$ 30.000,00
2023.- Centro - c/1.245 m2 - R$ 60.000,00.
2024 - Av. Marechal Deodoro - área cl 1.426,50m2
2026 - Centro - Pröx. Beira Rio, el 609m2• R$ 43.000,00
2053 - Água Verde - 450m2• R$ 20.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m' . R$ 150.000,00
2076 - Amizade - c/ 386,37m2 (18,32x20,70). R$ 17.500,00
2097· Pr6x. futura Prefeitura c/1.018m2 - R$ 160.0ÓO,OO
2112 - Barra· c/468m2• R$ 15.000,00.
2121 - Barra -Iareral da Rua HoraeiD Rubini, área cl5.809,25m2•
Ideal p/ Indústrià.
2122 • Barra - Res. Sarler - 350m2• R$ 16.000"00.
2151· Chico de Paula > cl 2.500m2• próx. Posto Marcolla - R$
60.000,00
2175 - Czerniewicz - cl1.l41,40m2• R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann . área cl 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2• R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área c/ 6.760m2• R$ 70.000,00.
2222 - Jguá Esquerdo. 425m2 - R$ 16.000,00.
2294 - Vila Lalau > cl 729m2 (27 x 27) - R$ 35.000,00

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

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

Sobradoc/
270m2, terreno
c/930m2•

Suíte c/ closed,
1 quarto,
escritório,
lavabo, sala
íntima, sala
estar jantar
conjugadas,

sala TV, cozinha,
lavanderia,

churrasqueira e
garagem

p/ 2 carros.
Semi mobiliada.

R$ 150.000,00.
Aceita apto. de
menor valor.

2295 - Vila Lalau > Rua Dona Marilde > área c/ 4.816m2•

2317 - Vila Lenzi • 581,65m2 (18,50 x fO,50) . R$ 27.000,00
2364 . Vila Nova· Rua 25 dé Julho, c/ 1.004m2• Aceita apto ou

casa como parte pgto.
2365 . Vila Nova· Rua do Fórum, c/405m2• R$ 30.000,00.
2373 . Vila Rau· cl 350m2• R$ I8.000,00.
2377· Vila Rau - RUa Erwino Menegotti > esquina c/ 581,85m2
- R$ 23.000,00. ,

'

2379 - Vila Rau > R. Prefeito José Bauer > área c/ 3.515m2, ideal

p/ galpão. R$ 95.000,00.
2446· Estrada Nova - c/ !.I 55,OOm2 - R$ 24.500,00
2980 . Guaramirim • R. 28 de Agosto cl 445m2• R$ 22.000,00

(pequena entrada e parcelamento de R$ 1.000,00 por mês).
2982 - Rod. SC·413 - Km 10· c/ 49.872,OOm' . R$ 40.000,00
29.88 - Guaramirim • próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2 • R$
35.000,00

LOCAÇÕES
Casas

, 601 • Casa de alvo cl 2 qtos • Água Verde. R$ 350,00
602 - Casa de madeira cl 4 qtos, próx. Studio FM. R$ 300,00
604 . Casa mista c/ 2 qtos . Pröx. A Grafipel . Cenrro > R$ 230,00
605· Casa c/ suíte + 2 qtos - Próx. Breithaupt da Barra- R$ 450,00
613 . Casa de alvo c/ suíte + 2 qtos. Pröx. Escola Cristina Marearte.
R$ 380,00

Apartamentos
620 - Apto c/ 2 qtos • Ed. Jaraguá - Centro - R$ 300,00
621 - Apto cl 2 qtos • C.rltro. R$ 250,00
622 . Apto c/ 3 qtos • Em frente Max Mohr. R$ 290,00
623· Apto c/ suíte + 2 qtos, Ed. Jacó Emmendoerfer· Centro· R$
550,00
624 . Apto. 01 1 qto· Próx. Garagem da Canarinho - Czerniewicz,

R$ 200,00
625 - Apto. c/ 3 qtos, sacada. Ed. Caetano Chiodini • Centro· R$
450,00
627 . Apto. c/ 3 qtos - Ed. Picolli - Centro > R$ 350,00
628 . Apto. c/ suíte + 1 qto.. Ed. Eldorado. Centro. R$ 450,00
630 - Apto. NOVO c/ 2 qtos - pró. Res. Renascença. Vila Rau·

R$ 300,00
634 . Apto c/ 2 qtos . Próx. Breithaupt Reinoldo Rau· R$ 300,00
635 . Quirinetes no Ed. Marquardt - Centro. A partir de R$
180,00
642 . Apto c/ 2 qtos + dep. empregada. Centro > R$ 330,00
643 . Apto c/ 3 qtos • próx. A Marisol. R$ 300,00
650 - Apto NOVO c/ sala c/ sacada, churrasqueira, 3 qtos • Início

Ilha da Figueira. R$ 350,00

659· Apto c/ suíte + 2 qtos, Ed. Carvalho > Centro > R$ 550,00

Salas comerciais
663 • Sala cornI. cl 50m2 - Vila Rau > R$ 190,00
665 . Sala cornI. c/60m2 - Pröx, CoI. Divina Providência. R$

280,00
666 . Sala. com. c/200m2• Próx. A Florisa na vila Lalau. R$

400,00
667 " Salas eomls. c/60m2 - Pró". ao Banco do Brasil em,

Guaramirim. R$ 300,00
668 . Sala cornl, cl 60m2• Próx ..Àngeloni. R$ 280,00
669 . Sala cornI. c/50m2 - Centro CornI. Vase! • Pröx, Prefeirura :

R$ 290,00
675 . Sala cornl. c/40m2 - Centro CornI. WV em frente a Paladio.

R$ 400,00
678 - Sala cornI. cl 135m2• Pröx, A Max Mohr. R$ 280,00
6Z9 • Salas comls. c/32m2• próx. AMacol- Centro. A partir de R$
270,00
683 . Sala NOVA, c/ 50m2• Início da Ilha da Figueira. R$ 350,00
684 . Sala NOVA, c/50m2• Ao lado Agência Olimpo -

Czerniewicz. R$ 350,00
685 - Sala cornl. cl 45m2 - Centro - R$ 200,00
689 . Salas comls. ideais pl área da saúde. Próx. Angeloni, a partir
de R$ 500,00
691 - Sala cornI. c/120m2 - Vila.Lenzi - Próx. Móveis Rabello- R$

400,00
692 - Salas comls próx. Foto Loss. Centro, a parirr de R$ 350,00
693 - Sala NOVA, c/ 50m2 - MARKET PLACE - Centro. R$

150,00

Galpões
801 . Galpão NOVO, c/700m2 (c/ mesanino)', pé direito: 7mtS
- Jaraguá Esquerdo. R$ 2.000,00
802 - Galpão c/400m2, c/ 2 bwcs, próx. garagem da Canarinho
- Czemiewicz - R$ 1.350,00
804 - Galpão c/ 700m2; em terreno c/ 1.500m2 - Próx. Florisa

(antigo Galpão Saúde) - Vila Lalau. R$ 1.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHãve
- Apartamentos

de 1 e 2 quartos localização
central, salão de festas c/
cheira, playground, garagem
privativa. Financiamento
direto c/ a construtora.
Rua: João Marcatto esq. c/
rua Clemente Baratto, faça
nos uma visita.

et. 010 - Casa de alvenaria com!;
2 quartos, 1 suíte, sala, copa.: �i
cozinha, bwc, 2 garagens + l�
sobrado cl 1 suíte, 1 quarto, sala,!iI
copa, cozinha, bwc, churras- I 5l",queira, garagem e lav��deria i ....�

l&iWMi!WRm$kml.�*�j=!t�;,20C:::ELj 'AJ�

��.MATHEDI - Apartamento de 3

quartos, salão de festas com

churrasqueira, play ground, sala,
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira, fácil acesso para

ponto da cidade. Ent. +

parcelamento ou financ. pela
ou Santander. Imóvel pronto

Ret. 401 - Casa de alvenaria
cl 5 qtos, 2 bwc, coz., sala TV,

sala estar, garagem,
lavanderia, churrasqueira,

varanda na frente. R. Bertha
Valor

Ret. 052 - Casa de
cl 3 qtos, sala, coz., bwc,

lavanderia, gar. e escritório.
Domingos da Rosa

R$ 80.000,00 negociável.

CHäve CHäveCHäve CHäveCHäve

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

.
.

IMOBILIARIA

MENEGOITI

CASAS
COD: 5170 - SOBRADO PARA RESIDENCIA E

, I

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

DEPÓSITO, 3 WC, 2 GARAGENS - TERRENO

DE ESQUINA COM 363,38M2 - VALOR: R$
135.000,00 (ACEITA PARCELAMENTO, E
IMÓVEL MENOR VALOR EM ITAPEMA)

COD: 5166 -CASA ALVENARIA - ESTRADA

NOVA - DEP: 03 QUARTOS, SALA, COZINHAi
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,TERRENQjCASA MENOR VALOR)

COD: 5167 .; CASA DE ALVENARIA -CENTRO
- DEP: 03 QUARTOS,SALA,COPA/COZINHA,

WC, LAVANDERIA, GARAGEM - ÁREA
CONSTRUÍDA: 95,00M2 - TERRENO: 180,00M2 -

VALOR: R$ 35.000,00

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

SUÍTE, 03 QUARTOS, SALA,
COZINHA, 2 WC, LAVANDERIA,
GARAGEM ÁREA CONSTRUÍDA:
252,OOM2 - TERRENO: 450,OOM2

'VALOR: R$ 120.000,00

COD: 5173 - CASA DE ALVENARIA - BARRA

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

LAVANDERIA,
GARAGEM, TODA MURADA

ÁREA CONSTRUÍDA: 1l0,00M2
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 Oliveir�, 1207 Fone 371·2357

Ref. 602 - CENTRO - Prédio d 240m2, galpão d
280m2• Rua _Procópio Gomes. R$ 220.000,00

Ref. 150 - ANA PAULA - Casa de alveriaria d
140m2,3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
garagem. Rua Adenor Horongoso, 277.
R$ 33.000,00 (aceita carro ou caminhão)

Ref. 148 - BARRA DO RIO CERRO - Casa
alvenaria d 115m2, terreno 392m2• 1 suíte '+ 2
quartos, sala cozinha, banheiro. Rua Ricardo

Mar uardt, sh:", lato Berta Wee e. R$,45.000,00

Ref. 111 - NEREU RAMOS - Casa em alvenaria
d 154m2, terreno 675m2• 3 quartos, 2 banheiros,
sal<f� cozinha, garagem. Rua Júlio Tissi, 571.

R 45.50000

IMPERDÍVEL:

Excelente casa em alvenaria com 170,OOm2
POR APENAS R$ 31.000;00 - NEGOCIÁVEIS\

Tendo como dependências: 2 suítes (sendo 1 cl hidro),
dormitório, sala de estar, cozinha ampla, bwc social, sala
ampla, dispensa, área de serviço e varanda. * Com todo

acabamento em gesso* ..

Terreno com 337,OOm2 -
* Todo murado*.

LIGUE-NOS E FAÇAA SUA OFERTA!

�
-

.!!!

.5 �

! DISPOMOSDE VÁRlÀS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS f
Vende,. Aluga • Administra • Compra • Vende • Aluga

CENTRAL DE VENDAS

iir 371-8799RANCHO
MOVEIS

Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

V 373-0283
Umaparceria correta.

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM
ranchoimoveis .com.br

Cód. 471 - 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 108m2 de 3

quartos. Terreno com

350m2. Localizado à Rua
Francisco Hruscka - Jardim
Ana Paula II (jaraguá
Esquerdof R$50.000,00.

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

Cód.365
* Apartamento de 141m2
com três quartos;

.

* Apartamento de 80m2 com

uma suíte e mais um quarto;
* Sala comercial com 80m2;
* 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

Valör:

R$ 280.000,00

Cód. 801 - Casa de alvenaria com 31m2 localizado no bairro Schroeder I - Terreno com

458m2 - R$12.300,00.
Cód. 472 - Casa de madeira com 43m2 + uma casa de alvenaria com 43m2 (estrutura
para mais um piso) - Vila Lalau - R$28.000,OO
Cód. 486 - Sobrado de alvenaria com 84m2 - Terreno com 360m2 -

Ilha da Figueira - R$25.000,00.
Cód. 485 - Casa de madeirá inacabada com 77m2 - Terreno com 360m2 -

Ilha da Figueira - R$13.000,00. <,

Cód. 491 - Casa de madeira com 80m2 - Terreno com 324m2 - Três Rios do Norte -

R$18.800,00 + financiamento.

Cód. 367 - Casa demadeira com 144m2 - Terreno com 375m2 -

Rio da Luz - R$26.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VENDE-SE CASA DEALVENARIA
com 165 metros quadrados com mais uma

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

4 quartos, 3 banheiros, sala de estar, 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: 371-2408, após às 17:00 horas.

(�lll mMBI\1il I
Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA g Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
t 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 �ILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHI;, S/N

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARAMORARBEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS I

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBJUÂRIOS

VENDE COMPRA
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1436· SALA 04 FONE·. 275-0172

,
CRECll43G-J

ALUGA ADMINISTRA

Ref. 310 - Lote com 753,90m2-
Rua Nelson Nasato .(centro) -

R$ 65.000,00

,

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

Combinar.
306 - Terreno cl 756m2 - Lateral Rua Frederico Schmidt - Rio
Malha - R$ 11.500,00
307 - Terreno cl 362,62m2 - Lateral Rua Mal. Deodoro da
Fonseca - R$ 45.000,00
309 - Terreno cl 725m2 - Schröeder (defronte Vidraçaria
SChroeder) - R$ 9.000,00

Ref. 305 - Lote com 2.924,25m2 -

Rua Ana Zacko (Iat. Walter

Marquardt) Rio Molha - 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.

I
TERRENOS

'

VENDE - TERRENO cl 2.4OOm2 - Rua204 - Luis Antonio
Ayroso - Jguá Esquerdo - R$ 40.000,00

VENDE - TERRENO COMERCIAL cl 3.6oom2 - Frente

para a Rua Bernardo Dornbusch.

I
VENDE - TERRENO cl 365m2 - Rua Amazonas -

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

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

VENDEI- TERRENO cl 510m2 - Perto do Juventus

R$ 12.0QO,00.

I
VENDE - TERRENO cl 386,37 - RuaJoão BatistaRudolf

I- Loteamento Versalhes - R$ 18.000,00.

VENDE - TERRENO cl 1.260m2 - Esquina com a Rua

José Carlos Stein - R$ 45.000,00.

CASAS

I
VENDE - CASA DE MADEIRA cl 100m2 + casa em

'1
alvo cl 64m2 em eonst. Lote n° 88 Ap III - R$ 18.000,00.

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

1/2 águano Loteamento LiodoroRodrigues - R$16.000,OO.
Ul
H

,�
Z

I
VENDE - CASA ALVENARIA cl 130m2 - Loteamento

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

Loteamentos Financiados
Camposampiero I e II

Ouro Verde

Ul
o

Ul
rn
o

São Cristovão II
Residencial Flomboyant
(Condomínio fechado)'
Residencial Firenze

Informativo
Imobil iário
AIJS

I·
It---A-T-E-N-Ç-Ã-O---N-O-V-A-S-""

INFORMAÇÕES SOBRE
O CURSO SUPERIOR EM

GESTÃO IMOBILIÁRIA

I

A A.I.J.s. informa que as inscrições
pára 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 credenciamento no

CRECI. Não percamos esta

oportunidade de nos

aperfeiçoarmos e melhor
atendermos nossos clientes. Como

comparativo e 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).

CRECI 1541-1 VENDE:

Cód. 0076 - Lote cl 360,00m2, pronto para
construir. Localizado no Loteamento Casa
Nova II, próximo ao Salão 25 de Julho,
Bairro Garibaldi. Valor R$ 6.000,00.
Negociáveis

Cód. 0070 - Casa de alvenaria inacabada cl
70,OOm2, contendo 3 quartos, sala, cozinha,
bwc. Terreno cl 523,00nP. Localizada no

Loteamento Adelina, Schroeder. Valor R$
12.000,00. Negociáveis.

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I * Terreno c/ 384,00 m2, Jardim H�schka II. Bairro LOCAÇÃO: I
I São Luís - R$ 3.000,00 + 30 x 1,75 Salários Mínimos * Sala comercial c/ 34,62 m2, Rua Reinaldo Rau, I
I SÍTIOS: esquina Guilherme Weege, Centro - .R$ 180,00 I
I * Sítio c/ 11.265,00m2 edificado com um galpão de (Primeiro mês de aluguel grátis) I I
I .madeira com 140,00m2, moinho com roda d'água, * Sala comercial c/ 100,00 m2, Rua Pastor A. I
I B' localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, Schneider, 1412, na Barra - R$ 270,OÓ I
I

'

.arra distante do asfalto 3 km - R$15.000,00 - aceita terreno * Sala e�mercial c/ aproximadamente 72,00m2, I
I (lote) ou parcela. . ,

Rua Pastor A. Schneider, 1187, na Barra - R$ I
I A imobiliária da Barra *Cháearae/60.000,00m2(200,00x300,00m)edifieadú 220,00 I
I c/ casa em alvenaria de 130,OOm2, 04 qtos, demais *Salaeomerciale/90,00m2,RuaJoãoJ.Ayroso,2185, I
I dependências, edícula de 50,00m2, c/ churrasqueira, Jaraguá Esquerdo -R$ 280,00 (disp. em 15/3) I
I BWe, mais rancho de madeira e/50,00m2, duas * Apartamento c/ 03 quartos, garagem e demais I
I VENDE lagoas, uma c/ 700,00m2 e outra c/ 400,00m2, três dependências, RuaWalterMarquardt, 2820 - R$ I
I TERRENOS cachoeiras, árvores frutíferas, localizada em Ribeirão 320,00-

.

I
I

.

Grande do Norte distante 15km do Ceptro - R$ * Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais I
I
BARRA DO RIO CERRO: 45.000,00 - parcela. dependências, Rua Joaquim A. Giro11a, 210 - R$ I
I
* Terreno e/1.044,50m2 (28,00 x 37,30), Rua Angelo 250,00 I
I Rubini, esquina

Rua 750, na Barra CASAS: * Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais I
I
* Terreno c/, 334,00m2 (13,50x24,75) na Barra Lot *Casa alvenaria e/130,00m2, 03 quartos, 02 BWC e dependências, Rua Camilo Andreatta, 201 - R$ I
I
.Werner Marquardt - R$ 10.000,00 demais dependências e rancho e/67,00m2 em 200,00 I. * Terreno c/ 636,00m2 (26,50 x 24,00), Rua Angelo alvenaria, terreno c/ 840,00m2 (28,00 x 30,00m), Rua * Apartamento c/ 02 quartos, cozinha mobiliada, II Rubini, 461, na Barra - R$ 80:000,00 Eleto Stinghen, n o 33, Barra, Lot. Papp - R$ telefone, garagem e demais dependências, Rua I: lI1 T�rr.eno e/1.214,50m2(20x60,50), Rua Horácio 80.000,00

.

Hermann Schultz, 169, Vila Lenzi - R$ 300,00 IRubIlli,772 - R$ 22.000,00 * Casa alvenaria 30,00m2, quarto, sala, eoz., BWÇ, *

Cas� de alve�ar�a cl 03 qu.artos, /garag�m e
II/abrigo, lote n

o 50, lot. Miranda - R$ 11.000,00 - demais dependências, Rua Luiz Rosa, s/n , na II !ARAGUA 99:
.

. o

-

60% entrada saldo a combinar. Barra - R$ 250,00 (disp. 6/3) II Terreno c/ 325,00m2, lot. MIranda, l?tes n 6 e 7 * Casa alvenaria e/llO,00m2 com laje, 03 qtos, sala, * Casa de alvenaria c/ 02 quartos, garagem e
I1- R$ 9.000,00 - parcela cada lote em ate 3x.

eoz., BWC, lavanderia, garagem, terreno c/ demais dependências, murada, Rua 25 de Iulho,
II * Terreno c/ 808,20m2 (26,55x30,44), Rua Bertha 579,18m2, Rua Augusto Hanemann, 386, Barra - R$ 1457, Vila Nova - R$ 270,00

I Weege, lado colégio 25 de julho. Aceita carro até 38.000,00 * Casa de alvenaria c/ 02 quartos; 02 BWC, :I R$ 6.000,00 ou casa até omesmo valor - R$ 26.000,00. * Galpão de construção mista com + 350,00m2, com, garagem e demais dependências, Rua Wolfgang
I * Terrenos e/360,00m2, lot: Casa Nova II, R$ 2.500,00 bar e lanchonete já instalado terreno c/ 940,00m2 Weege, na Barra - R$ 400,00 I
I de entrada + 30 x .2,10 Salários Mínimos (23,00 x 40,87m), localizado no Rio da Luz, após . * Galpão em alvenaria com 350,00m2, escritório, I
I .

SEÁRA, defronte campo futebol Duwe - R$ banheiro, Rua Tereza Hrusehka, s/n o, São Luís - I
I SÃO LUIS:

<' 33.000,00 R$ 800,00 III I

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

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

376-0015 - RUA ANGELO RUBINI, 1046 - barrasul@netuno.com.br

CENTRO - Casa emalvenaria c/,
150m2 - suíte + 3 dorm., 2salas,
eozinhaelarmáriossobmedida,
área serviço, 2bwes, garagempl3
carros, imóvelc/gradesnasjanelas
- Terreno: 420m2•
ValorR$130.00O,OO

RELAÇAO DE IMOVEISDISPONIVEIS PARA LOCAÇAO
APARTAMENTOS

EDIFÍao DESCRIÇAO DO IMOVEL VALOR
Ed. Imperador Centro: 1 dorm. cf garagem R$ 200,00
Ed. Amaryllis Vila Nova: suíte + :2 dorm. cf garagem R$ 400,00
Re. Jardim Mercedes Vila Nova: 2 dorm, cl garageni R$ 280,00
Ed. Cristiane Monique Centro: suíte + 2 dorm + dep. emprego R$ 380,00
Ed ..Karine Centro: 2 dorm. (semi-mobiliado) R$ 330,00
'Ed. Reviera Centro: 2 dorm. cf garagem R$ 330,00
Ed. Eriea Gonçalves Vila Lalau: 3 dorm. + 2 bwc's, garagem R$ 350,00

0eW@0W&e&e0@0WW00W*0®W@00W**®@@**0@00@W&W@

CASAS
DESCRIÇÃO DO IMOVEL VALOR
Vila Nova: suíte + 2 dorm. cl garagem R$ 360,00
Giardine Lenzi: 2 dorm. cl garagem R$ 150,00
Vila Nova: suíte + 2 qtos cl garagem + tel.R$ 400,00

ESTILO
Alvenaria
Madeira
Alvenaria

NOVA BRASÍLIA - casa em alvenaria cl
130m2 - suíte + 2 dorm., sala, cozinha,

área serviço, garagem - Terreno: 375m2

15x25). Valor: R$ 75.000,00 (negociável)
- (Próx, Arte Lage)

ÁGUA VERDE- Casa em alvenaria
c/140m2 - suíte c! banheira + 2

quartos, 2 salas, cozinha c]
. armários sobmedida, bwc-social,
churrasqueira, bwc-serviço, área
serviço, garagem s! 3 carros.
Valor R$ 87.000,00 (aceita
proposta)

0@0. @.®000@@eW.W&0@W0®@ww.@we.@W0W@W0

VENDAS DE CASAS
BAIRRO DESCRIÇAO DO IMOVEL VALOR
Giardine Lenzi Suíte + 2 dorm. alvenaria - 210m2 R$ 60.000,00
Nova Brasília Suíte + 2 dorm. alvenaria - 150m2 R$ 80.000,00
Centro 4 dorrn., 2 salas, alvenaria - 180m2 R$ 90.000,00

"
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VENDASDEAPARJAMENTOS
EDIFÍao 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. Amaryllis Suíte + 2 dorm. cl garagem - 130m2 R$ 68.000,00
ÓTIMO TERRENO NA BARRA (PRÓX. NOVICIADO) C/620m2 - R$ 14.000,00

.

ÓTIMA CASA lARAGUÁ ESQUERDO À VENDA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Vende-se Uno SX, 1.0,
ano 97, bordô.
Tratar: 371-5343
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Vende-se impressora a

jato de cêra, marca
Citzen. Valor R$ 500,00.

Tratar 372-3732

Vende-se Freezer de 220

litros, por R$ 350,00,
marca Consul. Tratar

372-3732.

Vende-se uma vídeo
locadora completa.
Tratar 9111-0192, cl

Nelson.

Vende-se uma Chácara
em Schroeder I, 22.500m2,

casa de 135m2 (si
terminar), 6.000 pés de
palmitos plantados,
preço a combinar, ou
troca por casa em

Jaraguá, Guaramirim, ou
praia, ou troca-se por
caminhão. Tratar 370-

, 7703, cl Nilton.

Vende-se casa de
alvenaria de 180m2, cl
suíte, 2 quartos, sala, etc.
Área central. Valor R$

66.000,00. Tratar 275-2364
comI. ou 371-6238 res.

Vende-se linha telefônica
cl instalação imediata, '

mensalidades pagas.
Tratar 370-1186.

HiUMANA URGENTE
A HUMANA URGENTENECESSITA

DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS
Engenheiro Químico Operador de televendas (para
Engenheiro de Alimentos Massaranduba)
Psicólogo Organizacional (cl - Almoxarife (para Compá)

experiência em treinamento) Eletricista de automóvel
Farmacêutico (instalador de travas)
Médico VeterináriolZootécnico - Eletricista Industrial
Consultor Administrativo Mecânico Industrial

(Superior completo) Líder de oficina/coordenador de
Gerente de Vendas (área têxtil) serviços
Encarregado de PCP (área Preparador de pintura (latoaria)

Têxtil) Torneiro mecânico (para

Delphi

Modelista
DobradeiraJRevisora
Tecelão
Talhadeira
Costureira
Programador em linguagem

Precisa-se de cobrador
com moto para

telemenssagens. Tratar
371-4425.

Vende-se Apartamento
seminovo, no

Condomínio Hortência,
na Rua José

Emmendoerfer, cl 3
quartos, cozinha sob

medida, 2 banheiros.
Aceito carro no negócio.
Tratar 371-2044 coml. ou
275-1756 res., cl RosalL

Vendo máquina de
crasiar botão industrial,
preço a combinar. Tratar

371-8212, cl Hulda.

Vendo potranca de 4
anos, preço a combinar.
Tratar 371-8212, cl

Hulda.

Compro geladeira em

bom estado. Tratar 373-

1933, cl Helena.

Vendo cozinha em

cerejeira massiça,
contendo balcão,
armário de parede,
paneleiro e cristalina,
mesa cl 4 cadeiras,

valor a combinar. Tratar
9903-1238, cl Solange.

Vende-se apartamento

Corupä)
Açougueiro
Padeiro
Confeiteiro

mobiliado, cl 1 quarto.
Edifício de frente p I o
mar, em Barra Velha.
Valor R$ 18.000,00.

Aceita-se veículo como

parte do pagamento.
Tratar: 372-1610.

Aluga-se apartamento
térreo cI 2 quartos e

demais dependências, cl
garagem coberta. Entre a

'

Dalcelis e a Dalmar.
Tratar 372-0187 ou 442-

2860.

Alugo sala comercial para
informática, cabelereiro
ou salão de beleza. Tratar
372-0187 ou 442-2860.

Vende-se loja completa
para retirar do local.

Valor R$ 3.000,00. Tratar
371-0446.

Vende-se estabelecimento
de 380m2, moradia e 2

salas comerciais. Rua

Henrique Nager, perto da

Igreja São Judas, 163.
Preço a combinar. Tratar

371-0446.

Vende-se, próximo ao

Círculo Italiano, na Vila
,

Nova, terreno grande, cl
970m2, murado, cl luz e

água. R$ 26.000,00 de
entrada + 20 parcelas de

R$ 1.000,00. Aceita-se
carro ou proposta. Tratar
371-9028 (res.) ou 275-

2070 (comI.).

Vende-se, próximo a

Sociedade Amizade,
terreno de 470m2, cl
escritura. R$ 13.000,00.

. Aceita-se carro. Tratar

pessoalmente, na Rua
dos Escoteiros, 114,
próximo ao Posto

Marcolla.

Vende-se, próximo a

Weg (Vila Lalau), terreno
murado, cl 400m2, cl 2
casas de moradia. R$
25.000,00. Aceita-se

entrada e parcelas de 2

anos. Tratar 371-6069.

Vende-se Fiat Tipo ano

95, motor 1.6, completo
(menos ar-condicionado).
Entrada de R$ 6.500,00 +

10x R$ 300,00. Tratar 371�
9844, cl Nilo.

Vendo ou troca Fiat

Tempra ano 95, cor prata,
cl ar, direção e trio
elétrico. R$ 6.500,00 +

29x R$ 455,00 fixas.
Tratar 9962-5870.

Vende-se Kart, cl
motor Honda 5,5 HP.

Valor R$ 1.200,00 em três

parcelas.
Tratar 9962-5870.

Vende-se moto ML ano

86; em ótimo estado.
Valor R$ 1.150,00. Tratar

372-1327.

,

Vende-se Gol CL motor

1.6, verde metálico,
ótimo estado. Valor R$
5.500,00. Tratar 371-5817.

Vende-se Palio ED ano

97, gasolina, vermelho.
Tratar: 371-4000

Sabe aqu,:la .cashque voce Vive, �',J
sonhando?

Você encontra aqui! �
370-'7919/370-8649

Vende-se Pampa L, ano
96, gasolina, vermelha.

Tratar; 371-4000

Vende-se Palio, 97, prata.
Tratar 374-1056

Vende-se Piorino
Furgão alongada, ano 94,

valor R$ 7.500,00.
E semi reboque

graneleiro randon ano 95
valor R$12.000,00.
Tratar: 370-7227

Vende-se Fiat 147, ano
78. Valor R$ 400,00
Tratar: 370;.1526

Vende-se Palio ED, ano
97 , 2 portas, cl Cd.
valor R$ 6.500,00 +

financiamento
I

'

ou troca por carro
de R$ 6.500,00 a

R$ 7.000,00
Tratar: 275-0585

Fiat 147, ano 84. Valor R$
800,00.

Tratar: 371-4969

Vende-se Palio ED 97197
1.02 Portas

62000 Km Limpador I
Desembaçador I Ar Qte

Carro com alarme,
faróis de milha e

parachoques pintados.
R$ 6.500,00 de

.

entrada + 17 R$ 31.2.00
Tratar:3711865,cl

Neylor.

Vende-se Voyage, 82,
Tratar: 371-4000.

INTERESSADOS COMPARECER A
Vendedor externo cl carro e HUMANA URGENTE, MUNIDOS DE

celular próprio (conhecimento da região) DOCUMENTOS.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - (Rua do Hospital
Jaraguá) - C'x, Postal 200 - 89.255-000

. Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-

1091 humana@humanaocom.br
www.humana.com.br

I
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Venda e Manutenção de Portões Eletrõnicos,
vídeo porteiro, alarmes sem fio e interfones

o ENDERECO CERTO DOS MELHORES
.' �. .

PRODUTOS PARA SEU LAR!

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

Or�om�nto; S�m COmpfOJiuiSSQ .

...". (47) 275-3184

... 9975-3105

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

Fábrica: Rua,Jorge Mayerle, 192· JoinviJ/e - SC

Pedras: São Tomé. Mirarerun. Lajiilhil.
Lumlnána. Pedra de Rio. l'edra Madeira.
Brita Branca. Riljildil e rcvesumentos em geral
Nli& cOOvl7vlttOt fretl!!. Or Inel.horetpv� cUvr�

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

Imunizadora
��Jaraguá

� (0**47) 371·1558
... (0**47) 975·1771 PERFLEX

PçQçTll.l;,_S,IJA.. CASAQI11NO.VS.TRfAJÇQmp?1?f.9JªºrtQ}s.içQ)

. S<mtOYr�vadoyM-C�R�de;
Quim.íccv com; 2 5 ClMY de;�eríê.r1.cú;v compvovadcv
� /�.. �.':' � .�<� ;$fi�;;�

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

Rua Antônio Gesser, 40 - Bairro Czerniewicz - (Defronte ao Posto de Saúde)
CEP 89255-470 - Jaraguá do Sul - SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Rua Reinoldo Rau, 815 - �alas O 1 e 02
Centro - Jaraguó do �ul- �C

.

Regina
Comércio de tintas em gera I e acessórios

Prestação de mão-de-obra nos serviços de

pintura na construção civil

(47)
275-1530
275-41ü2

* ROMANAS
* GERMÂNICA
* FRANCESA
* ESMALTADAS MONTEIRO

Comércio de materiais de construção em geral
Revendedor de Tintas Coral / Dacar

Esm�it..d� ê�;�nielo, MesCJàdä �

e Natural do Sul do EstadQ .

ICHEN
cozinhas

KI�CHEN - CLOSEO � BATH

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

... NÃODEIXEDEAPROVEITARESTA GRANDE OPORTUNIDADE!

Um ótimo sobrado está sendo
construido com objetivo de atender as
suasnecessidades.
São 219,44m2 de área construidacom
as seguintes dependências :

Pavimento térreo - sala, lavabo,
escritório, copa, cozinha, área de
serviço, bwc, churrasqueira e garagem
para 02 carros.
Pavimento superior - estar íntimo, 01
suíte com sacada e closet, 02 quartos e

bwc.
A construção localiza-sepróximo do
centro em ótima área residencial.
Tudo isso poderá ser seupor apenas RS
115.000,00
Faça -nos urna visita ou consulte hoje
mesmo!

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

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

SESC PROMOVE CURSOS
O SESC - Serviço Social do Comércio de Jaraguá do Sul, em Convênio com

, a Escola de Música ARTE MAIOR, abrem inscrições para os cursos de:

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL
(3 a 6 anos)

Au/as àsquintas-feiras:
* 8h, 9h, lOh, 13h30, 14h30 e

15h30

TECLADO
(Início Março 2001)

Au/as às quintas-feiras:
* lOh, 13h30 e 14h30 '

VIOLÃO
(Início Março 2001)

Au/as àssegundas-feiras:
Manhã
* 9hOO, 9h50, 10h40
Tarde/Noite
* 14h, 14h50, 15h40. 16h30,
17h20, 19h e 19h50

Aulas acontecem na sede ,do SESC Jaraguá do Sul.
Informações: (47) 371-91 'rr, no Setor Cultural

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul - SC -r

Tel: (47) 371-8930 - Tel/Fax (47) 371-9177

FIEse
SESI

SESI - Serviço Social da Indústria
Centro de Atividades de Jaraguá,do Sul

Saúde, . Segurança e

Medicina do Trabalho

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

� Laudo Ambiental
� PPRA
� PCMSO

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

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

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

SENAI �;:f��1
JARAGUÁ DO SUL---

Inscrições abertas para ano 2001.
\

Área Têxtil e Confecção:
Administração de Produção, CAD Confecção, Costura

Industrial, Modelagem Industrial e Mecânico de

Manutenção de Máquina de Costura Industrial.

Área Metalmecânica:
CAD Básico

Área de Gestão:
MOPE - Treinamento Espec. Cond. Veículos
Rodoviários Transportadores de Produtos Perigosos.

)

SENAI de Jaraguá do Sul 25 anos de atividades,

'iAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Mac
Male Lanches,

defronte
Colégio

Homogo, no
Ilha da Figueira.

Tratar
9965-'9917

-

RETRATAÇAO
"RETRATAMOS A PESSOA FÍSICA

II ,DO SR. ARMANDO KNAESEL, O
II

QUAL FOI APONTADO NO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DESTE

JORNAL, EDIÇÃO DO DIA 17/02,
CUJA DUPLICATA NO

UN006447/C, FOI DEVIDAMENTE

PAGA E INDEVIDAMENTE

APONTADA EM CARTÓRIO PELO

BANCO COBRADOR DA MESMA.

DECLARAMOS DESTA, FORMA, QUE
O SR. ARMANDO KNAESEL

NADA DEVE PARA A T.D.L.

VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA,
CNPJ NO 02.897.967/0001-43."

flllMl� CENTRO DE EDUCAÇÃO
� MUSICAL

Aulas de: '

- Técnica vocal
- Cavaquinho, Percussão
- Flauta Transversal.
- Musicalização (3 anos

de idade)
- Teclado e outros cursos

Informacões 371-1632

FONE: 371-3349

'ALUGUEL
DETRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
MargotAdéliaGrubba Lehmann,Oficial doRegistro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado deSanta
Catarina, faz saber que compareceram nesteCartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilita-
rem para casar os seguintes:

'

EDITAL N° 23.124 de 16-02-2001

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
JOÃOBATISTA FOGLIATTOEJOANAPERElRA DASILVA

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de SantaHelena, Paraná, domiciliado e residente Estrada Bracinho,
em Schroeder, neste Estado, filho de Benjamim Fogliato e Jurandina Ribeiro da Rosa.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Santa Helena, Paraná, domiciliada e residente na Rua
Erminio Nicolini, em esta cidade, filha de Antonio Petronildo da Silva e Iraci Pereira da Silva.

EDITAL N° 23.125 de 20-02-2001
MARCOSHENRlQUELUNAEELIANEAPARECIDADOSSANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, segurança, natural de São Paulo, São Paulo, domiciliado � residente na Rua Padre

Mirandinha, 183, apto. 01, Água Verde, nesta cidade, filho de ManoelMedeiro de Luna eMaria Iva Silvade
Luna.

-

Ela, brasileira, divorciada, vendedora, natural de Curitibanos, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
Padre Mirandinha, 183, apto. 01, Água Verde, nesta cidade, filha de A�tonio Acir dos Santos e Leonilda
Alves dos Santos.

'

EDITAL N° 23.126 de 20-02-2001

JERRILUCIANOKLABUNDEECRISMENEDASILVAPEREIRA
Ele, brasileiro, solteiro, fisioterapeuta, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Eugenio
Lessmann, 193, nesta cidade, filho de Elmo Klabunde eRuthWendorffKlabunde.

Ela, brasileira, solteira, fisioterapeuta, natural deBelém, Pará, domiciliada e residente naRuaEugenio Lessmann,
193, nesta cidade, filha de Euclides Pereira e Tereza da SilvaPereira.

EDITAL N° 23.127 de 20-02-2001
RAFAELCRISTIANOKRETZEREDAISYRIBEIRO

Ele, brasileiro; solteiro, gerente de vendas, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Fran
cisco Vegini, 55, nesta cidade, filho de Rubens Kretzer e Inês Dombeck Kretzer.
Ela, brasileira, solteira, representante comercial, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua
José TheodoroRibeiro, 1.730, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Orlando Ribeiro eMimaOlingerRibeiro.

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.

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:

Adriana Haiduk - R. José Vicente, sin°, lote 81 - Três Rios do Norte
-Nesta;
Adriana Zanghelini - R. José Rurnff, sin° - Jguá. Esquerdo - Nesta;
Amarildo Liesemberg - R. Padre A. Boeing, sin° - Nesta;
André Bastos Alves - R. Santos Dumont, 180 - Nesta;
Arfri Ind. Com. Refrigeração Ltda. - R. Armando Rengell, sin° -
Nesta;
Borr. e Balanc. do Hugo Ltda. - R. JoinviIle, 1.311 - fundos - Nesta;
Claudilson Vicente Pasquetti - R. Francisco Hruschka, lote 110 -

Nesta;
Com. e Rep. Ingomar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171 - Nesta;
Com. e Repres. Ingomar Ltda, � R. Francisco Stinghen, 171 - Nes

ta;
Com. é Repres. Ingo Mar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171 -

Nesta;
Domus Ind. e Com. Móveis Ltda. - R. João Tozini, 1.806 - Centro

Corupá;
Gerson Schulz - R. Ano Bom, sin° - Corupá;
IIse Kuester BIoedom - Rod. SC-416, sin° - Nesta;
IIse Kuester Bloedom - Rod. SC-416, sin° - Nesta;
JCC Instalações e Telecom. Ltda. - R. Fco. Hruscha, 1.125 - Nesta;
Lizmay Conf. e Aca. Têxtil Ltda. - R.Willy Gunther, sin° - Rio CeLTo

-Nesta;
Lizmay CoM. e Aca. Têxtil Ltda. - R.Willy Gunther.s/n" - Rio Cerro

-Nesta;
.

Loreci Scrnitz � R. 737, João Mass, lote 7, poste 6 - Nesta;
Luiz Mario S. Machado - R. São João Batista, 37 - Schroeder;

\

Mareio Kluge - R. Frederico Kurt Vasel, 546 - Nesta;
Mepi Com. Medicamentos Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 268,Lj 132-
Nesta;
Moacir Branger - ME - R. Luiz PicoHi, sin° - Nesta;
Nelson Wessler - R. Santa Luzia, sin° - Nesta;
Neoli Bakum - R. WalterMarquardt, 70 - Nesta;
Pedro Urbanski - R. Wolfgang Weege, 1.116 - Nesta;
Renova Ind. de Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81 - Schroeder;
Rodoviário Maestri Ltda. - R. Luiz Sarti, 1.889 - Nesta;
Ronaldo dos Santos - R. Manoel dos Santos, 4a casa lado direito -

Nesta;
Rubens Heinrich - R. Itapocu, sinO - Nesta;
Rubens Heinrich - R. Itapocu, sinO - Nesta;
SKN Fôrmas Met. Equips. Pré Moldado - R. Horácio Rubini, 441-
Nesta;
Sindicato da Ind. Constr. Imob. JG$. - Av. Getúlio Vargas, 621 -

Centro - Nesta;
Sindicato do Corno Varejista de JGS. -Av. Getúlio Vargas, 621- Cen
tro - Nesta;
Textilfio Malhas Uda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.520-
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

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

Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 21 de fevereiro de 2001

DtonHoffinann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 24 de fevereiro de 2001 TELEVISÃO CORREIODOPOVO - 5

Rapidinhas
# "UmaViúva Bem Casada" é o episódio da "A Turma do Didi".

Didi se casa,mas omarido de sua esposa, que estava supostamente
morto e enterrado, reaparece querendo amulherde volta. Globo,
domingo, 12:30 h.
#A bandaKorn é a atração do "Alto e BOrn Som". O show foi

gravado no Festival RockAm Ring, na Alemanha.MIv, domingo"
13 h.

#No quadro "Retrato Falado", do programa "Fantástico", Denise
Fragamostra uma história de Carnaval de uma paulista fanática pela
Escola de Samba Vai-Vai, que se apaixona por um passista da escola
concorrente. TonyTornadoparticipa do episódioGlobo, domingo,
20:30 h.

#O programa "FanáticoMTV" mostra o especial com a banda
australianaAC/DC, gravado no Times Square, emNova Iorque.
MTV, domingo, 24 h.
# "Quando o CarnavalChegar", de Cacá Diegues, conta a história
de cantores que se apresentam em homenagem àum rei que chegará à
cidade para o Carnaval. Imprevistos impedem que o espetáculo se

realize. No elenco, Nara Leão, Chico Buarque,Maria Bethânia e

Hugo Carvana. Rede Brasil, segunda, 22:30 h.
#A "Velha Guardada Portela" se apresentano "Ensaio". O grupo
canta e conta histórias da Escola. No programa, oHino daVelha

Guarda, Candeia, Casquinha e Canto da Sereia serão lembrados.
Rede Brasil, terça, 23:30 h. <;

#O ator Luiz Fernando Guimarães, o jornalistaJodmirBeting e o

inventorPaulo Rozato, criador de um vaso sanitário que congela fezes,
estão no "Programa doJô". Globo, terça, 24 h.
# "Priscilla, a Rainha do Deserto", de Stephan Elliott, é uma das

opções do "Intercine". No elenco, Terence Stamp eHugoWeaving.
Bernadette, uma'''drag queen", concorda em participar de um show
com dois outros amigos transformistas na cidade onde a ex-mulher de
um deles tem um cassino. Globo, terça, 1 :55 h..
# "Febre de Verão", de WilliamMilling, é o filme do "Cinema em
Casa". No elenco,DarrelGuilbeau eMichelle Kempmostram as

aventuras deum jovem e a namoradaque se envolvem em confusão

pelas praias dos EUA. SBT, quinta, 14:15 h.
# "A Chave Mágica", de Frank Oz, está na "Sessão da Tarde".
ComHal Scardino e Lindsay Crouse, ° filme conta a história do

garotoOmri, que vive uma aventura quando descobre ser capaz de dar
vida à um índio de brinquedo. Globo, quinta, 15:50 h.
#"50AnosdeTelevisão"recebeojomalistaeatualSecretáriodeCulturado
Rio deJaneiro,Arthur daTávola. RedeBrasil, sexta,23:30 h.
# Brasile Colômbia jogam pelo "Campeonato SulAmericano Sub-
17". Band, sábado, 15:10 h.
# liA Inocência do PrimeiroAmor", de David Seltzer. Com Charlie
Sheen eWinomiRider, o filme aborda a história de um triângulo
amoroso juvenil em um colégio americano. Band, sábado, 14h.
#O "Festival de Filmes" apresenta "Trocando asBolas", deJohn
Landis, comDanAykroyd e EddieMurphy. Na trama, um rico diretor
daempresa troca de lugar comummencligo.SBT, sábado, 14:15 h.

•

- -

.

por Cintia Lopes

Destaques da programação na semana de 25 a 3/3/2001

Loura no samba

(SBT, dom, 12 H)
O programa "Canta e

Dança, Minha Gente",
comandado por Carla Perez"
recebe os humoristas Dercy
Gonçalves eJorge Lafond, a'
Vera Verão do programa: "A

PraçaéNossa". Os dois falam
sobre a expectativa de desfilar
no . Carnaval carioca na

Sapucaí pela Tradição, que
homenageiaSilvio Santos. O
axé da Banda Me Siga en

cerra o programa.

Globeleza e o rêí

(Globo, dom, 13:40 H)
O "Gente Inocente",

comandadoporMárcioGarcia,
recebeValériaValenssaeoRei

Momo no quadro "Tá no

Papo".A dupla conversa com
as crianças sobre apreparação
para o Carnaval, além de ser

homenageada. Para abrir o
programa,um balé lembraum

pouco dahistória do Carnaval

e a "galerinha" desfila fan

tasiada, tendo o TeatroMu

nicipalcomo cenário; O quadro
"Cantando noChuveiroEspe
cial" trazmarchinhas de antigos
Carnavais.

CUma de verão

(Globo, dem, 14:45 H)
O "PlanetaVerão" entrano

clima de Carnaval. Xuxa re

cebe no quadro "Intimida
de" o grupo É o Tchan.
Marcam presença também,
o grupo Asa de Águia, Ne

tinho, Araketu, Banda Eva
e o Harmonia do Samba. A

cantora Ivete Sangale ataca

de repórter e mostra maté-

nas feitas com blocos de

rua no Rio de Janeiro.

Samba de raíz

(Globo, dom, 17:30 H)
No "Domingão do

Faustão",Martinho da Vila e

BethCarvalho cantam sucessos

de outros Carnavais. O quadro
"Calor", comandadopelaloura
Luise Althenhofen, terá a

participação de parte do

elenco do seriado "Sandy
& Júnior". Participam da

, /'

gincana, Fernanda Paes Le-

me, Bruna Thedy e Karina

Dohme.

terça, o grupo Asa de Águia,
Banda Beijo, Olodum, Ivete
Sangalo colocam' os foliões

para dançar.

Bom papo

(RedeTV!, seg a sex, 23 H)
Marília Gabriela abre a

semanacomumbate-papocom
o baiano Netinho. Na terça

feira,Martinho daVila recorda
histórias de antigos Carnavais
da Vila Isabel e do samba

enredo que elecompôsparaeste
ano. Pedro CamargoMariano '

é o convidado do programa
"Gabi" de quarta e, na sexta, a

loura recebeFernandaMonte-

Apoteose negro.
(Globo, dom e seg, 21 H)
O desfile das Escolas de

Samba terá narração de Gló

ria Maria e Cléber Machado,
Na Marques de Sapucaí, Rio
deJaneiro a Paraíso do Tuiuti

abre o desfile no dorriingo se

guida pela Tradição, Unidos
da Tijuca, Salgueiro, Moci
dade Independente de Padre

Miguel, Portela e Beija-Flor.
Na segunda, desfilam Império
Serrano, Caprichosos de Pi

lares, Vira:douro, Imperatriz
Leopoldinense, Mangueira,
União da Ilha e Grande Rio.

Festa baíana

(Band, seg e ter, 13 H)
Otaviano Costa, Sabrina

.

Parlatore, Internética,Akira e

osGêmeos comandamo ''Band
Folia" emostram o Carnaval

daBahia.Na segunda, é a vez
do trio elétrico do Asa de

Águia, Chiclete com Banana, '

.Araketu, Cheiro de Amor

e Harmonia do Samba. Na

Chorão

(Record, sab, 12:30 H)

Netinho, ex-vocalista do

NegritudeJr, é o convidado do
quadro "PraQuemVocêTira

oChapéu", do "ProgramaRaul
Gil". O pagodeiro e futuro, ,

apresentador da Record

também fala da preparação
para a estréia do seuprograma
na emissora. Netinho vai às

lágrimas ilo ser homenageado
peloprograma.

Os vencedores

(Band, sab, 20 H)
I

O desfile das Escolas de
Samba campeãs do Rio de

Janeiro é exibido ao vivo

da Marquês de Sapucaí, A
narração fica a cargo de

Fernando Vanucci e Astrid

Fontenelle, que comentam
a evolução das cinco pri
meiras agremiações coloca
das na disputa do Carnaval

2001.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversaria
amanhã a

supergatinha
Paola

Maffezzolli.
Os orgulhosos
pais, Gianni e

Mara
J

Maffezzolli,
desejam toda

a felicidade do
mundo

Completou 6 meses
ontem ofofíssimo
Felipe Baumgartel. que
embeleza hoje a nossa

página

Dr. Herberto Meldau
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Ogatinho
Eduardo Victor

Souza, filho de
Moacir César
Souza e Tania

. Müller, completou
ontem 5 anos.

Parabéns!

• ••••• � •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I

A bela Camila
Medeiros Costa

completou ontem 1

aninho, a mamãe,
Margarete, e o
papai, Osmar,
desejam à filha

muitasfelicidades

Paola Stepbani Vieira
Wagn�r Augusto Becker
Edenilson Cardoso da Silva
Samuel Eising
Eduardo Fedi
Gabriel Deretti
Amanda Gross
Hlcardo Matheus Hansen
Bernardo Trierweiler Xavier
Jardel Marcoel Pawlak
Matheus Acácio Otaviano
Vitório Maximos Maggioni
Elisabeth Greuel Kauva

Emilly Caroline dos Santos Pereira
,Maria Edijarda Pereira'
Vinicius'Valentim Rosa
Gabriela Nóslener de Araujo
Henrique Eduardo Pereira
Alan Celestino da Silva
Amanda Regina Herber
Estéfani Samara de Araujo de Jesús

o

Lucas Roberto Teixeira
Gabriela Rech Hoepers
Otávio Luís Venera
Gustavo Felipe dos Santos
Vanessa Winter
Gabriel Henrique Rial

,
o

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Formaturas marcam os

meses de março e abril
As formaturas dos acadêmicos

que concluíram os cursos de Admi

nistração, Pedagogia, Ciências Con
tábeis e Letras/Licenciatura em

Alemiio da UNERJ, irão acontecer

iws dias 9, J6, 23 de março e 6 de

abril, respectivamente. Estes novos

profissionais capacitados irão

incrementar o desenvolvimento de
suasprofissões edascomunidadesque
certamente irão atender. Pa-rabéns
aosformandos, e que a UNERJpossa
representar para sempre um

referencial positivo em suas vidas

profissionais. Felicidades! As

primeirasformaturtas serão:

Pedagogia
Dia 9 de março
Horário: 19 horas
Local: Clube Atlético Baependi

Ana Lucia da Silva, Andréia Hei
derscheidt Fuck, Andréia Kammer,
AndrezaCarlaRaulino, AnnaEmília
Kastel ler, Cristiane Aparecida
Leitempergher, DalvaMarleneBogo,
Diva Demathe Wiszniewski, Eliza
beth Oechsler, Estela Hertel Nagel,
Fátima de Lurdes Pedrotti, Grace
Raquel Benkendorf Raasch, Ieda
Demarchi, Irene Dzim, Irene Maria
Buccio Hoepers, Iria Marquadt
Krutzsch, Jane Beatris Reiser Mar-

tins, Josmara Marcy LuneIli, Karin
Ursula Stumm, Kátia Rachel Twar
dowski, Lidiane Soares Wittaczik,
Lígia Fronza, Lílian Boddenberg
Giovanella, Lislei Carla Becker,
Lourdes Granemann Thibes do
Livramento, Márcia Demathé Ga

bardo, Márcia Malaquias de Paula,
Marlise de Fátima Moretti, Marlize
Maeinchein, Michela Cristiane

Stinghen, Mônica Graciosa Pedri,
Nádia Panstein Tavares, Nilmara
Bompani, Ronise Pradi Floriani

Emmerich, Rosane Vieira,Rosangela
Aparecida Neto Ramaldes, Roselí
RosáMaba, TérciaMillnitzDemathé
e ZitaPiccinini Francener.

Administração
Dia: 16demarço
Horário: 20 horas
Local: Clube Atlético
Baependi

AIessandro Hansen Vargas, Aline Ra
mos, André Luis Fodi, Antonio Carlos
Fagundes, Charles Zimmer-mann, Cid
levi Leitzke, Cleomar José Gabriele,
Cristhiane Voltolini, Cristiano Luis

Weinfurter,DanielaEloisaPradi,Danis
se Weber, Dinara de Oliveira Pauli,
Ectilson Leitholdt, Edmilton Aguiar
lemos, EduardoRabochRubini,Elcio
�tito Junior, Elizagela Espíndola,
Verton Loebach, Fabiana Beber,

'�o�GilrnarMeier,Gilmar Iancoski,
I!�el Alfredo Seben, Hidalgo dos

An.Jos, Ildefonso da Silva Junior Irio
I, . .'
U1Z Volpi, Jacir Pellis, Joelson

Figueiredo da Costa, Josiani Monn
Woisky, Julio Santos Alano, Katia
Eliane Stein Bems, Lauro Marquardt,
Lenar Alessandre Odorizzi, Lia Böer,
Lucimara Amancio da Cruz, Lucineia
Reinert, Luis Carlos Sciepiet, Maicon
Jackson Pellense, Mara Schirley
Pedrelli, Marcia Maciel da Costa,
MarcosRogerioBertoldi,MariaGoretti
Prim, Maria Tait da Costa, Mauro
Lodetti Paganini, Micheie Lessmann,
Mildo Schmelzer, Nadia Raquel
Minnelli, Nelson Ferreira Cardoso,
Renato Wedderhoff, Roberto Eizo

Saeyki, Sandra Karina Ristow, Sidnei
Pavanello, Simone Fátima Scheuer,
Simoni Jesus Batalha, Tarcisio MarçaI
SilveiraBubniak,ValdirJaimeLonghi,
Vandressa Mara Pereira, Walmor

'Kretschmer, Willian José Wittaczik,
WIlmarVictorViergutz,WtlsonHauffe,

Acadêmicos da UNERJ

participam das comemorações dos
500 anos de São Francisco do Sul
Os acadêmicosGustavo Luciano

Ginjo eMareioRoberto daRosa, am
bos da nona fase do Curso de Ar

quitetura e Urbanismo do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul -

UNERJ, estão envolvidos com aque
la que poderá se tomar a maiorma

quete da América Latina. Os dois fa
zem parte de uma equipe de cinco

pessoas que está recriando, a partir
do uso de poliestireno, isopor, ma
deira e outrosmateriais, todo o centro
histórico da cidade de São Francisco
do Sul na década de 1940. O trabalho
fará parte das comemorações alusi
vas aos 500 anos do município, a

serem completados em 2004.
Tudo começou no segundo se

mestre do ano passado, quando os

dois acadêmicos tomaram conheci
mento do trabalho que vem sendo
realizado em São Francisco do Sul

pelo Instituto do Patrimônio Histó
rico e Artístico Nacional em parceria
com a Associação dos Amigos do
Museu do Mar. "Tivemos uma aula
deHistória com aProfessoraCristina

Collaço e a partir daí descobrimos
este trabalho que já está sendo de
senvolvido há dois anos", explicou
Gustavo:

Amaquete terá 70metros quadra
dos e mostra o desenvolvimento da
cidade ria década de 40, considerada
amais importante para a cidade. 'Tra
ta-se de um diorama' onde as pes
soas vão poder observar todo o clima
da cidade naquela época. Vamos

o arlesão Conny Baumgart auxilia os acadêmicos na confecção das peças

mostrar as principais características
domunicípionaquele espaço de tem
po. Teremos carroças, navios de car

ga, embarcações de pequeno porte,
além da arquitetura açoriana que
ainda hoje é uma presençamarcante
em muitas casas de São Francisco
do Sul", frisouMareio. Os elementos
utilizados na confecção da maquete
passam pelo PVC, isopor, produtos
químicos que permitem a fundição
de chapas'de poliestireno, placas de

As maquetes estão sendo construídas no Museu do Mar

Laboratório de Línguas
'" "" .�

e o unrco na regiao
OLaboratório daUNERJ é omais

. avançado em equipamentos e infra
estrutura da região do Vale do

Itapocu. O laboratório, além de
acolher os acadêmicos dos cursos

de graduação, do primeiro ao último
semestre, atende a toda a comu

nidade local e damicrorregião, atra
vés dos cursos extracurriculares de
línguas estrangeiras.

Ele oferece 32 cabines indivi
duais, cada uma com fone de ou

vido, microfone, toca-fitas, grava
dor, que podem proporcionar, entre
outros recursos, a interação lin
güística de diversos grupos, simul
taneamente.

O som, com qualidade de cinema,
que é apenas uma de suas poten
cialidades, é gerado a partir de fitas
cassete, fitas VHS (imagem por tv),
CD ROM, voz do professor ou do
aluno, e' distribuído através dos
fones de ouvido ou caixas acústicas.

O laboratório permite, também,
. realizar atividades totalmente

interativas, como conversação entre
aluno(s)-professor ou aluno(s)
aluno(s). Aqualidade dos equipa
mentos do laboratório é das mais

avançadas, sem similares na região.
O corpo docente é o mesmo dos
Cursos de Graduação em Letras -

Área de Línguas Estrangeiras.

eucatex, papelão, resina, utilizados
na confecção de bonecos, carroças,
coberturas de .casas e os morros.

Gustavo destacou que o projeto está
sendo coordenado pelo artesão

Conny Baumgart, de 76 anos,
conhecedor de técnicas de modelis-

.

momuito apuradas.
Os dois acadêmicos frisaram que

a participação no trabalho trará
muitos benefícios para suas carreiras
no futuro. "Estamos fazendo aquilo
que nos atrai. Gostamos de temas

relacionados à História e acabamos
nos identificando totalmente com

iniciativa da Associação dos Amigos
do Museu do Mar", destacou
Mareio. Gustavo finalizou enfa
tizando que o trabalho, enquanto
estiver exposto no museu, estará
mostrando a qualidade dos conhe
cimentos que adquirimos naUNERJ.

purso âe Letras est:r]
com inscrições abertaSjbata Cursos �
I A Coordenação do CursQ.�d �
letras do Centro '{Ijniversit
;' ,

do Sul está com'
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FOLIA

Jaraguá do Sul cai na folia
neste fim de semana e, para
quem gosta de samba, a Se
cretaria de Educação e Cultu
ra organizou um fim de se

mana especial na Praça Ân
gelo Piazera. O Carnaval de
Rua, marcado para hoje à
noite, a partir das 20 horas,
terá caráter de apresentação,
já que os blocos utilizarão so

mente a Rua Quintino Bo
caiúva para fazer evoluções.

O convite é do gerente de
Cultura, Sidnei Marcelo Lo

pes, lembrando que amanhã,
a partir das 16 horas, está pro
gramado Carnaval Infantil.

-S-_c___cCO-RRE-IO-DO-P-OV-O---------lftlbInO fLORfS----' Sá---,-ba_do_,2_4_de_fe_ve_re_ir_od_e_20_01
NOVO E-MAIL albino@netuno.com.br

Mônica de Souza, Marcos, LeonardoMarotte e Irléia
Reiter, equipe do programa Expressão Empresarial,
do SBT-JoinviUe

o

Aniversaria, no próximo dia 28 de fevereiro,Mara 1T.
Mass. Recebe votos de parabéns e felicidades do filho,

Lucas, e do marido, Valdeci

A apresentação da nova equipe
de futsal daMalweelFME, no
Restaurante Armalwee, dia 5,
aconteceu em clima de total

descontração e alegria. Nesta
foto aparecem o industrial

Wandér'Weege, da empresa
MalweeMalhas, patrocinadora
da equipe, e o deputado federal
Vicente Caropreso, destaques da
área empresarial e política
catarinense

REALIZAÇÃO Cilda Maria de Borba Peixer, a
"dona Ceda", de Guaramirim, viveu dois
momentos singulares no ano 2000. Um de

profunda dor, com a perda do "seo" Izidio, no
mês de agosto, e outro de grande alegria, no dia

1 de outubro, com o sucesso dos filhos no
cenário político. Neste flash, dona Ceda,

recebe um abraço especial dos filhosMauricio,
eleito vereador em JoinviUe, eMário Sérgio,
eleito prefeito em Guaramirim. Felicidades!

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçádão
371-5800

Corupá
375-1948

NOITE DOS ARTISTAS
Acontece, hoje A Noite dos

Artistas, no Clube Atlético

Baependi, com a presença de

Lugui Palhares, ator consa
grado com participações na

Rede Globo e SBT. Na pró
xima terça-feira, dia 27 de

fevereiro, encerramento do
Carnaval com a Banda In

Natura.mo palco externo, e o

agito dos DJs da Notre no

palco interno do Baependi.

INAUGURAÇÃO
Foi inaugurada ontem, às

,18h30, em grande estilo, a

Cia. do Pão, na Rua Roberto

Ziemann, 813, Bairro Czer- ,

niewicz, A coluna deseja su

cesso aos novos empreen
dedores.

LIQUIDAÇÃO
A CDL (Câmara de Diri- IJ

gentes Lojistas) de Jaraguá
do Sul realizou quarta-feira
à noite, na Boate Notre, às

20h30, o coquetel de lança
mento da promoção JARA
GUÁ LIQUIDA vpRÃO. Esta
promoção promete movi
mentar o comércio jaragua
ense, de 1 a 10 de março, com

preços arrasadores. O presi
dente da CDL, Hilário Cor

rêa, está confiante nesta cam

panha e acredita que as lojas
terão incremento de vendas
superior a 10%.

Floricultura
fIorIsa

� (047) 371-8146
tiro (047) 371-0515

-

Rua Bernardo Dornbusch; 243g
Vila Lalau - Jaraguá do Sul . �
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Famíliaspedem transporteescolar
Jaraguá doSul- Pais e mã

es de estudantes da Escola Ri
beirãoCavalo fizerammovimento,
namanhã de terça-feira, no Lotea
mento Gadotti, pedindo transporte
escolar para os filhos, estudantes
de la e 2a séries do Ensino Funda
mental. Os pais reclamavam que a

Van da Prefeitura, procedente do
Braço doRibeirão Cavalo, passava
pelo localmas não tinha autorização
Para transportar sete crianças da
lOcalidade. O impasse foi resolvido
na Secretaria de Educação.

Os estudantes têm que fazer
Percurso de 2,5 quilômetros para
chegar até a escola, mas são cri
anças entre 6 e 8 anos, por isso os

P�IS temem pela segurança. O
trafego de caminhões na principal
l1lado loteamento é intenso porque
a

' ,

d
Via dá acesso a ponto de extração
: macadame. "Nossas crianças
sao pequenas, não dá pra largar a

pé nessa estrada e as mães não po
dem perder trabalho pra levar o fi
lho até a escola", diz 6 morador
Ademir Clasn, pai de estudante de
6 anos.

Outro morador, José Ideni

Soares, deu apoio à manifestação
dos pais, que passaram a manhã

reunidos no cruzamento que dá
acesso ao loteamento, por onde
passa o veículo de transporte es

colar. Os pais estavam dispostos
a bloquear a passagem da van do

Município, mas foram procurados
pela Secretaria de Educação para

negociar.
Em reunião, o Município pro

meteu solucionar o problema até a

semana que vem. A van foi auto
rizada a transportar as crianças. A
secretária de Educação garantiu
que será estudada outra solução
caso falte espaço no veiculo para
todas as crianças. (LC)

Fotos: Edson JunkeslCP

preconceito. O tio, Manoel Rosa,
é a figura mais conhecida do
Carnaval jaraguaense, o rnestre

Manequinha, do bloco Bumba

meu-boi. Os outros dois blocos,
Samba no pé e Em cima da hora
também são coordenados por
moradores da Vila Lenzi. "Acho

que a gente deveria se unir e

formar uma escola de samba de

verdade, porque aí poderíamos
fazer um Carnavalmuito bonito,
com bateria completa", opina
Léria TerezinhaRosa, filha de Ro
salina.

Parte das fantasias do bloco

Alegria, alegria foi confeccionada
em São Paulo. "Temos dificul
dade de encontrar tecidos em

grande quantidade aqui, não se

tem muitas opções", explica Lé

ria. O auxílio concedido pela
Prefeitura este ano foi de R$ 2

mil, mas o bloco não rejeita
nenhum novo integrante Ca lista
tem mais de cem), por isso o

orçamento é apertado. "Algumas
coisas que sobraram do ano

passado são recicladas", explica

a coordenadora. No barracão on
de os foliões se concentram, toda
a família costura.

PREPARATIVOS - A Fun

dação Cultural organizou ônibus

para transportar os foliões e fa

miliares. Na RuaQuintino Bocai
úva, em frente à Praça Ângelo
Piazera, cada bloco terá 20minu
tos para fazer evoluções. O pú
blico poderá acompanhar o

desfile em arquibancadas e os dez
jurados estarão espalhados ao

I

longo da rua para avaliar fan-

tasias, adereços e harmonia. O

gerente de Cultura, Sidnei Mar
celo Lopes, diz que a intenção não
é promover um' espetáculo, mas
que a festa vai valorizar cultura

que está em ascensão. "Espera
mos um Carnaval muito animado
este ano, os blocos estão moti
vados e com mais integrantes",
resume.

Depois do desfile, haverá
show na praça com o grupo de

pagode Koisa Boa. A premiação
acontece logo no início do show.
(LiSANDREA COSTA)

Alegria, alegria: Léria revela que parte das fantasias do bloco foi confeccionada em São Paulo

Vila Lenzi é o reduto principal
doCarnavalpopular da cidade
Cinco blocos
desfilam hoje,
na Rua Quintino
Bocaiúva

Jaraguá do Sul- O bci-de
mamão abre o Carnaval popular
hoje à noite, levando para a Rua

Quintino Bocaiúva tradição que

quase extinguiu-se na cidade, mas
persistiu, graças à formação de
blocos que se reúnem todos no

mesmo núcleo, a Vila Lenzi. E a

edição da folia promete ser mais
animada do que nos últimos anos,
se o tempo colaborar. Cinco blo
cos participam do desfile, com
número maior de integrantes. Os
blocos concorrem a prêmios de

R$ 1 mil, R$ 800,00, R$ 500,00,
R$ 300,00 e R$ 200,00, de acor
do com a classificação.

A família de Rosalina Rosa
tem tradição em matéria de Car
naval. Ela coordena o bloco Ale

gria, alegria. A filha, Vera Lúcia
da Silva, coordena o bloco Sem

GráficaCP
370-8649
370-7944

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879
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Missas

JARAGUÁ DO SUL, 24 DE FEVEREIRO DE 2001

Destino: empresa recebe e inertiza resíduos industriais que chegam de vários Estados brasileiros

Inspeção na
Natureza cumpre
determinação da
Justiça Federal

Schroeder/Joinville - Equi
pe composta de três engenheiros
químicos do lhama, enviados pela
direção nacional do órgão em

Brasília, estiveram quinta-feira
inspecionando as instalações da
Natureza Central de Tratamento
de Resíduos Industriais, em

Schroeder, com a finalidade de

proceder a avaliação técnica do

processo de inertização de re

síduos oferecido pela empresa. A
vistoria foi acompanhada por
outros técnicos do órgão, lotados
na unidade de Joinville, e serve

também pára decidir sobre a

renovação da �AO (Licença
Ambiental de Operação), que está
sendo requerida pela empresa.

Desde outubro do ano pas-

sado, por dêcisão dajuíza federal
Erika Giovanini Reupke, de J9-
inville, as atividades de acom

panhamento e fiscalização sobre
o funcionamento da Natureza,
para fins de licenciamento, in
clusive, que antes eram rea

lizadas pela Fatma, estão sendo

feitas pelo órgão federal. O
trabalho de inspeção, iniciado
ontem, deverá estar concluído
dentro dos próximos dias, com a

inclusão de outros dados técnicos

requeridos durante a vistoria e que
serão fornecidos pela empresa.

A fiscalização sobre o fun

cionamento da Natureza, loca
lizada no Bairro Schroeder I, foi
intensificada a partir de denúncias
encaminhadas, há cerca de dois

anos, pela Acaprena (Associação
Catarinense de Preservação da

.Natureza), com sede em Blu-

menau, e outras entidades am

bientalistas que passaram a ques
tionar a eficácia do serviço de

inertização de resíduos prestado
pela empresa, exigindo a apre-

NOTA DE AGRADECIMENTO
A família enlutada de tlILVA VALLAGNVLV

agradece aos amigos e parentes' pela
solidariedade e pelo apoio recebidos. Agradece

em especial/ao Dr. Luiz Bonilauri e ao Frei
Zanini.

Convidamos a todos para a Missa de sétimo dia, I

a realizar-se no dia 3 de março, 'às 19 horas, na
.

Paróquia São Judas Tadeu.
.

A todos O nossomuito obrigado!

Técnicos do lhama de Brasília

empresadeSchroeder
sentação do respectivo EIA!Rima
(Estudo e Relatório de Impacto
.Ambiental). Denúncias que cul

minaram com a interveniência do
Ministério Público Federal,' no
caso.

PROVIDÊNCIAS- O em

presário Antônio Fossile, pro
prietário da Natureza Central de
Tratamentos' Industriais, disse
ontem que todas as exigências de
correntes da decisão da Justiça
Federal estão sendo providen
ciadas, inclusive com a elabo

ração do ElA/Rima. Fossile

reafirma a eficácia do sistema

de inertização, desenvolvido em

Schroeder, apesar das críticas

em contrário, e disse acreditar

que dentro de algum tempo a

situação estará esclarecida.

Explicou que a empresa não fi

cou impedida de funcionar, mas

apenas deve cumprir uma série
de exigências. Entre os clientes
constam idústrias de Santa Ca

tarina, do Paraná e do Rio Gran

de do Sul. (MILTON RAASCH)

370-0816

Constituída comissão para
reavaliar valor dos imóveis
Guaramirim - A Prefeitura

constituiu uma comissão que está

incumbida de providenciar a

reavaliação do cadastro imobiliário
.

do Município, fazendo um novo

estudo do valor dos imóveis e do

enquadramento dos mesmos para
.

fins de recolhimento do IPTU

(Imposto Predial e Territorial Ur

bano). A informação procede da

Secretaria de Planejamento e De

senvolvimentoUrbano, que deverá

prestar todo o acompanhamento
necessário na realização dos levan
tamentos.

Conforme o secretário de Pla

nejamento, Valério Verbinem, a

administração municipal preo
cupou-se em tornar o grupo que
fará o estudo mais representativo,
incluindo no mesmo não só pes
soas indicadas pela Prefeitura, mas
tendo a participação também de

outras pessoas da comunidade.
Assim sendo, formam a comissão:
Nelson Bruch e Osni Romeu Den-

ker, indicados pela Aciag (Associa
çãoComercial, Industrial e Agríco
la de Guaramirim), o corretor de
imóveis José Schroeder, a enge,
nheira civil Juciani Girardi, da
Rancho Imóveis, Dóris Marcelino
Fischer, do Setor de Tributação, e
Murici Mirsin Murara, da Secre
taria de Planejamento.

O trabalho do grupo terá início
imediato, informou Verbinem. A
Secretaria de Planejamento já está

providenciando o material neces.

sário, como as publicações da
ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas). Entre as pn
meiras incumbências da comissão
estão às avaliações de terrenos que
são do interesse da Prefeitura, para
funcionamento de serviços públi
cos, como o lixão e a instalaçãode
um novo cemitério.

Verbinem considera a elabora

ção do novo cadastro imobiliário
de muita urgência para a cidade.

(MR)

NOSSA :MENSAGEM

"O homem bom tira coisas boas

do bom tesouro do seu coração"
Deus nos ama tanto que não se contenta com nossa

beleza externa. Ele quer a beleza interior do coração:
que o nosso coração seja árvore boa, o tesouro bom de

onde virão os frutos bons. Sem esses frutos, a beleza
externa é hipocrisia e revela apenas o vazio do coração,
"a palavra mostra o coração do homem ... a boca fala o

que o coração está cheio". É sempre tempo de o mortal
revestir-se de imortalidade, de o vazio da vida e a

simples aparência externa darem a um coração bondosO,
fonte de atos de bondade, de vida aos irmãos!

Sábado
19hOO - Matriz

17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz
19hOO - São Benedito

Apoio:

II' TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença _1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

08h30 - Molha

CASA DAS TINTAS
Matriz - Fones (047) 371-0380

- 371-3969
Rua Cabo Harry Hadlich, 41
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110
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Estudo indicará .obras para
contenção das enxurradas

Guaramirim - A Prefeitura
vai desenvolver uma série de
estudos para indicar todas as obras
necessárias para diminuir os pro
blemas decorrentes de enxurradas
na cidade. Para tanto, deverá ser

Contratada uma empresa espe
cializada no ramo, que procederá
aos levantamentos dos pontos
críticos e indicação das obras
corretivas necessárias. Segundo a

Secretaria de Planejamento e

Desenvolvimento Urbano, as

atividades serão desdobradas em

providências imediatas, atendendo
a população na solução dos pro-

blemas mais urgentes com alaga
mentos e outras posteriores, para
obras e serviços a longo prazo.

Ao mesmo tempo deverá ser

aumentada a fiscalização sobre a

ocupação de encostas em monos

e margens de rios, para que a le

gislação seja cumprida. A intenção
é impedir que a ocupação habita
cional continue sendo feita de

senfreadamente, muitas vezes,

com sérias conseqüências poste
riores, como aconteceu nos úl
timos dias, com a elevação do nível
dos cursos d'água, com as enxur

radas. (MR)

CORREIO DO POVO GERAL-9

estaria acontecendo contra a atual

direção do hospital, com a elabo

.ração .de um abaixo-assinado e

orientação de parturientes para que
procurem outras instituições para
atendimento. A situação será dis

cutida pelo Conselho Deliberativo
e poderá ter outros desdobra

mentos, como a interveniência do
Conselho Regional de Medicina,
que já é sabedor do assunto.

- É lamentável que isto esteja
acontecendo, porque o que nós

queremosé administrar com trans

parência e eficiência-, diz Bartel,
que assumiu a presidência do
Conselho Administrative no início
deste ano, com o objetivo de tirar
o hospital das atuais dificuldades
financeiras.

Em reuniã� realizada quarta
feira, o Conselho Deliberati vo ana
lisou o resultado de uma auditoria
interna que apurou a situação geral
do hospital, em diversas áreas.

Conforme Bartel, o resultado da
"auditoria branca", como ele

próprio definiu, apontou uma série
de irregularidades e vícios no fun

cionamento da instituição. Entre as

irregularidades apuradas estão

cobranças indevidas sobre ser-

Bartel enfrenta resistência
ao tentarmudar o hospital

viços médicos prestados aos pa
cientes do SUS (SistemaÚnico de

Saúde), funcionários que não

cumprem horário de serviço ou

que recebem horas extras em valor

superior aos dos salários, além de

outros que comparecem só duas

ou trêshoras no trabalho.
PROVIDÊNCIAS - Para o

presidente do Conselho Delibera

tivo, o diagnóstico foi tão negativo
que só 10% das informações levan
tadas pela auditoria podem ser

consideradas positivas. "Ficamos
estupefatos", diz Bartel. Ele instruiu
a direção para que seja providen
ciado um relatório, acrescido de

provas documentais, que serão

enviados ao prefeitoMário Sérgio
Peixer,Ministério Público e Tribu
nal de Contas do Estado. Os levan
tamentos citados foram feitos com
o acompanhamento dos técnicos
de um escritório de serviços con

tábeis e da Mesa Administrativa do

hospital, composta pelo médico
Amauri do Amaral Teixeira (diretor
Médico) e pela enfermeira Klébia
Duarte Teixeira (diretora de Ser

viços Internos) e que terá o refor

ço de João Alceu Butschardt, a partir
de 1 de março. (MILTON RAASCH)

EX-�
.. r�'V.e�or desco�hece 1'...a existên ?eoposit

. �!
,e e tênci a de nenh aixo-

ex-provedor do Hospital Muni- assinado que esteja circulando
cipal Santo Antônio Nilson By- contra o hospital e afirma des-

laardt desconhece a existência de conhecer a existência das su-

qualquer tipo de complô contra postas irregularidades de ordem
a nova administração. �le administrativa cometidas du-

também diz estranhar a posição rante a gestão anteripr. O eX-Ida direção do hospital em dis- provedor tam��m se��öntificou
cutilt.esses assuntos em

'

a comp�ecer perai�'�o Con-l
'''äenegrindo h Image selho Deliberativo, se�orconvi-�I.tituição, quando o foro ad o " dado, para rebateJ;;toª�s as ale-

para o debate seria o Conselho gações já apontadas cô�tra a ad-
Administrative". Na opinião-de ministração passada. I'Se eles

Bylaardt, com as declarações realmente forem democráticos
feitas esta semana, o presidente e transparentes como afirmam,
doConselhoDeliberativo dificul- 'porque não nos convocam", in-
ta a própria missão. daga. Bylaardt administrou o

'gle diz que não sabe çl hospital, até çuúi 'I'y1R) Descompasso: modelo administrativo do hospital sofre mudança brusca desde o início do ano

Oposição viria de
médicos alinhados
comagestão
.anterior

Guaramirim - o presidente
do Conselho Administrativo do

Hospital Municipal Santo Antônio,
Osnildo BarteI, admitiu que enfren
ta resistên�ias por parte de alguns
dos 17 médicos da instituição, para
implantar a nova proposta adminis
trativa. A manifestação foi feita
durante a entrevista coletiva sema
nal concedida pelo prefeito Mário
Sérgio Peixer, nas quintas-feiras,
dessa vez realizada no campus da

Fameg (Faculdades Metropolitanas
de Guaramirim). A oposição estaria

sendo feita por três médicos descon
tentes com a perda de "privilégios"
que detinham na gestão passada.

Segundo BarteI, eles tinham,
por exemplo, maior remuneração
do que os colegas na prestação de

serviços. Ele atribuiu aos oposito
res, cujos nomes' não foram re

velados, a responsabilidade sobre
uma campanha "difamatória" que

PROMOÇÃO

BäREiTHAÜpf Zi
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Capotagem: carro atravessa frente' de FI000 e ocasiona acidente grave próximo ao portal

Homem fica gravemente ferido

ao capotar naWaldemar Grubba
Vítima
apresentava
corte profundo
nacabeça

JaraguádoSul- Aciden
te ocorrido às 16 horas de on

tem na Rua Prefeito Waldemar
Grubba, próximo ao Portal de

Jaraguá do Sul, deixou grave
mente ferido Vanderlei Tadeu

Gomes, 48 anos. Deiogeres Ga
mes, 14 anos, sofreu escoria

ções generalizadas na perna di-

reita, Segundo informações do

socorrista efetivo do Corpo de
Bombeiros Voluntários doMu
nicípio, Alexandre Dallari, Go
mes estava seguindo direção a

Guaramirim, com o veículo

FlOOO, placaMAA-2813, de Ja
raguá do Sul, quando um carro

atravessou a frente, ocasionan
do o capotamento, "O carro vi

rou e foi parar em cima do tre
va, em frente ao Posto Bago.

- Como estava chovendo e

tinhamuita água na pista, depois
que o carro cortou a nossa fren

te, a FIOOO aquaplanou e aca-

bau capotando -, relata Deio
geres.

Dallari informou que Gomes
tinha um corte profundo na ca

beça, estava inconsciente, com
suspeita de traumatismo cra

niano. As duas vítimas do aci
dente foram encaminhadas para
o pronto-socorro do Hospital
São José, de Jaraguá do Sul.

Segundo informações do

pronto-socorro, o quadro clíni
co de Gomes é estável. Ele foi

medicado, tirou raio X da cabe

ça e vai passar 24 horas em ob

servação. (FABIANE RIBAS)

Dois arrombadores foram descobertos pela PC
Jaraguá do Sul- A Polí

cia Civil descobriu esta semana
o nome de dois arrombadores de
casa responsáveis pelo furto de

bens materiais de duas residên
cias no Bairro Ana Paula. Os

paranaenses Cleonilton Giaco

mini, 22 anos, natural de Go

ioerê, e Claudinei Antunes, 20
anos, de Francisco Beltrão, são
acusados pelo arrombamento da
casa do operador de máquina
Roque VolmirPinto, localizada
na Rua José Narloch, no dia 6
de fevereiro, e no dia 13 entra

ram na casa da auxiliar de en

carregada Edna Aparecida
Alves Lemes, na Rua Joaquim
Francisco de Paulo.

Segundo informações do de
legado de plantão, Ilson José da

Silva, os dois foram descober
tos a partir de denúncia de al

guns receptadores dos objetos
furtados. Na casa de Valmir

Pinto, os dois arrombaram a ja
nela: dos fundos e levaram um

videocassete, um relógio e R$
180,00 em dinheiro. Na casa de

Edna, arrombaram a porta da

frente, levaram um televisor, um
celular, um rádio-relógio, ferro
de passar roupa e alguns CDs.
"Nós conseguimos recuperar o
videocassete, o celular, o rádio
relógio e três CDs", informa. O
delegado suspeita que os objetos
foram comercializados no pró
prio bairro. Três receptadores
foram descobertos. "Aqueles
que vieram ou vierem devolver
os equipamentos do furto, na de-

legacia, vão ser indiciados em

inquérito por receptação dolosa,
por não saberem do crime, mas
os que a polícia descobrir em ou

tras residências vão responder
a inquérito por receptação cul

posa", explica.
Silva diz que Giacomini foi

ouvido, confessou os crimes e

foi liberado, vai ser indiciado por
furto qualificado, podendo cum
prir pena de 2 a 8 anos de ca

deia. Fugido da polícia, delega
do suspeita que Antunes esteja
na casa dos pais, em Francisco
Beltrão. "Ainda estamos inves

tigando, existe a possibilidade
deles terem participado de ou

tros arrombamentos no Bairro

Chico de Paulo", destaca Silva.
(FABIANE RIBAS)

Colisão entre' quatro veículos
ocasionamorte de jaraguaenses

Jaraguá do Sul - Aci

dente entre quatro veículos
ocorrido quinta-feira, às 2Ih30,
noKm 53,8 daBR-IOI, a quatro
quilômetros do trevo do Mu

nicípio, ocasionou a morte do
casal jaraguaense Orlando Ja

remczuk, 69 anos, e Alair Ja

remczuk, 75. Segundo infor

mações do chefe do Posto da
Polícia Rodoviária Federal de

Pirabeiraba, Anderson Cipriano,
o acidente aconteceu porque Ja

remczuk estacionou o carro em

local impróprio para fazer retor
no - onde não tem a mureta

divisória.
Policial Militar da reserva,

Jaremczuk conduzia o veículo

Astra, placa MAV-2136, de Ja

raguá do Sul. Quando parou o

carro para retomar a Jaraguá do
Sul, o veículo Golf, placa LYS-
1946, de São Bento do Sul, con
duzido por Carlos Augusto
Machado, colidiu na traseira do

Astra, que foi arremessado para
a outra pista. No momento em

que o carro atingiu a segunda
pista, o Ford Cargo, placaMAK-

3696, conduzido por Alessandro
Mattos, e o ônibus da Pluma,
placa ABZ-l085, de Curitiba,
conduzida por Ademir José I

Alves, atingiram o veículo.
Cipriano informou que Ja
remczuk morreu na hora e a

I

esposa entrou em óbito no

caminho do Hospital São José,
de Joinville.

- A principal causa de
acidentes naquele ponto da BR
IOl é proveniente da impru
dência de pessoas que fazem
retomo em local indevido -,
critica. Ele esclarece que a Po
lícia Rodoviária Federal já soli
citou diversas vezes a cons

trução de mureta divisória para
o DNER (Departamento Na
cional de Estradas de Roda

gem), mas ainda não teve res

posta. "Durante finais de se

mana e feriados sempre acon

tece acidentes, geralmente com

o mesmo grau de lesão, neste

mesmo ponto", estima Cipriano,
enfatizando que os motoristas

precisam prestar mais atenção
nas rodovias. (FABIANE RIBAS)

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12· Ed. Maximunn Center Fone: 047 275·1150

1(IIUtJJ a,�

371.'655

Pizzas
Pe-quena - R$ 6,90
Crande - R$ t2,90
Cigante - R$ tS,90
Calzone - R$ t6,90

Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

Pre(. Wa/demar Grubba, 2176
.

- Vila La/au - Jaraguá do sul
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Campeonato Estadual de Tiro

iniciadia3 demarço, emTim.bó
Samuel Lopes diz
que a atual equípe
é a melhor que o
Município já teve

Jaraguá do Sul- No dia 3 de mar-

jO iniciam as competições da primeira .

etapa do Campeonato Estadual de Tiro

nas modalidades Carabina Apoiada e

Carabina de Ar Comprimido, sirnul
taneamente, em Timbó. O técnico jara
guaense da modalidade, Samuel Lopes,
diz que os atiradores do Município já
haviam participado de provas da Cara

bina Apoiada, mas, neste ano, o grupo
está mais forte e tem mais chances de

,
.

conquistar vitórias. "A equipe ficou dois

anos ausente das disputas, mas este

novo grupo, que conta com 15 pessoas,
é o melhor que a cidade já teve", con
sidera.

Com o total de cinco atiradores na

modalidade Ar Comprimido, a equipe
conquistou o quarto lugar geral no Jasc
de 2000. "O resultado do ano passado

foi muito bom, considerando que os

atiradores não participaram de todas as
etapas da competição", conta.

Lopes destaca que, no individual,
Jaraguá do Sul marcou quarto e quinto
lugares no Ar Comprimido e, para este

ano, pretende garantir uma das três pri
meiras colocações. "A equipe está bem

formada, mas temos que considerar que
este esporte traz resultado a longo pra
zo, precisa ter experiência", explica.

Terceiro colocado no ranking brasi

leiro, Lopes é atirador jaraguaense de

destaque e, este ano, vai participar de
campeonatos internacionais. A partir de
abril iniciam as copas do mundo, que
serão, realizadas na Alemanha, Itália,
Estados Unidos e Coréia. "Num desses

países eu vou representar o Brasil devido
a minha colocação no ranking brasi

leiro", diz.
No dia 24 de março vai acontecer a

2a etapa do Campeonato Estadual, em
Blumenau, na categoria Carabina Apoi
ada. No dia 7 de abril será disputada a

1 a

etapa do Estadual na modalidade

Carabina Deitada e três Posições.
(FABIANE RIBAS)

Malwee estuda reforços para a LigaNacional
Jaraguá doSul- A divulgação, es

ta semana, da tabela dos jogos da fase

classificatória da Liga Nacional deixou
uma certeza no futsal jaraguaense: a ne
cessidade de reforços. A Associação
dos Amigos do Esporte Amador, em

conjunto com o técnico Ferreti, ,está
mantendo contato com diversos atletas,
em vários Estados, visando suas con

tratações para a temporada de 2001. Se
gundo a diretoria da entidade, alguns
jogadores já estão certos, mas a divul

gação de seus nomes somente acon

tecerá após o encerramento da Taça
Brasil de Futsal, no dia 11 de março.
Quanto a tabela dos jogos da Liga,

Ferreti disse que quem quer disputar o

certame precisa ter certeza de que todas
as partidas são "uma decisão de campe
Onato." O treinador, que esta semana

Intensifica os treinos visando às finais
da Taça Brasil, em Fortaleza, confirma
que existem algumas deficiências téc
nicas que somente serão sanadas com
a chegada dos novos atletas e com os
t",
'.'tnamentos. "Vamos aguardar os pró-
Ximos dias para fecharmos o grupo para:

� temporada". Em relação à quadra,
erreti está aguardando a conclusão das
ooras no ginásio da Malwee para iniciar
Os t

.

reillament0s no local onde serão

disputados os jogos de futsal, este ano.

Inserida no grupo 2 da fase elas-

sificatória, a Malwee estréia em casa

contra a Uneb/Dal Ponte, de Brasília, no
dia 23 de março, às 20 horas. O grupo
d� time jaraguaense inclui ainda Rio Ver

de/Fesurv, Banespa, Flamengo, Ulbral
Chevrolet, UCS/Multisul e Corinthiansl
Barueri. Das oito equipes, seis passam

para a segunda/ase, quando irão con
frontar-se com os times classificados

do outro grupo.

Lopes: jaraguaense vai participar de campeonato internacional detiro, em abril

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: Aúr F <90río-Vo-v�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail .... drair@netuno.com.br

"

ENDOCRINOLOGIA'
V� Mccrcelo-We:&ev 5üva.

,�Fone/Fax:,275-3786 - Sala 801
juIilio estará fazendo estágio na Universidade de Bordeaux França
'* '

,I

ENDOCRINOLOGIA

Vv.CUw0r�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMOLOGIA - MEDIC'INA INT ,

.!i
BRONCOSCOPIA (Especialista .pela S

Dr: C�L��.S�ay
Fone/Fax: 372-1553 ou 371-5117 - S

PROCTOLOGISTA
Vv.A�€/L.,S�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701 11I

;"�;?' 'v

lÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
Vy..C�T�,�;

� ,

one/Fax: 371-8743 - Sala 705
''e
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CARDIOLOGIA
Vv. Fabio- c. lvto-vtt;""e(.vo

Fone/Fax: 371-6811 - Sala 606
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Calendáriodo tênisdemesafoidetenninadopelafederação
Torneio Início
vai acontecer nos
dias 17 e 18 de

março

sidente da entidade e o floriano

politanoNeri Antônio Catâneo vi
ce-presidente. O técnico do tênis
de mesa de Jaraguá do Sul, Mar
cos Albino, representou a FME

(Fundação Municipal de Espor
tes) e destacou que foi definida a

data da primeira competição e do

Campeonato Estadual.
Para começar a temporada

deste ano será realizado o Torneio

Início, que vai acontecer nos dias
16, 17 e 18 de março, em Rio do

Sul. "Esta competição vai contar

ponto para o ranking estadual".

Albino informa que durante
esta primeira prova vai acontecer
reunião entre os técnicos da mo
dalidade para selecionar os atletas
- três no feminino e três no

masculino - que vão disputar,
pela seleção catarinense, os Jogos
da Juventude, que serão realiza
dos em Pernambuco, nos dias 20
a 29 de julho. Ele destaca que os

jaraguaenses mais cotados são

Andréa Lima da Silva, 14 anos;
Emanuela Aparecida Krüger, 13;

Charles Peters, 14, e Jader Luis

Moreira, 14. "O técnico que vai
treinar a equipe também vai ser
determinado neste primeiro tor

neio", comunica.
A primeira etapa do Cam

peonato Estadual de Tênis de

Mesa está marcada para os dias

20, 21 e 22, em Porto União.

As categorias que vão disputar
nesta primeira oportunidade são
\ Pré-mirim (lO anos),Mirim (l2
anos), Juvenil (17 anos),
Sênior (a partir dos 30 anos) e

veteranos (40 anos), no indi
vidual e em duplas, feminino e

masculino.
A segunda etapa será dispu

tada em maio, nos dias 18, 19
e 20, nas categorias Infantil (13
e 14 anos) e Juventudet l S e

19 anos). Jaraguá do Sul vai
sediar uma das etapas do Es

tadual, em julho, na categoria
Adulto, além do torneio aberto.
"Aindanão determinamos o lo
cal dos jogos e nem definimos
data", diz. (FABIANE RIBAS)

Jaraguá doSul-No dia 17
de fevereiro foi realizada reunião
da Federação Catarinense de Tê
nis deMesa, em Porto União, para
definir o calendário de atividades
da modalidade. Na oportunidade,
Vilmar Schinzler foi reeleito pre-

Técnicos Especiais
" "

/

Você sonha com emprego e um futuro brilhante?
· Pub"c'dade e Propaganda
· Administração
· Contab"'dade
• 1l1formátlca
• MagistériO
· Turismo'

..

,
,
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- Realizando seus sonhos
\ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




