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EdsonJunkes/CP Marisol busca ISO 14000. Diretor Renê Siqueira mostra tratamento de efluentes. Página 7

Pasold vai aos Estados Unidos

em busca de recursos do Bird
o prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold

(PSDB), embarca quarta-feira para os Estados
Unidos. VaiaWashingtonembuscaderecursos
do Bird (Banco Internaciorial de Reconstrução
e Desenvolvimento) para financiar projetos de

infra-estrutura e desenvolvimento da Região da

Arnvali.

Integram a comitiva os prefeitos de Itajaí,
Jandir Bellini (PPB), e de Balneário Camboriú,
Leonel Pavan (PDT), além do superintendente
do Porto de Itajaí, Amílcar Gazaniga. Segundo
Pasold, o Banco Mundial apenas financia pro

jetos em países emergentes acima de R$ 100

milhões. Página 4

Deretti ingressa
na Justiça contra

Mário Sasse
Página3

Justiça Federal

confirma vara

para 15 de março
Página6

Vereadores querem
esclarecer crise

do hospital
PáginaS

,
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Edson Junkes/CP Fernandes

(primeiro plano) assume o

cargo na ausência de Peixer

CONTRATO

Peixer viaja para

integrar comitiva
o prefeito de Guararnirim,

Mário Sérgio Peixer, viaja para
o Texas para encontrar a comi

tiva do vice-governador. Ele vai

participar da assinatura do con

vênio com o Grupo EI Paso, que
vai construir usina termoelétrica

em Guaramirim. Página 8

Edson Junkes/CP Polícia Militar
encontrou Claudiomar
dos Santos em Corupá

POLíCIA

Preso rapaz que
bateu na mãe

Claudiomar dos Santos, 21,
foi capturado pela Polícia Militar

ontem, em Corupá. Ele foi
denunciado na quinta-feira por
ter batido na própria mãe. Fugiu
da delegacia, onde ia prestar
_depoimento, e bateu na mãe no

vamente. Página 9
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Efeito cascata

o princípio de recessão na economia norte-americana,
anunciada esta semana pelo presidente do Federal Reserve, Alan

Greenspan, repercutirá, pelo efeito globalizante, em todos os

países. Falando aos parlamentares
disse que a economia se encontra

em uma fase de ajuste ,·e de de

saceleração limitada, sem que haja
motivos para outra redução
"apressada?' das taxas dejuros, A

declaração não pegou ninguém de .'

surpresa, mas gerou uma onda de.

pessimismo que deve comprometer
ainda mais o desempenho produtivo
dopaís.

'

O anúncio derrubou as ações
dos principais índices de WallStreet,
influenciando o desempenho das
bolsas e a divulgação do PIB
americano do último trimestre de
2000. Segundo o Departamento de

Comércio, a economiaamericana
cresceu 1,1 % no período, três décimos a menos do que o

previsto. A fala de Greenspan apenas confirmou as suspeitas
sentidas no mercado interno e certificadas pelos resultados

apresentados nos últimos meses. O ritmo de crescimento-no último
trimestre de 2000 foi o mais lento desde 1995.

Mesmo diante de um quadro desfavorável, Greenspan
descartou a possibilidade de novos cortes nas taxas de juros
antes da próxima reunião do Federal Reserve, marcada para o

dia 20. O índice da bolsa eletrônica Nasdaq, mais sensível ao

risco de uma recessão, perdeu 56 pontos, ou 2,54%. Na terça
feira,já havia perdido 4,4%, somando um total de 2,54% em

, fevereiro. O Dow Jones recuou 1,33%, fechando em 10.495,29
pontos. A crise americana também derrubou as principais bolsas
no mundo e deixa o Brasil apreensivo.

Analistas acreditam que se o governo americano pisar forte
no freio, o Brasil sentirá os efeitos. O mercado americano responde
por 23% das exportações brasileiras, com a queda no consumo

da população, pode n:;iô'manter os atuais níveis de compra. Além

disso, os investidores tentam reduzir a taxa de risco, migrando
das bolsas para mercados mais seguros. Assim, bolsas de países
emergentes perdem dólares.e crédito, se retrai, dificultando a

captação de recursos tanto por parte do governo quanto das

empresas privadas.
A influência da crise norte-americana na economia do Brasil

é mais séria do que se pode perceber. Cerca de 65% das riquezas
dos Estados Unidos são geradas pelo consumo da população.
Com o perigo da recessão, a confiança do consumidor americano
diminui e a tendência é a retração nas vendas. Sem consumo

interno, automaticamente as importações serão reduzidas,
conseqüentemente, nosso próprio crescimento pode ficar

comprometido. Isso sem mencionar o fantasma da sobretaxa aos

produtos brasileiros.

Jaraguá doSul e região talvez não sintam, de imediato, os

sintomas da desaceleração da economia norte-americana.

Entretanto, o efeitoem cascata não poupará o setor produtivo,
que terá de se adaptar às novas regras. Os prejuízos serão

percebidos gradativamente, tendo como principal reflexo a

valorização do dólar e as imposições para a importação de

equipamentos e produtos, confirmando a velha máxima de que
"quando os Estados Unidos espiram o mundo fica resfriado."

da, essa suposta vontade de

mudar de posição e dar um chega
para lá em seus novos aliados de

direita para direcionar de vez o

seu governo rumo à esquerda. A

compra de votos no Congresso
para garantir sua reeleição (far
tamente noticiada e comprovada
até com gravações), conduzida à

maneira de seu colega peruano,
foi talvez o mais condenável des
ses momentos. Esta é sua maneira
antidemocrática de governar,
Logo ele, o "sociólogo de esquer
da", é recordista absoluto de

Medidas Provisórias, cujo uso co

mo instrumento de governo é

explicitamente:anticonstitucional.
Para finalizai, este príncipe

obstinado no poder nos obriga a

entrarem uma "globalização" que
mais exclui do que integra. Toma

o nosso Estado onipotente e pa
rece ter esquecido o que é o "bem

público" para dedicar-se com

exclusividade ao bem privado de

poucos em detrimento da maioria
do povo brasileiro.

Governo do príncipe
I '" Luiz Henrique Ortiz

Alguns indícios nos permite 'outras palavras, o que se dizia é

perceber se um presidente - e que no fundo, bem lá no fundo,
conseqüentemente seu governo FHC não esquecera de suas

- é ou não verdadeiramente convicções democratas e huma

comprometido com os valores nistas, e que apesar das apa
mais caros de justiça, de igualdade rências, um homem como ele só
e de humanidade,' mesmo que poderia ter como objetivo acabar

seja lá no fundo da sua consci- commazelascomoofisiologismo,
ência. a corrupção, a tortura, a violência

Quando de sua primeira elei- policial, o desrespeito aos índios,
ção, muitos dos ingênuos eleitores enfim, todas essas heranças do
de FHC ainda argumenta,vam passado colonial e do período
que seu passado de "sociólogo de militar, que impediama construção
esquerda" (os cientistas políticos de urna verdadeira nação inde
conhecedores da obra garantem pendente, verdadeiramente de

que esse esquerdismo era bas- mocrática, politicamente trans

tante relativo) era a garantia de parente, culturalmente livre, eco

que, apesar de suas alianças noniicamente igual e socialmente

espúrias com ACM ou Maluf, ele justa.
tinha, na verdade, cartas na manga Pois bem, passaram-se anos,

para, em algum momento de- e FHÇ perdeu todas as opor
cisivo, mostrar sua verdadeira tunidades que teve para de
face e demonstrar para a Nação monstrar que seus ingênuos
que sua aproximação com a eleitores estavam certos. No
direita mais retrógrada, compro- decorrer de seus mandatos, os

metida com o passado que ele sinais que permitiriam aferir a

tanto combatera, era apenas uma consciência do presidente so

manobra que lhe teria permitido ciólogo se sucederam e em

chegar ao poder para, enfim, nenhum desses momentos ele

iniplantarn<;>Brasilajustiçasocial", demonstrou sua suposta ima

que o País tanto necessita. Em, ;' ginação democrata e de esquer- * Projetista sênior
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MILTON RAASCH

Na manifestação do vereador Salim José Dequêch (PFL),
quarta-feira, no Legislativo, quando reclamou das minguadas
verbas federais que chegam para Guaramirim, na comparação

com Corupá, faltou dizer que o deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB), cobrou, ainda no ano passado, maior

empenho do governo municipal da época (PMDB), na

elaboração de projetos. O parlamentar enfatizou que projetos
.

elaborados adequadamente são condição indispensável para
chegar aos recursos federais. Em outras palavras, se falhou um,

também falharam outros. Enquanto isso, a cidade acumula

carências de toda ordem, desde infra-estrutura urbana até obras

de embelezamento. Sem falar no setor cultural que deixa muito a

desejar. Guaramirim não tem sequer um museu para resgatar a

memória dos primeiros moradores.

Presença
A empresa Estofados Mannes .

participará com um estande de

250 metros quadrados no Salão
do Móvel Brasil, que acontecerá
de 19 a 22 de março, em

Gramado, no Rio Grande do
Sul. Trata-se do maior evento

.
de alta decoração do País, onde
as empresas mostram o que
têm de melhor entre os

produtos. Como eventos

paralelos acontecerão a Mostra

Internacional de Design é
encontro na área de arquitetura
e decoração. A Mannes vai
mostrar as últimas novidades na

linha de produção.

Agradecido
O vereador Altair José.Aguiar

(PPB) fez manifestação de

agradecimento ao prefeito
. Mário Sérgio Peixer (PFL),
na última sessão da Câmara

de Vereadores, destacando a

importância da decisão

tomada esta semana,
concedendo passe escolar

gratuito aos alunos do Ensino

Fundamental de Guaramirim.

Aguiar lembrou que esta tem

sido uma das principais,
.

aspirações da comunidade. E

solicitou que o Legislativo
envie um ofício ao chefe do

Executivo, nestes termos.

Ciclistas
Morador de Guaramirim, com 72 anos de idade, procuroua
Sucursal, ontem, indignado com os abusos dos ciclistas que
andam ostensivamente pelas calçadas. O idoso contou que

chegou a ter um pacote arrancado das mãos, quando saía de um

estabelecimento comerciallocal. O problema é antigo e as

providências não acontecem. Outro problema é o hábito
inculcado pelos ciclistas de que é correto andar na contramão.

Não são poucos os sustos de motoristas com isso. É necessário

que o Pelotão da Polícia Militar fiscalize os abusos.

ENTREASPAS -----

"Fui. eleito para fiscalizar o cumprimento dos 45 motivos

que levaram a população a votar na coligação Mais Jaraguá
do Sul e não vou abrir mão disso, apesar de pertencer a ali-

ança." (Vereador Beta Gonçalves - PPB -, aproveitando a presença
do vice-prefeito Moacir Bertoldi na sessão da Câmara de quarta-feira,
para reivindicar agilidade na construção de uma rua paralela à José
Theodoro Ribeiro, na Ilha da Figueira)

"A coleta de lixo em nossa cidade é simplesmente uma

vergonha. No governo passado e neste." (Vereador Salim José

Dequêch - PFL-, durante a última sessão da última quarta-feira,
no Legislativo de Guaramirim)

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� Oftalmologista - CRM 9066

37'-
F=:::::::t: ..

m.
.. . .

Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Odenir Deretti ingressa na

Justiça contra ex-prefeito
Mário Sasse terá
que comprovar
declaração sobre
dívida herdada

Massaranduba - o ex-pre
feito e candidato a novo mandato
nas eleições do ano passado Ode
nir Deretti (PPB) ingressou com

ação na Justiça por crime de

calúnia contra o sucessor Mário

Sasse (PMDB), que esteve no

governo até o final do ano pas
sado. Deretti, que governou de

1993 a 1996, quer que Sasse

explique declarações que teria
feito no discurso de transmissão
de cargo para o atual prefeito de

Massaranduba, Dávio Leu (PFL),
em 1 de janeiro, alegando que
teve dificuldades com a dívida

deixada por Deretti, superior a

R$ 1 milhão.
Deretti nega ter deixado essa

herança, dizendo que as contas

que ficaram pendentes foram

compromissos assumidos por
vários governos, como o

parcelamento do débito com o

INSS e o financiamento contraí
do para a compra de 11 má

quinas, este último assumido

durante gestão do PFL. "São dí

vidas que eu tive que pagar no

meu mandato e que o Sasse

continuou pagando", frisa De

retti, acrescentando que ficou,
inclusive, uma pendência para o

atual governo, que é a quitação
do calçamento da Rua 11 de

Novembro.
Na opinião de Deretti, o ex

prefeito teria feito as declarações
"por estar negociando com o

PFL", partido do principal ad

versário da coligação PMDBI

PPB, que é o prefeito Leu. "Em

toda a nossa campanha, nunca

Arquivo CPI Edson Junkes

Descontente: derrotado nas eleições, Deretti critica ex-aliado

conseguíamos falar com ele

(Sasse) quando íamos à Pre

feitura, apesar do acordo que
existia entre as legendas e de o

vice-prefeito dele (Alfredo Vavas

sori) pertencer ao nosso par
tido", acusa Deretti, dizendo
fazer questão de manifestar o

desabafo, porque recebeu muitos

votos e tem compromisso com

os eleitores:
- Ele não pegou junto _:_,

afirma Deretti, acrescentando

que prova disso é a constatação
de que em todas as urnas em

que Sasse foi vencedor nas

eleições municipais de 1996 a

coligação PPB/PMDB saiu der

rotada dessa vez, inclusive em

redutos políticos históricos dos
dois partidos, como as .locali
dades de Ribeirão da Lagoa,
Rio Bonito, Braço Direito e Bra

ço Seco.

A reportagem não conseguiu
localizar o ex-prefeito para colher

declarações sobre os comen

tários do ex-aliado político. Sasse

estava, ontem, em viagem para

Navegantes. (MILTON RAASCH)

Vereador critica deputado pela falta de verbas federais
Guaramirim - o vereador

Salim José Dequêch (PFL) está

responsabilizando o deputado fe
deral Vicente Caropreso (PSDB)
pela falta de recursos federais

destinados para Guaramirim.
Conforme relato do vereador feito

na Câmara, quarta-feira, o de

putado não teria destinado "ne

nhum centavo da cota de indi

cações dele no orçamento federal

para o Município." Dequêch fez

a manifestação após tomar co

nhecimento, pela imprensa, de

que para Corupá foram desti

nados cerca de R$ 450 mil em

recursos federais, nos últimos

anos, entre convênios firmados
e verbas já liberadas.

Já o vereador Altair Aguiar
(PPB) destacou correspondência.
enviada pelo deputado federal Eni.

Voltolini (PPB) confirmando a

realização de dois convênios do

Programa Morar Melhor, no valor

de R$ 227 mil, e de R$ 45 mil

para investimentos em obras da
infra-estrutura urbana. Após a
sessão, Aguiar indagou do pre
sidente do Partido dos Traba

lhadores, Moacir José Mafra, o

Zuco, que havia assistido à ses

são e deixava o recinto, sobre a

contribuição dada pelo deputado
federal Carlito Merss (PT), nesse

sentido. E pediu empenho. (MR)
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Irineu Pasold embarca para
Washington na quarta-feira

Prefeito disse que
prioridade para
a Amvali é o

saneamento

Jaraguä do Sul _:_ De olho
nos recursos do. Bird (Banco.
Internacional de Reconstrução e

Desenvolvimento), o. prefeito.
Irineu Pasold (PSDB) embarca na

próxima quarta-feira para Wa

shington, onde faz visita à sede do.
Banco. Mundial. Leva na bagagem
projetos de infra-estrutura e de
senvolvimento para a Amvali

(Associação dos Municípios do.
Vale do. Itapocu), que pretende
serem financiados pelo. banco.

Integram a comitiva os prefeitos
de Itajaí, Jandir Bellini (PPB), e de
Balneário. Camboriú.Leonel Pavan

(PDT), além do. superintendente do.
Porto de Itajaí, Amílcar Gazaniga.

Segundo. Pasold, também pre
sidente da Amvali e do. Conselho
da Região. Metropolitana de Jo

inville, o. Banco. Mundial apenas
financia projetos em países emer

gentes acima de R$ 100 milhões.
"Essa é a razão. da comitiva estar

integrada por -prefeitos de outras

associações de municípios e pelo.
superintendente do. perto", ex

plicou, sugerindo união. das as

sociações e demais setores da so

ciedadepara atender as exigências
do. Bird. Na opinião do. prefeito, a

prioridade é o. saneamento. básico.
A comitiva retorna ao. Brasil no

domingo, dia 12.

AMVALI - Sobre a associa

ção. dosmunicfpios, Pasold revelou

que a intenção. é transforrnar a

Amvali numa agência de fomento, '

num escritório. de gerenciamento.
regional, "Acredito. que o. futuro.

Edson JunkeslCP

Esperança: Pasold quer recursos para obras de infra-estrutura

das administrações passa pelos
consórcios municipais, onde as

discussões dos problemas sejam
feitas regionalmente e as decisões
tornadas em conjunto, buscando.

soluções integradas", frisou, lem
brando. que o. sistema de consór
cio. entre municfpios é previsto. pela
Constituição.

A Amvali encaminhou ao.

governo do. Estado. documento
contendo as principais reivindica

ções da região, entre elas a pa
vimentação. das rodovias que
ligam Guaramirim a Joinville -

a Rodovia do. Arroz - e a que
liga Massaranduba a São. João do.

Itaperiú, obras de infra-estrutura
e a transformação da 3" cornpa
nhia- em batalhão. de Pol ícia
Militar. Pasold reconhece que,
nos últimos dois anos, o. atual

governo do. Estado. pouco. fez

para a região, mas acredita na

promessa feita pelo. governador
Esperidião Amin (PPB) de, após
sanear as finanças do. Estado,
investir em obras.

- No que se refere a convê
nios o. governo estadual fez sua

parte, mas em relação. às obras,
realmente nada foi feito, além de
concluir o. linhão e os aparta
mentos da Cohab. Entretanto, o.

BID (Banco. Interarnericano de

Desenvolvimento) deve liberar

US$ 135 milhões para Santa Ca

tarina, dinheiro. suficiente para
atender todas as nossas reivindi

cações -, aposta, inforrnando
que os pedidos foram encami
nhados às respectivas secretarias

"para análise e possível implanta
ção." (MAURíLIO DE CARVALHO)

Leutprecht é integrado à Comissão de Educação
Jaraguá do Sul - o verea

dor Jean Leutprecht (PTB), único.

parlamentar que ainda não.

integrava nenhuma comissão

legislativa, foi conduzido esta

semana à Co.missão. de Educação.,
Co.municação., Cultura e Des

po.rto., co.mpo.sta ainda po.r Cario.
ne Pavanello. (PFL) e Lo.rita
Karsten (PMDB). Um aco.rdo.
entre o.s partido.s que integram a

Câmara po.ssibilito.u o. remane

jamento., o.bedecendo. assim o.

princípio. de pro.po.rcio.nalidade,
definido. pelo. Artigo. 54 do. Regi
mento. Interno..

Na tarde da última quarta-,
feira, o. vereador Rudo.lfo. Gesser
(PPB) renuncio.u ao. cargo. na

comissão. Ern meados de feve

reiro, o. correl igionário Paulo
Floriani já havia renunciado. à vaga
na Comissão de Transporte,
Obras e Serviços público.s. Dian
te das renúncias, o. presidente Lio.
Tironi (PSDB) sugeriu que Ges
ser assumisse a vaga de Flo.riani
e Leutprecht a de Gesser. "A
iniciativa do.s vereado.res po.ssi
bilito.u o. entendimento., co.ntem

piando. to.do.s o.S partido.s e

cumprindo. o. Regimento. Inter
no.", declarou Tironi.

Leutprecht deve ser indicado.

presidente da co.missão.. A decisão.
será to.mada na próxima semana,

quando. o.s co.mpo.nentes se reú- ,

nem para definir o.S cargo.s. "O

importante é que os partidos
foram contemplados e o. princípio.
da proporcionalidade foi cumpri
do.", resumiu.

IMPASSE - Na eleição. para
a co.mpo.sição. das co.missões,
Leutprecht fico.u de fo.ra, o. que
levo.u a bancada do. PT a pro.tes
tar, exigindo. o. cumprimento. do.

Regimento. Interno.. Diante do.

impasse, Tiro.ni suspendeu as

atividades das co.missões até que
fo.sse reso.lvida a situação.. Ele

chego.u a enco.mendar pareceres
da Assesso.ria Jurídica da Câmara
e do. Tham (Instituto. Brasileiro de
Administração. Pública). As Co.

missões reto.mam as funções na

próxima segunda-feira. (MC)

O vereador Carione Pavanello (PFL), presidenté da comissão

legislativa que investigou as possíveis irregularidades nos

processos de aposentadorias na região, envolvendo advogados,
despachantes e funcionários da agência local do.

INSS (Instituto. Nacional do. Seguro Social), promete entregar o.

relatório. final nos próximos dias. O anúncio. foi feito. na sessão. da

Câmara, na última quarta-feira.
De acordo corn Pavanello, o.s trabalhos já estão.

concluídos, faltando. apenas serem copilados alguns dados. Eie

disse ainda que o. relatório. trará todas as irregularidades
investigadas, bem como o. nome dos envolvidos em

irregularidades.
A OAB (Ordem dos Advogados do. Brasil) e o. Ministério. Público.

receberão. cópias do. documento,

Crítica
A vereadora Lorita Karsten

(PMDB) ocupou a tribuna da
Câmara na sessão. de quarta
feira para denunciar a ausência

dos secretários municipais nas

respectivas pastas. Afirmou

que por várias vezes tentou

contato, sem sucesso. "Nas

secretarias me informaram que
eles não. estavam e que não.

tinham hora certa para chegar",
contou, recusando-se a

informar quem são. os

secretários, apesar do. pedido.
dos colegas,

Transferência
A Executiva do. PT de Jaraguá

do. Sul transferiupara a

próxima terça-feira, dia 6, a

reunião. ampliada do. diretório. e

filiados, marcada para
a tarde da última quinta-feira. O

partido. vai discutir os trabalhos
dos vereadores, os projetos a

serem apresentados na

Câmara e ainstalação de

núcleos da legenda no.s bairros.

Atualmente, existe um

em Três Rios do. Norte. A

proposa é criar outros três,
ainda neste mês.

Vara federal
O presidente da Câmara de Jaraguá do. Sul, Lio Tironi (PSDB),

promete anunciar na sessão. da próxima segunda-feira os

integrantes da Comissão Especial que vai analisar

o. projeto. de instalação. da Vara Federal no Município,
marcada para ser inaugurada no próximo. dia 15. O projeto foi

enviado. ao. Legislativo no início. de fevereiro. A comissão

terá missão. específica de analisar o. processo, sendo.
destituída após a conclusão dos

trabalhos.

Visita
O diretor da Seção. Jurisdicional
de Santa Catarina, Celso.

Kipper, esteve em Jaraguá do.
'Sul na quinta-feira, quando.
vistoriou as instalações da
futura Vara da Justiça Federal;
que inicia os trabalhos com
cinco. mil processos, parte de

ações que tramitam na Justiça
Federal de Joinville e outra da

Justiça estadual.

Contraponto
O prefeito. Irineu Pasold

(PSDB) rebate as críticas que a

Prefeitura está inchada, repleta
de comissionados. Para

contrapor as argumentações,
informou que a folha de

pagamento. de novembro foi de

R$ 2,434 milhões e a de

fevereiro. R$ 2,462 milhões.
"Pouca diferença para o. volume

de críticas", declarou

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

�ADD/Maklerl
ÉMAJSSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�o\1(.? �o

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro
\"�)\'�\t\,,ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fampesc promove 10 encontro

das regiões Norte e Nordeste
o o Núcleo de Cabeleireiros da Acijs (Associação Comercial

e Industrial 'de Jaraguá do Sul) está de posse do anteprojeto,
de autoria do deputado federal Vicente Caropreso, que dispõe
sobre o exercício dos profissionais de cabeleireiro e barbeiro.
O anteprojeto está sendo analisado pelo núcleo, que fará

avaliação, apresentando. críticas e sugestões. A iniciativa dá

tratamento legal ao exercício da profissão, reconhecendo-a

em todo o território nacional, além de fixar o piso salarial da

categoria.

Evenfovai

apoiar
o desenvoMmenfo
de Ampes em SC

ponsáveis pela promoção do

evento vão negociar com se

cretários de algumas prefeituras
a viabilidade de concretização de

, ações em prol das associações
, de micro e pequenas empresas.
"Também vamos apresentar a

Sociedade de Garantia ao Cré

dito Solidário, ação conjunta en

tre Fampesc e governo do Es

tado", acrescenta.

Outro assunto a ser abordado

no encontro é o planejamento
estratégico da Fampesc.

, A cada mês acontece en

contro de Ampes em uma região
específica e, em junho, vai acon

tecer reunião geral com todos

os representantes de associa-

'ções de micro e pequenas

empresas de Santa Catarina.

(FABIANE RIBAS)

além de secretários municipais.
Responsável pelas regiões

Norte e Nordeste, o vice-presi
dente da Indústria da Federação,
Everaldo Batista de Oliveira, vai

explanar sobre as necessidades

das Ampes em termos de apoio.
"As pessoas que coordenam

Ampes enfrentam diversos pro
blemas, como dificuldade em

liderar o grupo". Ele destaca

que existem pessoas que estão

sentindo dificuldade de tempo
para gerenciar o próprio negócio
e encabeçar a diretoria da en

tidade. "Nós vamos buscar al

ternativas para tentar apoiar es

tas pessoas que estão inseridas

no processo, tentar fortalecer e
alavancar as Ampes", diz Oli

veira.

Na oportunidade, os res-

o A Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu) promove entre os dias 5 e·9 deste mês, das 18h30 às

22h30, no auditório da Humana, o curso de Técnicas de Venda,
ministrado pelo consultor credenciado do Sebrae (Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas), Márcio Manoel da Silveira,
administrador pós-graduado em Gestão Empresarial, Marketing e

Vendas. Mais informações pelo telefone 371-1044.

Jaraguá do Sul- A Fam

pese (Federação das Micro e

Pequenas Empresas de Santa

Catarina) promove hoje, entre

14 e 18 horas, na sede da Ajor
peme (Associação de Joinville

e Região da Pequena, Micro e

Média Empresas), em Joinville,
o primeiro Encontro Regio�al de

Ampes das regiões Norte e

Nordeste do Estado. O evento

reúne empresários de micro e

pequenas empresas, represen
tantes de Ampes (Associação de

Micro e Pequenas Empresas),

o Durante o 2° Encontro de Núcleos Setoriais da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), o

diretor do Núcleo de Automecânicas, José Carlos Majcher,
também coordenador do Núcleo Estadual de Automecânicas

para a Região Norte/Nordeste, apresentou o case "Compra
Conjunta", demonstrando as vantagens em adquirir produtos
em grupo.
No ano passado, o núcleo comprou 1.692 litros de aditivo para
radiador, registrando economia entre 20 e 49%; um software
de gerenciamento, com desconto de 42%, e uniformes que
garantiram redução no preço de 17%.

'

L �

PNEUMOLOGIA - MEDic�'1A�INT,fRN'4:]
BRONCOSCO,PIA,,(Esp�cialista pela SQ'BIJ..OV. c'Laudio- L�doySCtf\t"� ';,
Fone/Fax: 372-1553 ou 371-5l17 -Sala 7011

CIRURGIÃO-DEN.TISTA
Espê�lálista em Prótese

Dr. AÚI" f. (90rí&Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804

E-mail-drair@netuno.com.br

ENDOCRJiNOLOcGIA
tir. V� lvf(NVce:lo-W� S"

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801
De março a junho estará fazendo estágio na Unive

rsidade de Bordeaux França

-�

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
ov.c�r�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705
"',="=.=S'*= � _",__�,,!%ilMJiil

',E" OCRINOLOGIA

V�C�ew�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

/

CA,RDIOLOGIA
r». Fcibí&C. lvIo-nteiYo

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606

Rua Guilherme VVeege, 50 - Jaraguá do Sul sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Diretor da Justiça Federal
anuncia implantação de vara

Município
investiu cerca de
R$ 250 mil
em estrutura

Jaraguá do Sul - A vara da

Justiça Federal será solenemente
instalada no Município no dia 15
de março, com cerimônia no

.
Centro Cultural. A confirmação foi
dada pelo diretor da Justiça Fe

deral em Santa Catarina,juiz Celso

Kipper, que esteve em Jaraguá do
Sul na quinta-feira para acertar

detalhes da parceria com a Pre

feitura, responsável por viabilizar
estrutura para o funcionamento da
vara. Estima-se que o custo dos
investimentos feitos pelo Município
cheguem a R$ 250 mil.

Jaraguá do Sul será o décimo

Município a contar com vara da

Justiça Federal e tudo indica que
os trabalhos serão iniciados com

lotação de processos acima da

capacidade. Cerca de três mil pro
cessos da região que estão em

Joinville serão redistribuídos e

encaminhados para Jaraguá do

Sul, além de outros dois mil pro
cessos da Justiça estadual. "A
média de capacidade é de três mil

processos. Essa vara já inicia car

regada, por isso vamos tentar. de

signar um juiz substituto para au

xiliar o titular", diz o diretor Celso

Kipper. A vara tem lotação para
dois juízes e 15 funcionários.

Alguns servidores serão remaneja-

Reformas: antigo prédio da Scarjá está pronto para abrigar varafederal

dos, outros serão aproveitados de
concurso que está em andamento.

.

Para garantir a conquista da

vara, o Município teve que arcar

com os custos de reforma do

antigo prédio da Scar (Sociedade
Cultura Artística), aquisição de
móveis e equipamentos (computa
dores). Projeto de lei foi enca

minhado pelo prefeito e será votado
em duas seções pela Câmara de

Vereadores, segunda e quinta-

feiras. Esse projeto permite a ces

são, por comodato, do prédio e dos

equipamentos à Justiça Federal por
cinco anos. "Esperamos que nesse

prazo a Justiça Federal construa

sede própria", diz o procurador
Jurídico do Município, José
Alberto Klitzke. O presidente do

Legislativo, Lio Tironi (PSDB),
assegura que o projeto será apro
vado pelos vereadores.

(LiSANOREA COSTA)

Comitê do Itapocu ganha presidente
Jaraguá do Sul - o enge

nheiro agrônomo da Epagri de

Guaramirim, Sérgio Santini, é o

presidente provisório do Comitê de

Gerenciamento da Bacia Hidrográ
fica do Itapocu. Ele foi escolhido
na tarde de quinta-feira, quando a

Amvali (Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu) promoveu
reunião, no auditório do Sesi, para
definir os representantes das 35

instituições que devem compor o

comitê.

Compareceram à reunião 28

instituições. As outras terão prazo
de dez dias para indicar repre
sentante ou ficarão fora do co

mitê. "Decidimos que o comitê
deveria ter presidente provisório
porque antes a Amvali fazia todo
o trabalho de gerenciamento da

formação do comitê", explica a

secretária-executiva da entidade,
Maria Teresa Nora. Ela defende

que os membros fizeram ótima

escolha, visto que Santini já tem

formação na área e "tem amplo
'conhecimento da bacia hidro

gráfica."
Os nomes indicados na reunião

serão enviados à Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente e ao governador, para
homologação. Feito isso, o comitê

começa a trabalhar na elaboração
do próprio regimento. (LC)

. '
,
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Mulher I

Os sindicatos promovem hoje, a partir das 14h30, confraternização
para as mulheres de todas as categorias profissionais, em homenagem
ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O encontro será na sede
do Sindicato do Vestuário, no Centro, com apresentações culturais,
celebração eucarística, sorteio de brindes e café da tarde.

Mulher II

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. "A Mulher no caminho do autoco

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

pela professora Rosemeire Puccini Vasel. (Informações telefone 372-

0002, com Joseane) .

Festival de música
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.

Contra diabetes

Começa na próxima terça-feira, 6, em Jaraguá do Sul, a Cam

panha Nacional de Detecção de Diabetes, promovida pelo Ministério

da Saúde e secretaria municipal até o dia 30 de março. 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.

Arte moderna
O Sesc Jaraguá do Sul promove, de 8 a 30 de março, a exposição

itinerante "A semana de 22 e o modernismo brasileiro". A mostra

fala de um dos mais irriportantes momentos histórico-culturais

brasileiros, o surgimento do modernismo no Brasil, uma estética

radical que foi motivo de protestos quando surgiu. A promoção foi

organizada pelo Sesc - Departamento Nacional - e circula pelas
unidades da instituição espalhadas em todo o Brasil. O acesso à

mostra é gratuito. Serão oferecidas visitas orientadas a estudantes,
mediante agendamento pelo telefone 371-9177.

Premiação
Os ganhadores do concurso de Máscaras de Carnaval, realizado

pelo Shopping Center Breithaupt e BTV foram Felipe Schmidt Regis
(categoria até 11 anos); Cláudio Luís Araldi (categoria de 12 a 17

anos); Rosimery Pett (maior de 18 anos). Cada um dos ganhadores
foi premiado com um celular Nokia 6180.

Posse
O advogado Robert Donath toma posse hoje como membro do

.

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil,

seção Santa Catarina. O órgão é responsável pelo julgamento de

processos que envolvem advogados. A direção da OAB de Jaraguá
do Stil diz que a conquista desse espaço representa reconhecimento

ao trabalho em prol da ética e da disciplina profissional.

Q. Q .;;n�o.com.M� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES ClÍNICAS. LTDA.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
último geração�

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

FonejFax 371-0882

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ac E

Em códigos: Cardoso mostra, no pica-pau,
como funcionava a comunicação com o mundo

R N o
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cultura - lazer - entretenimento

o ··telegrafista
Em tempos de Internet, as novas gerações desco
nhecem como funcionavam os sistemas de comu

nicação e produção, há poucas décadas. O ferro
viário aposentado Amaury Martins Cardoso, 63,
guarda um pouco dessa história. Ele fez carreira
na rede ferroviária, em Guaramirim, como

telegrafista, funcionário que tinha status naquele
tempo porque controlava e decifrava as informa

ções que chegavam até as cidades. O telégrafo
foi, até a década de 70, o meio de comunicação
mais importante no Brasil.
Cardoso não opera um telégrafo há 20 anos, mas

até hoje sabe de cor o código morse, sistema de

comunicação (composto de pontinhos e

risquinhos) em que operavam as redes

ferroviárias, a polícia, a marinha e a aeronáutica,
dentre outros. O magneto com fio, como era

chamado o aparelho, transmitia códigos que só os'

telegrafistas podiam decifrar. Bancos, políticos e

empresas utilizavam o serviço de telegramas
através da rede ferroviária. "Quando a

infórmação era sigilosa, o telegrama ia lacrado

para a pessoa", recorda-se Cardoso.
Os primeiros telégrafos funcionavam através de
bateria com 16 recipientes de produto químico.
Mais tarde, foram 'modernizados' e ganharam
quatro baterias de l,Sv. As informações eram

transmitidas para toda a rede através de fio de
cobre (depois alumínio) que acompanhava os

trilhos - hoje nem os fios de transmissão existem
mais, foram roubados. "A nossa responsabilidade
era. muito grande porque a gente controlava as

saídas dos trens", explica Cardoso, lembrando que
.

muitos acidentes com encontro de trens
. .

aconteceram por falha dos telegrafistas, que não

podiam dormir e chegavam a passar três dias em

serviço.
/

Amaury Martins Cardoso era filho de telegrafista.
Passou três anos treinando o código em pica-pau
(aparelhinho para treinar aprendiz) até ganhar
agilidade. Pelas batidas do telégrafo, ouvia

mensagens do País inteiro, mas diz que
nunca sofreu censura ou controle, mesmo nos

tempos mais rígidos da ditadura militar. Conta

que era capaz de reconhecer o telegrafista que
estava do outro lado do fio só pela batida. "Pelo

telégrafo a gente conhecia a personalidade da

pessoa". Com o advento do telefone
e outros meios de comunicação, o telégrafo
perdeu a importância. Cardoso foi transferido de

posto até aposentar-se e agora sonha em trazer

um telégrafo para Guaramirim (os da rede foram
mandados embora), dada a sua importância
histórica.

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e Inethor Parque Aquótic.o de Jaraguó do Sul.

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

8
�
!
�
g Merglrl"'e na noturezo.

�

1Ii1i1111� Estofados .

ti �� KRA USE·
Requinte o seu Bom Gosto

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

poderão completar sua decoração. Consulte-nos!

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Horne page: www.eetotedoskreuse.com.br
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Marcon • Piquete Estampa de Taura

Noacampamento:
amigos, pais, mamãe,
bolsa de fraldas, crianças
com, às vezes, três meses

de idade, uma boa

leitura, colaboração
mútua, é assim que
transformamos um teto

de lona em lar

Ora, Ora, Vida Mais ou Menos
Competição, humildade e união

Neste final de semana aconte

ceu um fato raro: "Não tinha ro

deio", não teve acampamento, en

tão vamos conversar sobre fatos
do nosso esporte e lazer. Certo dia,
durante um acampamento especial,
de primeira, querendo agradecer a

Deus por tamanha bondade, disse
nossa querida amiga Marlene
Franzner: "Vida mais ou menos

esta nossa, né", logo após foi com

plementada pelo tradicionalista

gaúcho Virgílio Nones: "Ora, ora,
Vida mais ou menos". A frase citada de

coração, interpretada com carinho,
respeito e alegria, tomou-se um slogan
de alegria, e, porque não dizer, uma

.

oração em agradecimento .ao bom
ambiente que Deus nos concede.

I

Final de rodeio, afotopara re

gistrar o orgulho do pai e a

alegria da mãe diante dosfilhos
campeões. O troféu é grande e

imponente.oprêmio é um casal
de galizé, mas osfilhos do CTG
Laço Jaraguaense mantêm
viva e forte as orientações do
senhor Augusto Demarchi,
preferiiulo os títulos aos prê
mios, e, principalmente, acima
de qualquer coisa, a ordem e os

bons costumes. Disse o poeta
Cruz e Sousa: ''A estrela sefoi,
mas sua luz continua nos ilu
minaiulo"

Durante o ano de 2000, o CTG

Laço Jaraguaense, com seus pique
tes filiados, percorreram dezenas de

cidades, para participar de 38 ro

deios e/ou competições. Durante
estas viagens levamos, e trazemos,
usos, valores e costumes de povos
diversos, enriquecendo nossa cul
tura e conhecimentos gerais.

Os acampamentos' são verda
deiras vertentes da prática da hospi-

. talidade e humildade, pois convive-se
com pouco espaço, muito trabalho,
condições adversas e divisão de tra

balho. Chamo a atenção da impor-)
tância das crianças neste meio, onde
recebem uma formação para autode-

. senvolvimento, convivênciaem grupo
e espírito esportivö.e solidário.

Dizem que: "De médico e louco,
todo mundo tem umpouco", mas

boa mão, capricho, higiene e boa
vontadepara ser um bom

cozinheiro, este dom, poucos

abençoados têm. A movimentação
é graiule em viagens, competições,

bailes e brincadeiras, por isto

agradecemos estes tauras das

panelas que saciam nossafome.
Fato curioso: tem cozinheiro que

precisa esconder ovos, salsichas e

outras miudezaspara livrar-se do
assalto à cozinha no final do baile

O microfone, é através dele que
o nome da nossa linda e rica

Jaraguá do Sul é divulgada, em

frases, discursos, gritos e

brincadeiras. Narrar um evento

é também transmitir a cultura

gaúcha, e jaraguaense, para
todos os ouvintes, por isso é de

fundamental importância que
os fatos, regulamento,
vocabulário, valores e costumes

sejam divulgados de forma
correta, e, portanto, o

conhecimento e maturidade do
narrador são características
necessárias para este

profissional. Parabéns, Tata

Namoro, chamego, a alegria de

conhecer, o desafio de agradar, o

olharpachola do peão, o dengo da

prenda envaidecida, este é o /ado

perfume do acampamento. Disse o

rei: "O gosto da fruta chamada

juventude é doce, como uma gota
de mel", mas, como bom amigo,
aviso: os astros indicam alta ferti.
lidade no ano de 2001, portanto,
cuidem-se. Filho de Iemanjá com

Xangô não se engana, Vacaria
2002 será perfumada.

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 - Tomeio de Laço - Piquete Lenço Branco - Massaranduba I

1 de abril - Torneio de Laço - CrG Querência 110 Bento - S. Bento do Sul
19 a 22 de abril- Rodeio CTG Amor e Tradição _; Rio Negrinho

GRANDE FANDANGOTchê Classificados
Vendo: Vestido de prenda,
bordô, ótimo estado, manga
longa, manequim 38.
Tel: 370-2214, c/Tânia.
Vendo: Bagual, crioulo, com

documento, Tubiano negro, R$
2.500,00
Tel: 371-5626, c/ Dico ou

Afonso.

Gaúcho(a) de
idadenova

Carla Giane de Oliveira (5),
Cilo Junkes (5), Luciane M.M.
Olske (6), Angelo Spézia Neto
(9), Charles Janesch (9), Mar
lene Jahn Franzner (9), Mirlei

Planinscheck (11), Sandro
. .

Rogério Wille (12).

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

NOVO ENDEREÇO: Rua Guilherme Weege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

DIA. :l4/MARÇO/2001
LOC,U, eTC;; t4ÇO lAR4GU4nln

JARAC;;VÁ DO SUL - sc

INGRElfOf, ANTECIPADO <CliJ!D)
NO BAILE oIlIJIID>

PC.l!n:()s ItE Vi',NDAS:
m:1\f,\Rcm C,-,14'1õt,S � ü\SA (.�.;'MPEIIL\

s:\-HJlU'l.ANCHr.S .• Ho,mv",tnEo

...
CARNES

All.

DEMARcmCARNES

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o futuro do que
sobrou do pcsscdo

o Museu Municipal Emílio da
Silva entra no sexto ano sem

sede, enquanto um dos mais

ricos acervos museológicos do
Estado permanece
encaixotado e à mercê das

intempéries e dos ratos, num

depósito em prédio da rede
ferroviária. A situação do
Museu do Expedicionário não

é melhor. Há três anos está

desabrigado, desde que seu

espaço foi expropriado poro

criação de estação de ônibus.
Em reformas (com prazo de
conclusão já estourado) o

prédio do antigo Prefeitura
deve servir paro obrigar parte
do ccervo, mas não vai

solucionar o problema.
O chefe do Serviço de
Patrimônio Histórico, Artístico e

Culturol, Egon Lotário Jagnow,
diz que o expectativa do
prefeito é inaugurar os

reformas da antigo Prefeitura
no início de abril, prazo que
talvez não se cumpra. O

prédio está em fase de
acabamentos nos serviços de
marcenaria. Tonto Jagnow

'

quanto a diretora do museu,

Alcioní Macedo Canuto,
.

concordam que a solução
paro uso mais inteligente do
espaço será a adoção de
tendência novo do

museologia, os exposições

temáticos. "Antigamente os

pessoas iam 00 museu uma

vez no vida porque o acervo

era sempre o mesmo. Agora
os exposições são temáticas e

temporárias", explico Jagnow,
frisando que museu também é

espaço de pesquisa, conceito
. .que Jaraguá do Sul preciso

implantar. O resto do acervo

deve ficar no reservo técnico,
armazenado em lugar que
ainda não se sabe qual será.
Poro o Museu do Expedicio
nário - um dos melhores'
acervos sobre o atuação do
FEB (Força Expedicionária
Brasileira) na Itália, durante a

Segundo Guerra - ainda não

se tem local definido. No
mesma situação dele estão o

biblioteca e o arquivo histórico
que, situados em local
afastado dificultam o acesso

dos estudantes (quem moro
em bairros distantes precisa
pagar duos ou três passagens
de ônibus para visitar o

.

biblioteca).
Cogito-se que há edifícios
históricos, no Centro, /

que o Município teria interesse
de comprar e que serviriam

paro obrigar o estrutura

histórico, artístico e cultural. Os

prédios da rede ferroviária
estão entre eles, mas, 00 que
tudo indico, o verba do

Prodeturque seria utilizada na

revitalização do centro

histórico não vem mais. O

governo não pode contrair

empréstimo poro financiar tal

empreendimento. "Temos que
buscar recursos estaduais,
federais e da iniciativa

privada, através dos leis de
incentivo", avalio Jagnow.
Na atual estrutura da

Prefeitura, existem dois setores

(o Serviço de Patrimônio

Arquitetônico e o Serviço de
Patrimônio Histórico, Artístico e

Cultural) para funções
semelhantes, o que gera
conflito. Nenhum dos dois está
estruturcdo.v'O que vamos

fazer agora é tentar

trabalhar em conjunto
com os orquitetos", esclarece
o chefe do segundo setor. A

primeira meta desse trabalho
é fazer levantamento do

patrimônio histórico do Cen

tro, bairros e interior, com

estudo e descrição, para
viabilizar convênios. "Em

seguida precisamos levar a

cabo os tombamentos
necessários e melhorar a atual

leqisloçöo para que de

alguma formo as pessoas que
têm interesse no

preservação dos prédios
possam ser auxiliadas",
completa Jagnow.

frabalhos de marcenaria 'são a última etapa da reforma, que respeita características originais

Fotos: Edson Junkes/CP

Em fase de acabamentos, o prédio da antiga Prefeitura'
deve ser concluído no primeiro semestre

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jorge Rodrigues/CZN

Chamaríz
Silvio Santos deu o maior

Ibope. Homenageado pela
escola de sarnba Tradição, o

dono do SBT fez crescer a

audiência da concorrente

Globo. Com a transmissão do

desfile, a Globo conseguiu 42

pontos de audiência, maior

pico dos dois dias de desfile. A

média da transmissão foi de 18

pontos no domingo e 14 na

segunda-feira. Mais uma vez

Silvio Santos não deu

entrevistas, mas confidenciou
ao amigo, Gugu Liberato, que
esta foi a segunda maior

emoção que sentiu na vida. A

primeira foi o casamento com

Aparecida, a primeira mulher

do apresentador, que morreu

há alguns anos: Apesar de ter

atraído a audiência, a

homenagem da, Tradição a

Sílvio Santos não sensibilizou

os jurados: a escola ficou em

oitavo lugar.

Beííoqueíro de ocasíão
Matheus Nachtergaele, o

Teodorico de "Os Maias", da

Globo, era só alegria neste

Carnaval. Com o copo cheio

de uísque, o ator rodopiava de
um lado para o outro no

camarote da Brahma. A

performance de Matheus deve

ter agradado. O ator ganhou
intensos beijos na boca das
'atrizes Alessandra Negrini e Lu

Grimaldi.

Gata folíona
A atriz Juliana Paes, que fez a

Ritinha em "Laços deFamília",
não escondeu a empolgação
por estar desfilando pela
primeira vez. Destaque de um

dos carros alegóricos da escola

de samba Viradouro, de

Niterói, onde nasceu e mora

até hoje, Juliana não parou de

sambar nem''mesmo após o

desfile. Convidada do

camarote di Brahma, a atriz

saiu correndo da dispersão e

retornou ao camarote para ver

os desfiles da Imperatriz e da

Mangueira. "Está sendo o

máximo este Carnaval. Não

venho ao sambódromo há

cinco anos. É emocionante ver

essa gente toda", empolgou-se
a atriz. No domingo, Juliana
torceu pela Portela. É que ela

está gravando na quadra da

agremiação o episódio "A

morte da Porta-Estandarte",
que vai abrir a programação
do "Brava Gente", da Globo,
no fim de março.

Mo(léstía a parte
Luciana Gimenez está se

sentindo a tal. A apresentadora
do "Superpop", da Rede TV!,
estava na pista da Marquês de

Sapucaí, quando Adriane

Galisteu foi ovacionada pelo
público, se preparando para o

desfile da Portela, no domingo
de Carnaval. Depois que a

loura do "É Show!" passou,.
Luciana foi logo dizendo que
seu "bom" desempenho diante

das câmaras estava machucan

do a concorrência. "Ai tá

doendo, né?!", dizia ela, referin

do-se aos dois dígitos no ibo

pe que conseguiu.

Os atores Miguel Falabella e

Francielly Fredcheski, que
desfilaram pela Grande Rio

como rei e rainha de Roma

pagã, mostraram na avenida'

que são mesmo entrosados ..

\ No meio do sambódromo,
os dois atores trocaram um

beijo ardente, sem qualquer
técnica, apesar de Francielly
garantir que já tem dono. A

atriz desfilou coberta por um

macacão cravejado de strass e

resolveu imitar a modelo

Luma de Oliveira, que em 99

usou uma faixa no pescoço'
com o nome do marido,

Eike. Francielly colocou uma

etiqueta de patrimônio bem

acima do bumbum com o

nome do maridão, o

presidente de honra da

Grande Rio, Jaider Soares.

Antes do desfile, Miguel
,

Falabella foi para a galera
literalmente. Aclamado pelo
público que se espremia nas

grades da concentração, o

louro distribuiu autógrafos, e

brincou com as pessoas,
usando o bordão de Caco

Antibes, seu personagem em

"Sai de Baixo". "Tenho

horror a pobre", brincava

Falabella.

Eduardo FonsecalCZN

Emoção de raínha
Luma de Oliveira teve uma

emoção a mais no Carnaval

deste ano. Rainha da bateria da

escola de samba Viradouro,
em 15 anos de avenida, a

morenaça nunca havia

conseguido convencer o

marido, Eike Batista, a pisar no

Sambódromo. Mas este ano

não foi igual aos que passaram.
Eike bateu ponto na Marquês
de Sapucaí e desfilou pertinho
de Luma, com camisa da

diretoria da escola. "Estou

muito feliz. Foi uma surprésa.
. É a primeira vez que ele vem

me ver e curtir o Carnaval",

Jorge Rodrig ues/CZN

dizia Luma segundos antes, na

concentração. Durante o

desfile, Eike manteve certa

distância da mulher. Afinal,
Luma de Oliveira já havia dito

que não queria saber de

homem a paparicando na

avenida.

Vem aí
Em breve, o atar Diogo Vilella

vai voltar às novelas. Ele foi

convidado a integrar o elenco

da nova novela de Silvio de

Abreu, que vai substituir "Um

Anjo Caiu do Céu", na Globo.

"Ainda não li a sinopse, mas já
aceitei o convite do Silvio e do

Jorge Fernando, que vai dirigir
a novela", adiantou o ator.

Antes, porém, Diogo vai estar

no teatro, com a peça "Ham

let", com direção de Marcus

Alvisi e adaptação de Millôr

Fernandes.

Garota samba-funk
A atriz Thaís Fersoza pisou no

Sambódromo pela primeira
vez. Com o cabelo laranja, por
causa da rebelde sem-causa

Gisela de "Estrela Guia", Thaís

Miguel Falabella e Francielly Fredcheski

estava irreconhecível. "Dá um

trabalho danado manter os

cabelos assim. As pessoas
ficam chocadas ainda", sorria a

atriz. Mesmo não sendo

amante de Carnaval, Thais

provou que é boa de folia.

Cantou, sambou e já pensa em

desfilar. "Sempre me

convidaram, mas eu tinha de

ver como era antes de aceitar.

Quem sabe ano que vem?",
insinua-se.

Mítômano
O apresentador Otávio

Mesquita deve ßstar com

síndrome de Pinóquio. A quem
pedisse uma entrevista, Otávio
contava a mesma ladainha.

Disse que foi o único a

entrevistar o ex-patrão Silvio

Santos. Mas o que a Rede TV!
mostrou foi o contrário.

Otávio Mesquita
aparece o tempo todo

tentando arrancar alguma
palavra do apresentador, sem

sucesso. Foi solenemente

desprezado pelo
homenageado da escola de

samba Tradição.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



J02
Dorms.

(I suíte)

• Fino acabamento

• Frente pl mar

• A partir de
R$ 62.000,00

Construção e

Incorporação

Assessoria
Projeto_' a

CONSTRUÇOES

•

SSI

'. Entrega: Out/2DD I

Vehdas.: Giovani Isensee Corretor (6.034)

(47) 336-1216

Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 3 de março de 2001

. �LUNENDER INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.
ADMITE

SUPERVISOR DE CORTE
Requisitos:
• 20 grau completo;
• Experiência mínima de dois anos;
• Experiência em coordenação de equipe;
• Conhecimentos em informática;
• Conhecimentos em sistema Lectra.

Interessados devem enviar curriculum para:
Rodovia BR 280 Km 55 - Guaramirim - SC

Caixa posta/111 - Fone: 46-373-9006

rh@/unender.com.br
...

CRECI235 e

/'8�ttª COMPRA - VENDE - ADMINISTRA - ALUGA

ALUGA-SE
com 2.500in2, área edificada, com
mezanino. Rua Domingos Sanso!A�.

- Vila Baependi. Av. Mal.
Deodoro

da
Fonseca,

1085, sala�i:>
81

•

,�._
__..-_

.. --_'

.�

I :J;{ ,e�!!!l�l

2a a sa feira - Rua 535,
Ewaldo Bier

1 a entrada à esquerda
após Malwee Malhas.
6a e sábados - Rua
Alfredo Hanemann

Lot. Hanemann - Lateral
Supermercado Eggert

Valor: R$ 2,00 mãos /
R$ 3,00 pés

<,-, J/,-1'-\ c-:
........\._/.'-./.\.

C"IinbiJ.!!!&!
(47) 9113-1646

Transporte para:
Faculdade (local),
Trabalho, Festas

Casamentos, etc.

Jaraguá do Sul - sc

Oração à Nossa Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida

Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida., Vós que nos amais e nos guiais'
todos os dias. Vós que sois a mais bela das mães a quem eu amo de

todo meu coração, eu vos peço mais uma vez que me ajudais a alcançar
uma graça, por dura que ela seja sei que ajudareis e sei que me

acompanharás sempre, até, a hora da minha morte.

ATENÇÃO: Rezai 3 dias seguidos esta oração e alcançarás a graça por mais
dura que ela seja, em caso extremo fazer em 3 horas, depois da graça

alcançada mande imprimir um milheiro desta oração. Agradece: A.L.

Manicure e Pedicure

Vende-se casa de alvenaria, cl 3 �uarto5 e

dem�is4�öoo�g�na�=�ta�����:� de�rtédes,
R$ 5.000.00. Telefone: 371-5817

Procura-se moças pl dividir apartamento,
tratar 9965-5335, cl Maristela, após 19:00.

Vende-se nebulizador, tratar: 370-9184.

Compra-se Kombi de particular, de 80 a 94,
tratar: (48) 9901-9898.

Admite-se, urgente, talhadeira experiente,
que também custure, tratar: 371-5098, cornI.

Vende-se terreno na Vila Rau, ótima
localização R$ 2.500.00 de entrada + 50

prestações de R$ 250.00, ou R$ 9.500.00 à
vista tratar: 9975-2164.

Vende-se terreno na Vila Lenzt, próx.
Pinnann Mat. de Contrução. CI 430m,

tratar: 372-0802, cl Antônio.

Aulas Particulares
'deALEMÃOEDITE

Método: Themen Neu
todos os níveis

Início: Março 2001

Fone: 372-1317,
com Hilde

Vende-se linha telefônica, cl instalação
imediata, R$ 230.00. Tratar: 370-1186.

Vendo 2 terrenos Jaraguá Esquerdol
,

Estrada Nova, Entrada 2.500,00 + 70 vezes

(cada). Tratar: 9979-9970

dependências e terreno cl 560m Vila Rau,
fone: 371-2357. R$ 35.000.00.

Vende-se casa mista cl 140m, e terreno cl
629, na Barra do Rio Cerro. R$ 38.000,00

(negociável). Tratar: 371-2357.

Dividimos excelente casa, mobiliada cl 9
cômodos, na Vila lenzi, R$140,00.
Telefone: 9977-7737, cl Emerson.

Vendo bateria, cor prata, 20 polegadas,
Simbaú, ferragem dupla, cor preta

R$ 200,00. Tratar: 275-2734, clAdair.

Troca-se casa em alvenaria, cl BD m, em

Barra Velha, R$ 30.000,00, por casa ou

apartamento em Jaraguá do Sul. Paga·se
diferença. Tratar: 370-1788.

Precisa-se de manicure, tratar: 9963-1177.

Vende-se apto. novo 2 quartos garagem
coberta, 6Bm, térreo no Res.Iardírn das

Mercedes, Vila Nova. R$ 36.000.00.
Tratar: 9973-8580.

Vendo lava-louças Brastemp pl 12 pessoas,
usada, R$ 450,00. Tratar 9112-5321.

Troca-se casa em alvenaria, c/90 m, em

Schroeder, R$ 53.000.00, por casa próx. ao

centro de Jaraguá do Sul, paga-se
diferença, tratar: 370-1788.

Vendo sala de estar, jantar e cadeira do
papai em couro e imbúia maciça, 21 peças

R$ 4.000.00 (negociável).
Tratar: 9112-5321. .

Vende-se terreno cl 2500 m cl casa mista,
cl 161m, + prédio sem acabamento, cl 2

apartamentos cl 90m cada + sala

com�c��:OO�.����a�a��iM��;��nas
Vende-se casa cl 90m, 3 quartos e demais

Vendo bicicleta aro 16, BMX, Monark,
ótimo estado, R$ 55,00.

Tratar 9112-5321.

Vende-se terreno cl 41Om, cl casa (meia
água) de madeira 36m, nova, fundos do

Posto Marcolla, lateral Borracharia
Zanela R$ 25.000.00, tratar cl Álvaro ou

Rosana: 372-0431 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Intermediária

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

Malheiro - Ed. Gardênia - sala 09
(Centro) Negociável

. VENDE - Apto. 1 suíte + 1
. dormitório, cl área de 80 m2•

Residencial Amaryllis Apto. 102 BI.
C (Vila Nova) - Preço: R$ 50.000,00

VENDE - Terrenos cl área de 342

m-, ao lado da ARWEG. Rua
Bernardina B. Muller.

Entrada e saldo em até 24 parcelas.

ALUGA - Em alvenaria contendo
02 dormitórios.

Rua Walter Marquardt, 655

R$ 250,00

VENDE - Casa alvenaria cl 200 m2,
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 m2• Ed. Carvalho - 2° andar
(Centro). Preço: R$ 70.000,00

VENDE - Terreno de esquina, cl
área 450 mê. 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 m-, terreno cl 630 m2.
Rua Das Azaléias (Negociáveis)

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

Lenzi) Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Madeira, contendo 3

dormitórios, � terreno cl área 705
m-, Rua Bahia, 109 (Jguá Esquer

do). Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Casa alvenaria cl2

dormitórios, e terreno cl área de
450m2• João Pessoa

Preço: R$ 45.000,00

Casa em alvenaria, cl área de

aprox. 200m2, e terreno cl 560 m2.

Rua Joaquim R de Paula, 1306

(Chico de Paulo).
Preço: R$ 75.000,00

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

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

Apartamento
térreo -

R. Leopoldo
Meyer, nO 100
- Bairro �gua

Verde.
3 dorm., sala,

coz., bwc,
área de

serviço +

I garagem. Valor

,àcomb!nar�

VENDE-SE 2

: Casa alvenaria
R. Martin

Sthal, 381 -

Vila Nova.
Terreno

950,OOm2
Consto

380,OQm2
Valora

combinar,

! ALUGA-SE
! '

I',
Apartamento'

Rua Leopoldo �.
Grubba, 97,

2 dorm + dep.
emp, cl garagem.

�Val'or R$ 250,00
qo lado Weg JI'

,�'"

ALUGA-SE
Sala Comercial
(105m 2) por
R$ 500,00.
Rua, WalTer

"" Marquardt,
2.665, Bairro
Barra do Rio
Cerro. Galpão.,rtós�
fundoscl •

82,50m 2
por R

150,00, e cqS
2 dorm, + d
Rpr R$, 35"
"--------�-,

ALUGA
Galpão"

i �. Olivio
Domingos
Brugnago, 642"
- Vila Nova.
,

Area
,

370,OOm2
Valor a

colt)binar

VENDe":'SE
Casa alvenaria.
Rua Maximilian
Hindlmeier;'4t
Área 451,71ni 2.
Consto '>'.

128,OOm2•
3 dorm., + dep.
emp.com
garagem.
Valor
'R$ Y.4.ClO

z.;
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Horário Atendimento

Ref. 4002 - CONO. DE

CHÁCARASEMSCHROEOER
- NaregiãodoBracinho,próximoà
usinaExcelenteloca1ização,vária;

mIDi-chácaras, todascomáguaefácil
aceEa),contendoáreas.Divenn:;valores:

de R$ 15.000,00 a R$ 25.000,00

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

150m2, 1 suíte cl hidromassagem,2 dorm, sala estar/jantar,
cozinha,e:oitório,lavanderiaegaragem.Tcdalegalízadapode
ser financiada em até 15 anos. Terrenocl 450m2.l�43'(xx),OO

Ref. 2057 - JARAGUÁ ESQUERDO - R. Luiz Spézia,
2 casas de madeira. Terreno 400m2. R$ 28.000,00

Ref. 3007 - VILA RAU - R. A. Lot. Esio Enke. Terreno

cl área 420m2. R$ 15.000,00

Ref. 2073 - BAEPENDI - R. MariaFreiberguer
Pamplona, casa alto adrão, alvo 450m2, 2 vagas garagem,
2 suítes.S dorm., área festa + churrasq., jardim inverno,
salaestar/jantar, cozinha e demais dep. R$ 260.000,00

J�����o�o �� o��o�'o �o ��. ���.ço? o��o �o�?olo o o o o o o o o o o o o .eeRREle"'DO pevo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ��o�?o�I:����?� o-o 5

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

E-mail: beta@netuno.com.br

I Ru�Jpão lanuário=�Jf��o.. 23 I - InícipJ;l���g�����QUerd0.z

o

� Compra - Vende
.,_;

� Aluga e Administra

Ref. 3017 - GUARAMIRIM - Lot. Raisisse - Ternos
vários lotes. R$ 11.500,00 à vista ou R$ 5.000,00

entrada + R$ 300,00 mensais

Ref.2037 - TRÊSRIOS DO NORTE-Lot.SantoAntônio,
casamad. 9Offi2,3dorm, sala estar/jantar, cOZ.,bwc e demais

dep. R$ 22.000,00. Aceita carro ou terreno como entrada e

salde parcelado direto cl imobiliária.

Ref. 3049 - CZERNIEWICZ - R. Henrique
Marquardt. Terreno 8.l36,56m2. R$ 50.000,00

];7'1-610;41
311 ..,072'5

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

Ficacozinhasobmedida R$ 35.000,00 .

Ref.2059- JGUÁ ESQUERDO-RJoãoJanuárioAyroso,
1466 - Sobrado alv., inferior -1 sala com., 100m2. Superior
apto cl 2 dorm, 100m2. Fundos casa alvo 200m2, cl 1 suíte.Z
dorm, sala estar/cOZ., bwc e gar. R$ 112.000,00. Aceita-se
imóvel de rnenorvalor, casa, terreno até R$ 50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COD 14 - Casa em alvenaria
medindo 181,00m2 - 3 quartos, 3

salas,2 banheiro, lavanderia,
dispensa, área de festas com

cozinha, garagem para 2 veiculo -

Vila Nova - Valor R$ 70.000,00

COD 27 - Casa em alvenaria
medindo 11O,00m2 - 3 quartos,

sala, copa/cozinha, lavanderia, 2

banheiros, garagem - Vila Lenzi
Valor R$ 65.000,00

Parecer Comercial
Vende - Administra

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

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

I

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
Vila 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.

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

COD 24 - Casa em alvenaria - 3

quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem, terreno todo·
murado, jardim bonito - Corupa

Valor R$ 35.000,00

COD 17 - Casa em alvenaria medindo
180,OOm2 - Terreno medindo 1.094,00m2

-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 16 - Area comercial- terreno

medindo 1.207,OOm2 -1 galpão
medindo 240,OOm2 -1 galpão

medindo 200,00m2 com escritório e

rampa para descarga - Ilha da

Figueira - Valor R$ 120.000,00

o ENDEREÇO CERTO POS MELHORES

PRODUTOS PARA SEU LAR!

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

T
TEeN.
CALHAS

•* Meia-cana "MoldufOs"Corticeiras
* Sancas c/ Luz Indireta
• Parede Divisória de Gesso
• Forro e Divisória de Gypsum

Orçamento Sem CompfQJnisso

19I (47) 275-3184
- 9975-3105

Escritório: Tomaz Francisco Goes, 118· Jaraçuã do Sul- SC
Rua Minas Gerais, 1134· sala 05· Joinvêle- SC

Fábrica: Rua Jorge Mayerle, 192· Jclnviüe- SC

* ROMANAS
* GERMÂNICA
* FRANCESA
* ESMALTADAS MONTEIRO

"p'�-:r rom
.. .Es��ltada Car�mel�, Mesclada

"% i,�\JJll��-J. 'e Natural do Sul
.. d�Estado

371 8131/9987-8562

Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
Não- cobrcwtO}'{ret& O!ttnilhoreypreço? diN reg-iM:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VENDE - Casa alv.

cl 108m2 - JOÃO
PESSOA - 2 darm., 1

bwc, sala estar, coz.,

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

rada. Terreno cl

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

L- --' ,........ centro.

}��!:�.��.�.??��:.�P�·���s;�·��·���]·············CORREIe-De POVO·······································���������·�.��.�:_7
-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

Creci 1749-J

2
e-mail: itaivan@netuno.com.br

W'W'W'.itaivan.col71.br

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA. * Estacionamento próprio COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

VENDE" CENTRO -

Ed. Marajó - apto 103,
cl 117,40m2, 2 darm., 2

bwc, sala esta·r cl

sacada, .cozlnha,
lavanderia cl área

coberta, dep.
empregada cl bwc e

garagem individual.

R$ 48.000,00

....-------..".."..----..,..-----.r-,
VENDE - Sobrado cl

269,30m2 -

CZERNIEWICZ - próx.
Escola AI-berto
Bauer. Su-perior:
suíte mao-ter + 2

darm. bwc social,
sacada. Térreo:
cozinha, sala estarl

jantar, biblioteca,

gara-gem pl 2

carros, lavanderia,

suíte + 2 darm., salão
de festas cl dep. de

empregada cl bwc,
churrasqueira, e demais

dependências.
R$ 25.000,00 +

VENDE - Sobrado em

construção - cl

219,44m2 - AMIZADE -

térreo: escritório, sala

estar, jantar, lavabo,
cozinha, área de

serviço cl churras

queira, garagem e bwc.

1 andar: suíte cl closet
+ sacada, 2 darm., bwc

estar íntimo.
R$ 115.000,00 -

entrega em 60 dias -

Resid. Bela Vista.

lavanderia, sala, copa
+ edícula, 2 darm, bwc,
varanda, 2 ar

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

R$ 63.000,00.
VENDE - CENTRO -

esquina cl a Rua Ferdinando

Pradi, 220. Sobrado novo:

suíte cl closet, hidra. cl

sacada + 2 dann., sendo 1

cl saca-da, sala íntima c!

sacada, bwc social, sala
estar, lavabo, sala TV e

iantar, cozinha cl móveis

emb., churrasq., lavand., dep.
empregada cl bwc e

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

PLANO
Centro - Schroeder
cl 460m2.

VENDE -

C;':ERNIEWICZ - Casa

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

estarljantar,
cozinha, lavanderia,
bwc social,

churrasqueira, área
de festas, garagem

pl 2 carros, muro,

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

- CHICO DE

lavanderia. Terreno com

, 494 metros.
1\ R$ 55.000,00.

VENDE SOBRA
- Centro cl 347m2, cl

2 resido + sala comI.

cl 100m2 - acaba

mento de 18• Suíte +

4 darm. e demais

dep. - garagem pl 4

carros, energia solar,

portão eletrônico.
R$ 225.000,00

(Aceita imóvel
menor valor)

PRÉDIO COMERCIAL

E RESIDENCIAL -

Ótima oportunidade -

2 salas comls. e 1

apto no 2° piso. Sala

no fundo cl revenda

de carne assada cl

- Casá alvenaria cl

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

garagem.
R$ 21.500,00

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

lavanderia. Piso madeira, blindex cl armário nos banheiros,

portão eletrônico, jardim planejado com grama coreana, cerca

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

·dorm., 2 bwc, sala, varanda, lavanderia, cozinha, copa, sala,
garagem 2 carros. Terreno cl 498m2 - R$ 99.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Irolla
IMÓVEIS LT DA.

VENDAS
APARTAMENTOS

3001 - Ed. Jae6 Emmendoerfer - sulte, 2 quartos, dep.
empregada, 2 vagas garagem. R$ 92.000,00
3025 - Ed. Dianrhus - apartamento NOVO, ./125m2, suíte +

2 qtos., sala em dois arnbientes c/ sacada e churrasqueira.iZ
vagas de garagem. R$ 93.'000,00 s/ aeab.
3027 .: Ed. Sehiochet - cobertura c/ suíte rnas ter, 2 quartos,
salas conjugadas c/lavabo, cozinha mobi-liada, terraço, 2 vagas
de garagem. R$ IS0.000,OO.

.

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 c/ eloset, 2 qtos., lavabo, sacada
cl churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$ IS0,OOO,OO.
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$ 6S.000,OO.

CASAS DE ALVENARIA
1003 - Cenrro - Rua Guilherme Danker - 190m2 c/ 3 qtos,
R$ 73.000,00.
1016 - Centro - 330m2, suíre + 3 qtos., escrirörio, sala TV,
salas eonj. c/lareira, churrasqueira e piscina, R$ 200.000,O�,.
1036 - Centro - Terreno c/ 66S,65m2,. edificado c/ casa

antiga. R$ IS0.000,OO.
1037 - Centro - Rua Domingos da Nova - Terreno c/309m2,
c/ casa c/ 3 qtos. R$ 14S.000,OO. Aceita-se casa ou apto
menor valor.
1039 - Centro - Terreno c/ 1.525m2, c/ casa c/132m2• R$
130.000,00<. Aceita casa ou sítio de menor valor.
1052 - Água Verde - 135m2, 4 qtos, 2 bwc, garagem p/ 2
carros. Terreno c/450m2• R$ 59.000,00.
10S2 - Res. Blumengarten - 230m2, su íre , 2 qtos, bwc

social, sala eonj., cozinha mobiliada, despensa, lavanderia e

churrasqueira. R$ 75.000,00.
1124 - R. Walter Marquardt - casa c/150m2, c/ suíte + 2

qtos. Terreno medindo 609m2• R$ 65.000,00.
1126 - Barra - IS0m2, suíte cl closed, 2 qtos., salas eonj.,
dep, empregada. R$ 75.000,00.
1175 - Próxirno Humana - Terreno c/ 1.220m2, c/ casa c/

205m2, c/ suíte + 2 quartos. R$ S5.000,OO.
1194 - Ilha da Figueira - 130m2, c/ 3 qtos. R$ 65.000,00
� aceita casa maior valor central.
1206 - Ilha da Figueira - 'Terreno c/544m2, c/ casa de
madeira + sala comercial. R$ 44.000,00.
1225 - Jaraguá Esquerdo - R. Neeo Spézia - casa de madeira
c/ 4 qtos. Terreno c/392m2• R$ 30.000,00 - Aceita

parcelamento.
1273 - Rio Molha - mista c/120m2, c/ 3 qtos. Terreno c/

532,50m2• R$ 49.000,00. /

1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3 quartos,
2 bwe - R$ 25.000,00 + finane.

TERRENOS
,2014 - Centro - 421m2 - R$ 30.000,00

2023 -,Centro - c/ 1.245 m2 - R$ 60.000,00.
2024 - Av. Marechal Deodoro - área c/ 1.426,50m2
2053 - Água Verde � 450m2• R$ 20.000,00 ..
2072 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
2076 - Amizade - c/ 3S6,37m2 (IS,32x20,70). R$ 17.500,00
2097 - Préx. futura Prefeitura e/I.OlSm2 - R$ 160.000,00

-- 2112 - Barra - c/ 46Sm2 - R$ 15.000,00.'
2121 .- Barra - lateral da Rua Horaeio Rubini, área c/
5.S09,25m2• Ideal p/ Indústria.
2122 - Barra - Res. Sader - 350m2 - R$ 16.000,00.
2151 - Chico de Paula - c/ 2.500m2 - pröx, Posto Mareolla
- R$ 60.000,00

'

2175 - Czerniewicz - c/ 1.141,40m2 - R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemarm - área c/ S.65Sm2
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2• R$ 119.000,00.
219S - Ilha da Figueira - área c/ 6.760m2• R$ 70.000,00.
2294 - Vila LaIau - c/729m2 (27 x 27) - R$ 35.000,00
2295 - Vila Lalau - Rua Dona Matilde - área c/ 4.S16m2•
2317 - Vila Lenzi - 5S1,65m2 (IS,50 x 20,50) - R$

LOCAÇÕES

R. DOMINGOS DA NOVA, 449
. ,

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722
E-mail: girolla@netuno ..com.br

Telefone de plantão: 9973-9093

1036 - Centro -

R. Arthur Mueller -

terreno cl
668,65m2, cl casa

antiga c/347,40.
R$ 180.000,00

1082 - Amizade -

216m2, suíte + 2

qtos, cozinha
mobi'liada. �$

75.000,00

1124 - Barra - R.

Walter Ma(quardt -

150m2, suíte + 2 qtos.
Terreno cl 609,00m2•
R$ 55.000,00

1225 - Jaraguá
,.

Esquerdo - mista cl
4 qtos. Terreno cl

14x28.

R$ 30.000,00.
Aceita

parcelamento.

3313 - Tes. Ilha dos Açores
- suíte + 1qto, cl garagem.

NOVO. R$ 15.000,00 +

flnanc, Em 60 meses cl
construtora.

3025 - Ed. Dianthus - suíte +

2 qtos, dep. empregada, 2

vagas de garagem.
R$ 93.000,00 + acabamento

finais.

27.000,00
2364 - Vila Nova - Rua 25 de Julho, c/ 1.004m2• Aceita

apto ou casa como parte pgto.
2373 - Vila Rau - c/350m2 - R$ IS.000,00.
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina c/

5S1,85m2 � R$ 23.00'0,00.
2379 - Vila Rau - R. Prefeito José Bauer - área c/ 3.515m2,
ideal p/ galpão. R$ 95.000,00.
2446 - Estrada Nova - c/ 1.155,00m2 - R$ 24.500,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto c/445m2 - R$
22.000,00 (pequena entrada e parcelamento de R$ 1.000,00

por mês).
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - c/ 49.872,00m2 - R$
40.000,00
29S8 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2 - R$
35.000,00

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
608 - Casa mista c/ 3 qtos - Mercado Rau - Vila Rau. R$

300,00
613 - Casa de alvo c/ suíte + 2 qtos. Próx. Escola Cristina

Mareano. R$ 380,00

Apartamentos
619 - Apto cl 3 qtos - Ed. Menegotti - Centro. R$ 300,00
620 - Apto cl 2 qtos - Ed, Jaraguá - Centro - R$ 300,00
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
625 - Apto. cl 3 qtos, sacada - Ed. Caetano Chiodini - Centro - R$

450,00
627 - Apto. c/ 3 qtos - Ed. Pieolli - Centro - R$ 350,00
628 - Apto. c/ suíte + 1 qto. - Ed. Eldorado. Centro. R$ 450,00
630 - Apto. NOVO cl 2 qtos - pró. Res. Renascença - Vila Rau -

R$ 300,00
631 - Apto cl suíte + 2 qtos - Ed, Novo Milênio - Centro - R$

500,00
634 - Apto c/ 2 qtos - Pröx. Breithaupt Reinaldo Rau - R$ 300,00
635 - Quirineres no Ed. Marquardt - Centro. A partir de R$
180,00
642 - Apto c/ 2 qtos + dep. empregada - Centro - R$ 330,00
643 - Apto cl 3 qtos - próx. A Marisol. R$ 300,00
650 - Apto NOVO c/ sala c/ sacada, churrasqueira, 3 qtos , Infcio
Ilha d� Figueira. R$ 350,00

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

Salas comerciais
663 - Sala cornl. c/50m2 - Vila Rau .. R$ 190,00
665 - Sala cornI. c/ 60m2 - Próx.· Cal. Divina Providência. R$

280,00
666 - Sala com. cl 200m2 - Próx. A Florisa na vila Lalau. R$

400,00
667 - Salas cornls. c/60m2 - Pröx. ao Banco do Brasil em,

Guaramirim. R$ 300,00
66S - Sala cornl. c/60m2 - Próx. Angeloni. R$ 280,00
669 - Sala coml, c/50m2 - Centro CornI. Vasel - Próx. Prefeitura ..

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

R$ 400,00
67S - Sala cornl. c/135m2 - Pröx. A Max Mohr. R$ 2S0,00
679 - Salas eomls. c/ 3:;!m2 - pröx. A Maeol- C�ntro. A partir de R$

nO,OO
683 - Sala NOVA, c/50m2 -Tnfcio da Ilha da Figueira. R$ 350,00
684 - Sala NOVA, c/50m2 - Ao lado Agência Olimpo ..

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

400,00
692 - Salas eomls pröx, Foto Lass. 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/ rnesanino), pé direito:

7�\s - Jaraguá Esquerdo. R$ 2.000,00
S02 - Galpão c/400m2, c/ 2 bwes, próx. garagem da

Canarinho - Czerniewicz - R$ 1.350,00
804 - Galpão c/ 700m2, em terreno cl 1.500in2 - Pröx, Floris

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



LANÇAMENTO

ParcImoveis
\

PARCERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

UMA REDE TRABALHANDO POR VOCÊ
, I

Não deixe que façam' LEILÃO do seu Imóvel. Por necessidade, ansiedade ou desespero, você
distribui informações da venda do seu imóvel, para várias pessoas e até mesmo empresas
deste ramo, porém o produto que é seu imóvel, se torna alvo de especulação e barganha,

sem contar que a segurança de sua família estará em risco. Pois sua casa e sua família
também receberá de portas abertas todos por seus motivos estarão interessados em lhe

visitar. Por isso foi criado a ParcImoveis (PARCERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS), uma

união em benefício de todos, mais transparência nas negociações. Nós garantimos uma

prestação segura do nosso serviço.
"NÃO ACREDITEM EM FALSAS PROMESSAS, SÓ GANHAMOS O

RESPEITO DAS PESSOA.S COM TRABALHO HONESTO".

Estamos unidos para lhe ajudar.

Residencial

Opções de Pagamento:
- Recursos Próprios
- Utilização do FGTS

SO.. ·.'.,..,,·...,h,�.,·,·.r.. , ',o e.? .b..•.•. '. o�··
.' ,'I� . 11""",

, agi' é elhorl

Fi nan ctamento

CAI %'�
CÄIXA ECONÔMICA FEDERAL

6% juros a.a. -I' TR

II'--

CREC11873.J
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENJ.O

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814-
IMOBILUARIASECULUS@NETUNO_COM_BR .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Oirassol
IMÓVEIS

irPABX 371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADM'INISTRA

CRECI 1741-J
E-mail -imoveis@netuno.com.br

Cód 2031 - APARTA-
M ENTO EM BALNEÁRIO

.

CAMBORIÚ ( FRENTE
PARA O MAR) - ED.
OÁSIS - 4° ANDAR -

1 SUÍTE + 3 QUARTOS
+ DEPENDÊNCIA + 1
VAGA GARAGEM
ACEITA TROCA POR
IMÓVEL EM JARAGUÁ
DO SUL - CONSULTE
NOS PARA MAIS
DETALHES

Parclmoveis
PARCERIA· DE NEGÓCIOS IM·OBILIÁRIOS

UMA REDE TRABALHANDO POR VOCÊ

Não deixe que façam LEILÃO do seu Imóvel. Por necessidade,
ansiedade ou desespero, você distribui informações da venda do

seu imóvel, para várias pessoas e até mesmo empresas deste
ramo, porém o produto que é seu imóvel, se torna alvo de

especulação e barganha, sem contar que a segurança de sua

família estará em risco. Pois sua casa e sua família também
receberá de portas abertas todos por seus motivos estarão

interessados em lhe visitar. Por isso foi criado a ParcImoveis
(PARCERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS), uma união em

benefício de todos, mais transparência nas negociações. Nós·

garantimos uma prestação segura do nosso serviço.

"NM- acredüem. e»1I�pv� �
o- v�ea-o- da« p� COWlI trabalho- �dJ.

EcVt� �pcurcv [he,;,cy�. :

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHäve CHäve CHäveCHäve Chave
CRECI612-J

CH;'ve
Parclmoveis

PARCERIA,DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
UMA REDE TRABALHANDO POR voes

Não deixe que façam LEILÃO do seu Imóvel. Por necessidade, ansiedade ou desespero, você distribui informações
da venda do seu imóvel, para várias pessoas e até mesmo empresas deste ramo, porém o produto que é seu imóvel, se

.

torna alvo de especulação e barganha, sem contar que a segurança de sua fámília estará em risco. Pois sua casa e

sua família também receberá de portas abertas todos por seus motivos estarão interessados em lhe visitar. Por isso foi
criado a ParcImoveis (PARCERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS), uma união em benefício de todos, mais

transparência nas negociações. Nós garantimos uma prestação segura do nosso serviço.

"Não acreditem em falsas promessas�, só ganhamos
das pessoas com trabalho honesto".
Estamos unidos para lhe ajudar.

.

o respeito

CHäveCHäveChave CHäve CRäveCRäveCRäve

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

FONE: (047) 371-0031IMOBILIARIA

MENEGOTTI
CRECI W 550-J

Parclmoveis
, ,

PARCERIA DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS
"

UMA REDE TRABALHANDO POR VOCE

Não deixe que façam LEILÃO do seu Imóvel. Por necessidade, ansiedade ou desespero, você distribui

informações da venda do seu imóvel, para várias-pessoas e até mesmo empresas deste ramo, porém o

produto que é seu imóvel, se torna alvo de especulação e barganha, sem contar que a segurança de sua

família estará em risco. Pois sua casa e sua família também receberá de portas abertas todos por seus

motivos estarão interessados em lhe visitar. Por isso foi criado a Parclmoveis (PARCERIA DE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS), uma união em benefício de todos, mais transparência nas negociações. Nós garantimos

uma prestação segura do nosso serviço.

"Não acreditem em falsas promessas, só ganhamos o respeito das pessoas com trabalho honesto".
Estamos unidos para lhe ajudar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.VIL.SON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 37t-2357

Pare/moveis
PARCERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
UMA REDE TRABALHANDO POR VOCÊ

Não deixe que façam LEILÃOdo seu Imóvel. Por

necessidade, ansiedade ou desespero, você distribui

informações da venda do seu imóvel, para várias pessoas
e até mesmo empresas deste ramo, porém o produto que

é seu imóvel, se torna alvo de especulação e barganha,
sem contar que a segurança de sua família estará em

risco. Pois' sua casa e sua família também receberá de

portas abertas todos por seus motivos estarão

interessados em lhe visitar. Por isso foi criado a '

ParcImoveis (PARCERIA DE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS), uma união em benefício de todos, mais

transparência nas negociações. Nós garantimos uma

prestação segura do nosso serviço.

NÃO ACREDITE EM FALSAS PROMESSAS, SÓ
GANHAMOS O RESPEITO DAS PESSOAS COM

\ TRABALHO HONESTO.
ESTAMOS UNIDOS PARA LHE AJUDAR./ '

�. ��a�1�.�5�P���:fo�111�
::

,
E-mail: marimar@netuno.co.m.br

MI � �,f EMI � R
Rua Fritz Bartel,,77·SI. 03· Baependi· Próx. Javel Multimarca!

..mu....IE....mI.'��+....-r........11
ParcImoveis

PARCERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
,.,

UMA 'REDE TRABALHANDO POR VOCE

Não deixe que façam LEILA'o do seu Imóvel. Por

necessidade, ansiedade ou desespero, você distribui

� informações da venda do seu imóvel, para várias
.!!! pessoas e até mesmo empresas deste ramo, porém o
.5
.fi produto que é seu imóvel, se torna alvo de especulação
�, e barganha, sem contar que a $egurança de sua

família estará em risco. Pois sua casa e sua família
também receberá de portas abertas todos por seus

motivos estarão interessados em lhe visitar. Por isso

� foi criado a ParcImoveis (PARCERIA DE NEGÓCIOS
� IMOBILIÁRIOS), uma união em benefício de todos, ,�

mais transparência nas negociações. Nós garantimos ,�
uma prestação segura do nosso serviço. il

Vende • Aluga • Administra • Compra • Vende • Aluga

NÃO ACREDITE EM FALSAS PROMESSAS, SÓ
GANHAMOS O RESPEITO DAS PESSOAS COM

TRABALHO HONESTO.
ESTAMOS UNIDOS PARA LHE AJUDAR.

CENTRAL DE VENDAS

Não deixe que façam LEILÃO do seu ImóveL Por necessidade, ansiedade ou desespero,
você distribui informações da venda do seu imóvel, para várias pessoas e até mesmo

empresas deste ramo, porém o produto que é seu imóvel, se torna alvo de especulação e

barganha, sem contar que a segurança de sua família estará em risco. Pois sua casa e
-

.

sua família também receberá de portas abertas todos por seus motivos estarão

interessados em lhe visitar. Por isso foi criado a ParcImoveis (PARCERIA DE NEGÓCIOS
I

IMOBILIARIOS), uma união em benefício de todos, mais transparência nas negociações.
Nós garantimos uma prestação segura do nosso serviço.

NÃO ACREDITE EM FALSAS PROMESSAS, SÓ GANHAMOS O RESPEITO DAS

PESSOAS COM TRABALHO HONESTO.

ES,TAMOS UNIDOS PARA LHE AJUDAR.

RA"NCHO ir 371-B799
'

Barão do Rio Branco, 411 -

, Centro

MOVEIS =J=ARAGU=ÁDOS=UL
ir 373-0283

Umaparceria correta.
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM
r a rro h o l m o v e l s c c o rnvb r

Pàrclmoveis

PARCERIA DE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS

UMA REDE TRABALHANDO
/ POR VOCÊ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



",alt.�
Corretor de Imóveis
Tel: 372-3922

E-mail:·grotewold@netuno.com.br

Casas, terrenos, aptos e chácaras.

CRECI9238

* Terreno 450m2, est. Pirmann -

Vila Lenzi - R$ 18.000,00.
* Terreno Giardini Lenzi, 600m2
. R$ 13.500,00

��H\ll m rITét1iJ I
Empreendimentos Imobiliários

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

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS

1ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔN�CO
SALÃO DE FESTAS U}

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO
o
>
H
..

POR APARTAMENTO �
CHURRASQUEIRA

..
U}
::>
.J
H

1
LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

.,

..

PRÓX. WEG II
z
.,

�
RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N .,

>:

o
..,

É TUDO O QUE VOCÊ
Ul

i1
PRECISA PARA MORAR BEM eo

>

-g

I
U}

CONSULTE-NOS
o

CONSTRUÇÃO E, VENDAS
U}
'"
o

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1438· SALA04

CRE CI 1 4J!).J
.

Ref. 310 - Lote com 753,90m2 -

Rua Nelson Nasato (centro) -

R$ 65.000,00

Ret. 305 - Lote com 2.924,25m2 -

'

Rua Ana Zacko (Iat. Walter

Marquardt)Riö l:{1olha - R$ 62.000,00

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

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO A COMBINAR.
CONSULTE-NOS.

207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187m2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e demais
dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas na garagem
. R$ 95.000,00.
303 - Terreno Central cl 3.000m2 - Rua Mal.' Deodoro da
Fonseéa - 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 - Schroeder' (defronte Vidraçaria
Schroeder) - R$ 9.000,00

1
CASAS

1 -, CASA DE ALVENARIA cl 160m2, situado no Jguá
Esquerdo, loteamento Fredolino Martins, próximo ao

Colégio Giardi'ni Lenzi. Valor R$ 40.000,00.

2 - CASA DE ALVENARIA cl 135m2, situado no

Loteamento Zanghelini. Valor - R$ 30.000,00.
1

13--
CASA DE ALVENARIA cl 70m2 (eil! construção), na

1', !:;;�K;,:;;L:; ;�,:::'�;:��; ',',:::m',
5 - SOBRADO DE ALVENARIA cl 220m2, NOVA, situado

no Loteamento Bela Vista. Valor - R$ 115.000,00.

6 - 1/2 ÁGUA DE ALVENARIA cl 60m2, no Loteamento

Ana Paula III. Valor - R$ 15.000,00.

7 - CASA DE MADEIRA ,cl 65m2, situado no Loteamento

Ouro Verde. Valor - R$ 13.000,00.

TERRENOS
1 - TERRENO cl 435,00m2 - situado no Loteamento

Campossarnpiero. Valor R$ 18.000,00

2 - TERRENO cl 600m2 (Asfaltado), situado na Rua

Henrique Bortolini. Valor R$ '20.000,00
'

3 - TERRENO cl 313,00m2 - situado no Ana Paula III.

Valor R$ 12.000,00.

4 - TERRENO no Loteamento São Cristóvão (Bairro
Amizade). Valor R$ 11.500,00.

Loteamentos Financiados
Campossampiero I e II

Firense

OuroVerde

Zangheline

Financiamos com uma entrada e o

restante em até 60 meses

(Condomínio fechado)
Flamboyantcomvista panorâmica.

CRECII541·J

Informativo
Imobiliário'

AIJS

1
ATENÇÃO - NOVAS

INFORMAÇÕES SOBRE
O CURSO SUPERIOR EM

GESTÃO IMOBILIÁRIA

1
A AIJS informa que as inscrições
para o CURSO SUPERIOR EM
GESTÃO IMOBILIÁRIA foram

prorrogadas até o dia 23/2/2001 .

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: "Com'ü 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).

I
I

VENDE:

CÓd. 0080 - Casa de alvenaria cl
90m' + casa de madeira cl 90m2,

contendo cada 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, garagem, piscina.
Terreno todo murado cl 576m2

(12x48). Localizadas no Bairro Vila

Lenzi, ao lado do Edifício Sônia
Magali. Valor R$ 65.000,00.
Aceita troca por imóvel de

menor valor nos bairros Ilha da
. Figueira, Jguá. Esquerdo,
também troca por chácara, casa.
de praia (prefer. Barra Velha).

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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* Te�reno cl 384,00 m2, Jardim Hruschka II. Bairro :I S�o Luís - R$ 3.000,00 + 30 x 1,75 Salários Mínimos '

1II SITIOS:
1* Sítio cl 11.265,00m2 edificado com um galpão de

I madeira com 140,00m2, moinho com roda d'água, I.
I B localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, 1
I arra distante do asfalto 3 km - R$15.000,00 - aceita terreno 1
I (lote) ou parcela. 1
I A imobiliária da Barra *Chácarac/60.000,00m2(200,OOx300,00m)edificado 1
I cl casa em alvenaria de 130,00m2, 04 qtos, demais 1
I dependências, edícula de 50,00m2, cl churrasqueira,' 1
I BWC, mais rancho de madeira c/50,00m2, duas 1
I

.

VENDE lagoas, uma cl 700,00m2 e outra cl 400,00m2, três III TERRENOS cachoeiras, árvores frutíferas, localizada em Ribeirão I
I

.

Grande do Norte distante Iôkrn do Centro - R$ I
I

BARRA DO RIO CERRO: 45.000,00 - parcela. I
I

* Terreno c/1.044,50 m2 (28,00 x 37,30), Rua Angelo IRubini, esquina Rua 750, na Barra CASAS:I * Terreno cl 334,00m2 (13,50x24,75) na Barra Lot * Casa alvenaria c/130,00m2, 03 quartos, 02 BWC eI .Werner Marquardt - R$ 10.000,00 demais dependências e rancho c/67,00m2 emI * Terreno cl 636,00m2 (26,50 x 24,00), Rua Angelo alvenaria, terreno cl 840,00m2 (28,00 x 30,00m), RuaI Rubini, 461, na Barra - R$ 80.000,00 Eleto Stinghen, n
o 33, Barra, Lot. Papp - R$

II * Terreno c/1.214,50m2(20x60,50), Rua Horácio 80.000,00
Rubini,772 - R$ 22.000,00 * Casa alvenaria 30,00m2, quarto, sala, coz., BWC,. I

abrigo, lote n
o 50, lot. Mirand_a - R$ 11.000,00 -

I JARAGUÁ 99:
_ 60% entrada saldo a combinar.

I * Terreno cl 325,00m2, lot. Miranda, lotes n
" 6 e 7 * Casa alvenaria c/llO,00m2 com laje, 03 qtos, sala,1- R$ 9.000,00 - parcela cada lote em até 3x.

coz., BWC,' lavanderia, garagem, terreno cl
I * Terreno cl 808,20m2 (26,55x30,44), Rua Bertha 579,18m2, Rua Augusto Hanemann, 386, Barra - R$
I Weege, lado colégio 29 de julho. Aceita carro até 38.000,00
I R$ 6.000,00 ou casa até o mesmo valor - R$ 26.000,00. * Galpão de construção mista com + 350,00m2, com

I * Terrenos c/360,00m2, lot. Casa Nova II, R$ 2.500,00. bar e lanchonete já instalado terreno cl 940,00m2
I de entrada + '30 x 2,10 Salários Mínimos (23,00 x 40,87m), localizado no Rio da Luz, após
I

_ SEÁRA, defronte campo futebol Duwe - R$
I SAO LUIS: 33.000,00
I

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

Imobiliária Jardim,

Jaraqúá Ltda. CRECIW572-J

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

VALOR

R$ 235,00
R$ 400,00
R$ 385,00
R$ 380,00
R$ 330,00
R$ 330,00
R$ 350,00

EDIFÍOO DESCRIÇÃO DQ IMÓVEL 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 JARAGUÁ ESQUERDO À VENDA

CENTRO - Casa em alvenaria c/150m2-
suíte + 3dorm., 2salas, cozinha c/
armáriossob medida, área serviço, 2

bwcs, garagempI3 carros, imóvelc/
grades nasjanelas - Terreno: 420m2•
ValorR$130.00O,OO

NOVA BRASÍLIA - casa em alvenaria c/130m2
- suíte + 2 dorm., sala, cozinha, área serviço,

garagem - Terreno: 375m2• Valor: R$
75.000,00 (negociável) - (Próx. Arte Lage)

CENTRO - Casa em alvenaria c/150m2
(comercial) - suíte + 2 quartos, 2 salas,
cozinha c/ armários sob medida, bwc-so

dai, bwc-serviço, área serviço, garagem.
Terreno: 341m2• Valor R$ 130,000,00

CENTRO - Casa em alvenaria C/180m2,
4 quartos, sala, cozinha, bwc-social,

.

bwc-servlço, área serviço, garagem p/
.

2 carros. Terreno: 450m2•
Valor R$ 90.000,00

RELÀÇAO DE IMOVEIS DISPONIVEIS PARA LOCAÇAO
APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
JgUá Esquerdo: 2 dorm. cl garagem
Vila Nova: suíte + 2 dorm. cl garagem
Czerniewicz: 2 dorm, sacada churrasq.
Centro: suíte + 2 dorm + dep. emprego
Centro: 2 dorm. (semi-mobiliado)
Centro: 2 dorm. cf garagem
Vila Lalau: 3 dorm. + 2 bwc's, garagem

.

I
• \011.$0 (,$ .@.0.

EDIFÍOO
Aptos Novos
Ed. Amaryllis
Aptos Novos
Ed .. Cristiane Monique
Ed. Karine
Ed. Reviera

Ed. Erica Gonçalves

BAIRRO
Giardine Lenzi

Jguá Esquerdo
Barra Rio Cerro

e cy

VENDAS DE CASAS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Suíte + 2 dorm. alvenaria - 210m2

3 dorm.r'alvenana (140m2)
Casa de madeira - terreno cl 2000m2

VALOR

R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
R$ 30.000,00

VENDAS DEAPARTAMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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••r« »L-I="..W'" __ _.. I CRECI7402 W (0**47)
372-2903

9973-3623
CASA ALVENARIA
CZERNIEWICZ
ÁREA DE 120,00M2 - 03 '

QUARTOS - R. HENRIQUE
MARQUARDT 415

(próximo ao PAMA) .

R$ 53.000,00 - ACEITA
CARRO.

CASA ALVENARIA
AMIZADE - ÁREA DE

120,00 M2 - 03 QUARTOS
R$ 47.000,00

SOBRADO
CZERNIEWICZ
ÁREA DE 220,00 m2 - 01
SUÍTE E 02 QUARTOS - R$

, 115.00000
-

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)
Aulas às quintas-feiras:

* 8h, 9h, lOh, 13h30, 14h30 e

15h30

tEC�ADO
(Início Março 2001)

Aulas às quintas'-feiras:
.

* lOh, 13h30 e 14h30

VIOLÃO
(Início Março 2001)

Aulas 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) 371-9177, no Setor Cultural

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

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

FIEse
SESI

SESI � Serviço Social da Indústria
Centro de Attviäedeede Jaraguá do Sul

Saúde, Segurança e

Medicina do Trabalho

SOLUÇÕÊS PARA SUA EMPRESA

� Laudo Ambiental
� PPRA
� PCMSO

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

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

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

SENAI-;�!!!!!!"'!!'E�"_�'"'!!'-I-
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. Véículos
Rodoviários Transportadores de Produtos Perigosos.

SENAI de Jaraguá do Sul 25 anos de atividades.
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ALUGUEL,

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fnn de se habilita
rem para casar os seguintes:

EDITAL N° 23.130 de 22-02-2001

Cópia recebida do cartório de Curitiba (Santa Quitéria), Paraná
LUIZDAVIDEMMERICHJOURDAINPESSOA DEMELO ESANDRA SUELI SIEFERT

Ele, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, domiciliado e

residente na Rua Buenos Aires, 52, apto. 13, Batel.Curitiba, Paraná, filho de Nelio Pessoa de Melo e Diana
Nivea Jordão de Melo.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Pastor Albert

Schneider, 3036, nesta cidade, filha de Adalberto Siefert e Vali Porath Siefert.

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.

RETRATAÇÃO
Retratamos a empresa

Sindicato da Ind. Constr.
Imob. JGS., a qual foi
apontada no edital de

intimação deste jornal, edição �'

do dia 24/2, cuja duplicata nO

45541, foi devidamente paga
e indevidamente apontada

em cartório pelo banco
cobrador da mesma.

Declaramos, desta forma, que o

Sindicato da Ind. Constr.
Imob. JGS. nada deve para

Jany Serviços Postais LTda.,
CNPJ nO 83064.006/0001-50

referente duplicata
citada acima.

Retratamos a empresa TEXTILFIO
MALHAS LTOA., a qual foi

apontada no edital de intimação
deste jornal" edição do dia 24/2,
cuja duplicata nO 003624-02, foi

devidamente paga e indevidamente

apontada em cartório pelo banco
cobrador da mesma.

Declaramos, desta forma, que a

empresa Textilfio Malhas Ltda.
nada deve para Hotex Industrial S.A. I'

referente duplicata citada acima.

Vende-se
Mac Male
Lanches,
defronte
Colégio

Homago, no

Ilha da
Figueira.
Tratar

9965-9917

-

RETRATAÇAO
Retratamos a empresa

Sindicato do Com. Varejista
de JGS., a qual foi apontada
no edital de intimação deste

jornal, edição do dia 24/2,
cuja duplicata nO 4550i foi

devidamente paga e

indevidamente apontada
em cartório pelo banco
cobrador da mesma.

Declaramos, desta forma, que o

Sindicato do Com. Varejista
de JGS. nada deve para Jany
Serviços Postais LTda., CNPJ

nO 83064.006/0001-50
referente duplicata

citada acima.

RETRATAÇÃO'

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:

Antonio José de Souza Silva - R. Cabo Harry Hadlich, sin° __:_ Nesta;
Antonio José deSouza Silva - Nesta;

,

Aron Drews - R. José Theodoro Ribeiro, 1.400 - Nesta;
Centro Cult. Anglo Americano Ltda. � R. Wenwfredo Portela, 253 -

10 andar - Nesta;
Centro Cultural Americana Ltda. - R. Reinoldo Rau, 299 - Nesta;
Com. e Repres. Ingomar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171 - Nes
ta;
Com. e Repres. Ingomar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171 - Nes

ta;
Com. e Representações Ingomar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171

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

ta;
Com. e Repres. Ingomar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171 - Nes

ta;
Hamilton das Graças Alves - R. Loteamento Zastrow, 357 - Nesta;
JCC Instalações e Telecomuni. - R. Francisco Hruscha, 1.125 -

Nesta;
JS Transp. Servo de Guincho Ltda. - R. Padre Alberto Jacobs, 61 -

Nesta;
Jotape Repres. Coms. Ltda. - Caixa Postal165 - Nesta;
Lourival Siqueira Junior - R. Expedicionário Alfredo Benke - Nesta;
Malhas Forlin Ind. Com. Ltda. -R. Germano Wagner, 50 - Cxp. 319
- Centenário - Nesta;
Margaret Maria Campestrini ME ---: BR-280 - Km 84 - Nesta;
Margaret Maria Campestrini ME - BR-280 - Km 84 - Nesta..
Mepi Comércio de Medicamentos Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 268 -

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

sala 132 - Nesta;
Moacir Branger - ME - R. Luiz Picolli, sinO - Nesta;
Molduras Ind. e Transportes Ltda. - R. Willy Bartei, 255 - VI. Baependi
- Nesta;
Móveis Morh Ltda. - R. Ano Bom, 1.355 - Corupá;
Neoli Bakun - R. Ferdinando Campos Primo, 140 - Bairro Avaí

Guaramirim;
Onilson Rogério Scheuer - R. Roberto Ziemann, 19 - Nesta;
Paulo Roberto V. Mendes - R. das Azaleias, 08 - Nesta;
Rui Cleber Bukoski Karoleski - Av. Marechal Floriano Peixoto -

Nesta;
Sidnei da Cruz - Estrada Rio Branco, 28 - Rio Branco - Nesta;
Som Car Ltda. ME - R. Bernardo Grubba, 189 - Nesta;
Werner A. F. Viergutz & Çia. Ltda. - Est. Blumenau, Km 12 - 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.

Jaraguä do Sul, 01 de março de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rapidinhas
# Luiz Tedesco, piloto de rally, apresenta os detalhes do seu novo

carro de competição no programa "Zona de Aceleração". CNT,
domingo, 20 h.

# O "Bem Brasil" mostra o show do grupo Art Popular no acústico

gravado no Parque do Ibirapuera em São Paulo. Rede Brasil.

domingo, 11 h.
" ' .

# No quadro "Retrato Falado", do programa "Fantástico", Denise

Fraga mostra a história de uma baiana de Salvador que resolve

pegar o menino jesus de uma loja com a esperança de que a filha

passe no vestibular. Globo, domingo, 20:30 h.

# O "Gema Carioca", apresentado por Rodolfo Bottino, visita a

Restinga de Marambaia, reserva biológica e arqueológica de

Guaratiba, no Rio de janeiro, que tem como especialidade a comida

caiçara. Rede Brasil, segunda, 20 h.

# "Volcano: A Fúria" é o filme da "Tela Quente". Com Tommy
Lee jones e Anne Heche, a trama se passa em Los Angeles, que
está ameaçada .por uma catástrofe. Um orifício na crosta terrestre

desencadeia a ativação de um vulcão. Globo, segunda, 22 h.
# Na "Sessão da Tarde", o filme "A Família Adams 2", de Barry
Sonnen feld. Com Anjelica Huston, Raul julia e Christopher Lloyd,
o filme mostra a história da excêntrica família Addams, que está
em festa com a chegada do bebê de Mortícia e Gomez. Globo,
terça, 15:35 h.

,

# O novo "UÁ"UÁ MTV", apresentado por Marcos Mion, recebe
a banda Tihuana. O programa exibe os melhores clipes de pop
rock nacionais e internacionais. MTV, terça, 16:30 h.
# jô Soares recebe a atriz Cláudia Raia, a dupla Sandy e júnior e o

músico Manu Chao no "Programa do jô". Globo, terça, 24 h.
# O "Linha Direta" mostra o caso de um ex-prefeito de duas
cidades gaúchas, acusado de crime contra a administração pública.
Globo, quarta, 22 h.
# O "Tribos e Trilhas" apresenta o documentário "Minas Gerais -

Trilha da Inconfidência". O programa refaz o caminho percorrido
peleis inconfidentes .de Minas Gerais, que lutavam pela
Independência do Brasil, no Século XVIII, e descobre locais para
a prática de esportes radicais. Rede Brasil.iquinta, 18:15 h.
# Sarah Oliveira recebe no "Disk MTV" a cantora Wanessa

Camargo que fala do primeiro CD. MTV, sexta, 18 h.
# O "Cine Record Especial" apresenta o filme "Estrada da Morte"
de Craig R. Baxley. Quando seu filho é assassinado nas estradas,
Claude Sams, personagem de Stacy Keach, juntá-se a uma experiente
caminhoneira para tentar encontrar o responsável. Record, sexta,
22:40 h.
# O cantor Lulu Santos e o atar Carlos Vereza contam histórias
do início da carreira no "Programa do jô", Globo, sexta, 24 h.
# "De Caso com a Máfia", com direção de jonathan Demme, é o

filme do "Campeões de Audiência". No elenco, Michelle Pfeiffer
\

e Alec Baldwin mostram a história de Angela de Marco, uma viúva
de um criminoso da Máfia que tenta recomeçar a vida com o

filho. Record, sábado, 23 h.

•

- -

por Cintia Lopes

Destaques da programação na semana de 4 a 10/3/2001

ma tentam ajudar uma amiga, cionats.

que tem vergonha de receber a

visita do pai por não ter Japonês ínédíto \

uma boa situação financeira, ' (Record, seg a sex, 9 H)
Para manter Os bons

índices de audiência do

programa "Eliana & Alegria",
a apre-sentadora aposta no

st;cesso do desenho japonês
Pokémon, agora no terceiro
ano. A série de S2 episódios
inéditos do Pokémon estréia

Éoamor
(88T, dom, 12 H)

No programa "Canta e

Dança, Minha Gente", a

apresentadora Carla Perez ataca

de cantora e, pela primeira vez,

mostra a música "Eu também
te desejo", canção que fez para
o namorado Xanddy, vocalista
do Harmonia do Samba. Ainda
em ritmo de Carnaval, Carla
Perez mostra os trios elétricos

da Bahia e os bastidores da
festa nos camarotes. Nos mu

sicais, o grupo As Meninas
canta a música do Tapinha.

Trapalhadas
(Globo, dom, 12:30 H)

"Pobre Menina Pobre" é o

episódio de "A Turma do Didi".

Lavínia Vlasak, ThierryFiguei
ra, Roberto Pirillo e Marcela

Moura participam do programa.
Na história, Didi e sua tur-

Víua a natureza

(Globo, dom, 13:40 H)
o ator Victor Fasano é o

convidado do quadro "Tá No

Papo", do programa "Gente
Inocente". O ator, que também

realiza um trabalho em defesa
da natureza, mata a curiosida

de das crianças com histórias

sobre animais exóticos. Victor

Fasano é homenageado pelo
elenco mirim do programa, que
faz uma esquete com o

personagem Olavinho, de
"Zorra Total".

Axé e pagode
. (Globo, dom, 14:45 H)

Xuxa comanda o "Planeta
Verão" e mostra �no quadro
"Intimidade" os cantores Jair
zinho, Luciana Mello, Wanessa

Camargo, Família Lima e o

grupo SNZ. Nos musicais,
Vinny, Ricardo Chaves, Os

Travessos e Ivete Sangala.
Os grupos Art Popular e. SÓ
Pra Contrariar se apresentam
juntos. O programa traz ai�da
As Meninas em versão acús

tica.

Caranoua

(Record,. seg a sex, 7:45 H)
O jornal matinal "Fala Bra

sil" agora é apresentado por
Mônica Waldvogel e Rodolfo
Gamberini. O telejornal, ao

vivo, mostra um panorama do

Brasil e do mundo e um resumo

das notícias do dia anterior. O

programa conta com o-apoio do

helicóptero Águia Dourada,
mostrando o trânsito na Grande
São Paulo. O jornalista Márcio

Moron comenta as principais
jogadas do futebol nos cam

peonatos nacionais e interná-

com cem novos personagens,

que fazem parte do grupo
Golden & Silver. Os demais

personagens do anos ante

riores fazem parte dos Red &

Blue.

Amor de café
(88T, seg a sab, 20:15 H)
"Café com aroma de

Mulher" é a nova trama do

SBT. A história mostra a

rivalidade entre dois primos
pela disputa do controle dos

'bens da família de cafei
cultores. O brasileiro Guy

Ecker e Cristóbal Errazuriz

protagonizam a novela com

direção de Pepe Sanchez. A

bela Margarita Rosa de Fran

cisco, no papel de Gaivota, é

uma lavradora de café que teta.
um relacionamento com um

dos herdeiros da família

Valejo.

Bate-papo
(MTV, qua, 14 H)

O novato "Programa da

Silvinha" faz parte da nova

programaçãp da emissora para
este ano. Comandado pela VJ
Silvinha Faro, o programa de

estréia recebe o trio KLB

lançando o novo clipe "Estou
em suas mãos". No novo

programa, a VJ apresenta
videoclipes segmentados para
os adolescentes e faz uma

atualização diária dos grupos
de sucesso entre os adoles

centes.

Mudanças
(Rede Mulher, seg a sex, 13:30 H)

O "Mãe de Gravata",
apresentado por Ronnie Von,
muda de emissora e estréia,
segunda-feira, na Rede Mu

lher. O programa voltado para
o público feminino mostra

dicas de beleza, saúde, arte

sanato, culinária, entre outros.

Além de entrevistas diárias
com personalidades do meio

artístico, o telespectador
também participa através de

e-mail, fax ou telefone.

CENTERSOM .

CD's - DISCOS - FITAs

Av. Mal. Deodoro, 406
37'0-2847
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EM
por Cintia Lopes

Sedução rústíca
. Chega ao fim nesta semana a trama

de "O Cravo e a Rosa", de Walcyr
Carrasco. Após o longo período de dez
meses de gravações, Eduardo Mos

covis se mostra bastante satisfeito com

o resultado de seu trabalho. O bronco

Petruchio foi urn dos destaques da

bem-sucedida novela, que manteve

urna média de 32 pontos no Ibope,
considerada boa para o horário das 18

horas, da Globo. "A novela cumpriu a

meta de levantar a audiência. Isso é

resultado do ótimo entrosamento do

elenco", acredita Moscovis.

O entrosamento entre o ator e

Adriana Esteves, que vive a feminista
/ .

Catarina, esteve evidente no vídeo. Os

dois, amigos há tempos, só haviam
contracenado antes urna vez, em urn

episódio do "Você Decide", em 1993.

"É para a Adriana também o reconhe
cimento de critica e do público. Ela é

urna atriz intuitiva e talentosa", elogia.
Antes das gravações, porém,

Moscovis fez urn intenso laboratório

para compor o personagem . Além de
leituras de texto acompanhado da

supervisão de Walter Avancini, diretor

da novela, o ator ficou por duas
semanas em urna fazenda em Vis

conde de Mauá, no Rio de Janeir?,
aprendendo as artimanhas do campo.
Correr atrás de galinhas, tirar leite de
vacas e aulas de confecção de queijos

.

fizeram parte da preparação para a

novela. "Foi muito bom o período na

fazenda. Aprendi a gostar de mato e

me adaptei tranqüilamente", conta.

Eduardo Moscovis pode até ter

gostado da temporada no campo, mas

não esconde que freqüentar a Praia

do Leblon, Zona Sul do Rio" ainda é

um de seus programas favoritos.

Sempre acompanhado das filhas,
.

Gabriela, de urn ano e 11 meses, e de

Sofia, de apenas dois meses, o ator é

conhecido pelos passeios de bicicleta
na ciclovia no bairro em que vive desde
a adolescência. "Eu adoro a 'praia. É
um local em que recarrego as energias",
filosofa o ator; que já surfou muito

nas ondas do Leblon.
Casado há seis anos com a pro

dutora Roberta Richard, do "Planeta

Xuxa", Du, como é chamado pelos
amißos, deixa de lado o machismo de
Petruchio e arregaça as maagas na hora

de dividir as tarefas. Trocar fraldas já
virou rotina para o ator. Moscovis

garante que em nada lembra o jeito
grosseirão do personagem. "Como pai"
participo de tudo. Trocar fraldas e dar

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

mamadeira também faz parte do

processo", ensina.

Fora da novela, Moscovis até

mostra habilidade com crianças. Mas

na trama inspirada na "Megera
Domada", de Sheaskeapere, isso de
nada vai servir para o personagem
Julião Petruchio. Nó final previsto
para ir ao ar na sexta-feira, dia 9 de

março, Petruchio e Catarina fi

nalmente terminam juntos. A "fera"
dá à luz a um casal de gêmeos, mas

mesmo assim, os dois continuam às
. turras. "O nascimento de gêmeos foi

a solução para terminar com a

discussão do sexo do bebê, mas as

brigas não param. Os dois se amam,

mas têm gênioS- diferentes", acredita
o ator.

Ao contrário do conflituado

Petruchio, Moscovis é a tranqüilidade
em pessoa. A fala mansa é uma

característica marcante do ator de 32

anos. Apesar de possuir um físico

escultural, com 1,84 m e 82 quilos,

dispensa o título de SI:l9' [Ymbol, que o

persegue desde a atuação comb
Nando em "Por Amor", de 1997,
em que fazia par romântico com

Carolina Ferraz. "Não sou o padrão
de beleza. O rótulo de executar bons

trabalhos é o que me interessa",
minimiza Moscovis.

Com o fim da novela, o ator só

pensa em mudar o visual. Quer
raspar o cabelo e tirar a barba, e

promete aparecer em breve de cara

nova, Mas Moscovis não quer sa

ber de férias. Nos próximos meses,

o ator reestréia,em São. Paulo, a peça
"Eles Não Usam Black-Tie", de

Gianfrancesco Guarnieri, com

direção de Marcos VInicius Faustini.

"Estava COn;1 saudades do teatro. A

peça deu urna parada porque não

foi possível conciliar com a novela.

É urn texto fascinanté diz o ator,

que também estará envolvido com

a filmagem de "Bendito Fruto", com

direção de Sérgio Goldenberg.

"Me admira você.rum jornalista, fazer perguntas tão

idiotas!." Um travesti na porta do baile "Gala Gay", do Scala,
no Rio deJaneiro, passando um "sabão" no apresentador Otávio

Mesquita, que transmitia da entrada do baile ao vivo pela Rede

TV!, depois que Otávio perguntou ao transformista se ele era

operado ou não. Otávio Mesquita ficou bastante desconcertado,
tentando explicar que a pergunta era "muito importante" para o

telespectador.
o

.

,

"Matheus, ferrou! O Joãosinho Trinta com dinheiro,
ferrou!." Leandra Leal, a Bianca de "O Cravo e a Rosa", da

Globo - não exatamente com estas palavras publicáveis-,
chamando a atenção do ator Matheus Nachtergaele, o Teodorico

de "Os Maias", para o desfile da Grande Rio, assustada ao ver

um dublê sobrevoando o Sambódromo com equipamento
projetado. pela Nasa. Leandra, que saiu na Mangueira, já dava

como certo o campeonato para a verde e rosa até ver o trabalho

do carnavalesco da Grande Rio. No final, a Mangueira ficou

melhor colocada que a escola de Joãosinho Trinta.

"Quem não viu, tem quever antes de morrer." Raul Gil,
apresentador do "Programa Raul Gil", da Record, referindo-se

ao Desfile das Escolas de Samba no Rio de Janeiro.

"Hoje, sevocê tem um filho com fulaninho, consegue
entrar na televisão." Monique Evans, repórter do -rv Fama",
de Rede TV!, alfinetando algumas modelos que apresentam
programas, inclusive sua"colega" de emissora, Luciana Gimenez,

que teve um filho com MickJagger.

"Com ela (Vera Fischer) teve língua sim. Mas comigo
não! Titia Carol, gosta dos pingos nos 'is'." Carolina

Dieckman, a Camila de "Laços de Família", da Globo, referindo
se aos beijos trocados com o ator Reynaldo Gianecchini,
colocando mais lenha na fogueira dos "beijos técnicos" da novela.

"Só tenho um mês. Imagina daqui a cinco anos."
Luciana Gimenez, apresentadora do "Superpop", da Rede TV!,
sem qualquer modéstia, referindo-se ao seu "desempenho" diante

das câmeras.

"Olha lá o que vocês vão escrever. Sou osso duro. Se

tiver mentira, não dou mais entrevista." Rodrigo Santoro, o

Carlos Charles de "Estrela Guia", próxima novela das seis da

Globo, logo após dar entrevista a um batalhão de repórteres no

camarote da Brahma, que insistiam em saber o que o ator tinha

achado da megamodela GiseIe Bündchen.

I�SPAS"
"Desfilar é melhor que

um orgasmo.
"

Nâna Gouveia, modelo e ex

.

garota da banheira do Gugu,
que mais urna vez desftlou na

Marquês de Sapucaí apenas
com um tapa sexo e

adereços na cabeça, em.

entrevista à revista "IstoÉ
Gente". Segundo a modelo,

o que mais importa é ser

alvo de olhares gulosos dos

homens espalhados pela
avenida.
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öe você tem até IJ
anos e desej a ver

sua foto pubUcada
nesta coluna,

mande-a para Rua
Walter Marquardt,

1180, CEP:8QJ5Q-700-
Rio Molha-

Jaraguó do Sul

/

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

Rua Walter Marquardt, 284

Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios

UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,
SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

A linda Jaqueline
Alessandna de Gasper ,

completab 3 aninhas

no dia 6/3. Os

irmãos, Jackson e

Alisson, os pais,
Aleixo e Roselí,
desejam os parabéns!

.

'.

/
.

O gatinho Phelipe
Walmir Nunes

completou 11 anos

é parabenizado
pelos irmãos,

Eduardo e

Daniele, e pela
mãe, Leila Gaulart
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o melhor Carnaval da região mais uma vez foi organizado
pelo Clube Atlético Baependi, em Jaraguá do Sul. Uma

perfeita parceria entre o clube e a Boate Notre garantiu o

sucesso da programação. Foram três noitadas (Noite Azul e

Branco, Noite dos Artistas e a folia de encerramento) e mais
uma tarde especial para as crianças, embalados ao som da

Banda jaraguaense In Natura.

DESTAQUE Banda In Natura deu o tom ao Carnaval do Clube
Atlético Baependi, em [araguâ do Sul, e também animou a noite

Azul e Verde do Diana, em Guaramirim

ASSÉDIO O ator Global Lugui Palhares misturou-se aos foliões
sábado à noite

Sábado, 3 de março de 2001

Fotos: Divulgação

Adilson P.
Biz e a

fotógrafa
Terezinha

Giacomozzi,
daFB

Fotografias,
selam
noivado
neste sábado.

. O esperado
dia do "sim"
também já
está marcado
Será no dia
13 de março.
Felicidades!

ELAS NO PODER Maristela Menel e Lorita
Zanotti Karsten, ambas do PMDB, são as duas
únicas representantes do 'sexo feminino no Poder

Legislativo jaraguaense

Jean Dias, filho de Evanilde e Azair Dias, e

Elizadir Richartz, filha de Aguida e Sebastião

Richartz, sobem hoje, às 20h15, ao altar da Igreja
Nossa Senhora do Rosário, no Bairro Rio Molha,
para o tradicional "sim". Após o ato religioso os

convidados serão recepcionados na Recreativa
Duas Rodas. Todo cerimonial está sendo

I cuidadosamente preparado
por Marlene Panstein e

Heike Weege. As duas

promotoras jaraguaenses
são sinônimo de sucesso!!!IA Floricultura

FIorIsa

ir (047) 371-8146
ir (047) 371-0515

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

Mania de vender barato

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Ar
• ih "..
, ti' -. ti' 11-'" 00 .. c: .. , .. � " .,

370-0810

BREGA & CHIQUE
O Restaurante e Piz

zaria Brega & Chique em

breve inaugura mais uma

loja tendo como novidade
serviço de restaurante por
quilo. O teleentrega do

Brega & Chique continua
atendendo pelos telefones
275-2923 ou 9963-3111.

AF

VEL0CIDAQE
A 2a etapa do Cam

pecnato Catarinense de
Velocidade será organi
zada pelo São Bento Mo
tor Clube, nos diasI? e 18
de março. Será no Autó
dromo Rio Represo, local

que possui a melhor área
de camping da região.

CARNAVAL

O Carnaval em Guara

'mirim, após 15 anos de je
jum, ressurgiu com força
total. Iniciativa do Clube

Diana, com o apoio da Pre

feitura Municipal, a Noite

Verde e Branca, dia 23,
reuniu cerca de .800 pes
soas numa grande folia
animada pela Banda In

Natura. Os organizadores,
Luís Antônio Chiodini,
secretário de Esporte e

Lazer, e Ivaldo Kuczko

wski, o "Polaco", presi
dente do Diana, não me

diram esforços para o su

cesso do evento.

70 ANOS

Existem datas especiais
em que nascem pessoas
especiais. O dia 25 de feve
reiro de 1.931 foi um desses

dias, o dia em que nasceu

a "vó" Zulma, na verdade
Zulmar de Souza Schlitch

ting. A aniversariante re

cebe, através da coluna,
centenas de votos de para
béns e felicidades!

LASER

A partir do dia 5 de

março, o dr. Fábio Goulart
estará atendendo no Cen

tro Médico OdontológicO,
na Rua Guilherme Weege,
50, sala 806, em uma mO

derna clínica com equipa
mentos de última geração.
Os pacientes terão à diS

posição um serviço inédito,
o clareamento dental a Ia

ser.
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Unerj tem pró-reitor de pesquisa
Jaraguá do Sul - A Unerj

(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul) promoveu quinta-feira
cerimônia de posse do professor
doutor Pedro Guilherme Kraus ao

cargo de Pró-reitor de Pós-gra
duação, Pesquisa e Extensão da

instituição. Doutor em Engenharia
de Produção pela UFSC/Califórnia

State University, Hayward/2000 e

mestre em Administração pela
UFSC, Kraus assinou portaria para
oficializar sua função, que acredita

ser um marco na di visão aca- ,

dêmica da Unerj, "A partir de agora
vamos elaborar projetos para de

senvolver a iniciação científica e

extensão e, desta forma, melhorar

a qualidade de ensino", destaca.
Desde o dia 5 de fevereiro em

Jaraguá do Sul, o novo pró-reitor
diz que neste primeiro mês

Edson JunkeslCP

aproveitou para se adaptar e

analisaro trabalho desenvolvidona

Unerj. "Tenho como missão

também promover a integração
com a área de graduação, fazer
trabalho conjunto e dar oportu
nidade para que os profissionais
saiam mais preparados para o

mercado", frisa. Ele acrescenta

que há necessidade de trabalhar

para resolver os problemas das

empresas locais.
A reitora da Unerj, Carla

Schreiner, diz que este novo cargo
. vai tomar o ensino e estrutura da

instituição mais significativos.
"Vamos mostrar a importância e

incentivar os alunos cada vez mais

à prática da pesquisa", ressalta.
No corpo docente, 21 profes

sores estão iniciando mestrado ou

doutorado. (FABIANE RIBAS)
CezarJunkeslCP Programa: gestão ambiental aplicada pela empresa permite economia de recursos e menos resíduo.

Kraus: projeto para desenvolver a iniciação cientifica na Unerj

Prefeitura entrega camês de IPTU
Guaramirim - O Setor de

Tributação da Prefeitura iniciou

seguf.lda-feira a distribuição dos
carnês para pagamento do IPTU

(Imposto Predial e Territorial Urbano).
A entrega do material está sendo feita
na repartição do Setor de Tributação
e não na portaria da Prefeitura, como

pretendia, no início, a Secretaria de

Administração e Finanças, para
facilitar o acesso dos contribuintes.
A distribuição no próprio setor facilita
a Consulta aos computadores e o es

clarecimento do contribuinte sobre

qualquerdúvidà, explicou o secretário
Jair Tomelin.

A administração municipal, com

problemas de falta de dinheiro em

Caixa, espera arrecadar mais de R$
600 mil com o IPTU. O Banco do.

Brasil, que negocia convênio com a

Prefeitura para a modernização do
sistema de tributação no Município,
ficou responsável pela confecção
dos 3.349 camês que estão sendo
distribuídos. Os contribuintes pode
rão optar pelo pagamento em cota

única, até o dia 12 de março, com

direito a desconto de 10% sobre o

valor total do imposto, ou pelo reco

lhimento em cinco parcelas mensais

eiguais.
A secretaria estará mantendo

plantões neste final de semana e

também no próximo, com atendi
m'ento nos horários das 8 horas às
11 h30 e das 14 às 17 horas. "O obje
tivo é facilitar o pagamento aos sába

dos, quando o contribuinte tem mais

tempo", destaca Tomelin. (MR)

ABANDONO DE EMPREGO
De conformidade com o Artigo 482 da Letra I da

. CLT, convidamos o sr. Oziel de Vargas, portador
da Carteira de Trabalho (CTPS) n0000021247 série
0022 - SC, a comparecer no prazo de 72 horas
na empresa Serviços de Locação de Mão-de-Obra
Solar Ltda., sito à Rua Prefeito Waldemar Grubba,

I
no 5084. O não comparecimento caracterizará
Aband,ono de Emprego.

Marisol passa por auditoria em
.

busca do Certificado ISO 14000
Empresa terá
gestão ambiental

.

avaliada na
.

semana que vem

Jaraguá do Sul- Auditores

visitam o parque fabril da Marisol,
segunda e terça- feiras, para avaliar

se a empresa tem condições de re

ceber a Certificação ISO 14000,
que atesta o cumprimento de pro

grama de gestão ambiental. Os

fiscais pertencem à SGS ICS Cer

tificadora, instituição européia que
tem filial no Brasil, a mesma que
concedeu à Marisol o ISO 9000.
A empresa já investiu na implan
tação da gestão ambiental mais de

R$ 1,7 milhão.
O diretor industrial da Marisol,

Sílvio Punchirolli, diz que a

empresa investe nos pontos de

fraqueza, para evitar contaminação
do solo, ar e rio, Os investimentos

GráficaCP
370-8649
370-7944

em gestão ambiental, por sua vez,

geram economia de custos e de

energia e ao mesmo tempo
obedecem padrões internacionais

exigidos no mercado norte

americano e europeu, as duas

maiores fontes de negócios da
Marisol.

A tecnologia e o uso racional

dös recursos são os maiores

aliados I!0 trabalho, que tem o

envolvimento direto de 30 pessoas

(1,8 mil trabalham nesse parque
fabril). Na estação de tratamento

de efluentes, por exemplo, a.

Marisol adquiriu lavadorde gases,

equipamento que vai retirar o

cheiro dos vapores emitidos pela
empresa, uma reclamação comum

na vizinhança. O efluente des

pejado nó rio, que também já foi

motivo de reclamação, também
terá resultado final aprimorado.
"Nosso efluente atende a le

gislação, mas em alguns momentos

apresenta coloração amarela, que
não significa poluição", esclarece

o diretor industrial.

Na chamada estação de água
quente, a Matisol dá exemplo de

como o aproveitamento de recur

sos pode diminuir os custos e a

poluição. O gás que resulta do

processo de queima de serragem
(combustível utilizado) é cana

lizado e aproveitado para a se

cagem do lodo, o resíduo indus

trial. "Com esse processo de

secagem conseguimos reduzir o

volume de Iodo de 100 toneladas/

mês para 20 toneladas/mês", ex

plica o gerente de engenharia in

dustrial, Renê Siqueira. Em busca
do desenvolvimento sustentável, o

sonhode toda indústria, a Marisol

já consegue produzir dois milhões

de litros de água potável.
Os auditores vão avaliar o

cumprimento das ações previstas
de acordo com normas nacionais

e internacionais de gestão am

biental. O resultado deve ser

conhecido já na próxima semana.

Apenas duas empresas do ramo

têxtil têm ISO 14000 em Santa
Catarina. (LiSANDREA COSTA)

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 - GERAL CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 3 DE MARÇO DE 2001

Peixer inicia viagem aos EUA
e assina convênio com a EI Paso
Prefeito vai

pedir que a

empresa instale
escritório

Guaramirim - o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) inicia

hoje a viagem para Houston, no

Texas, Estados Unidos, onde de

verá integrar-se à comitiva do vice

governador do Estado, Paulo Bauer

(PFL), que está retornando de
missão comercial no Oriente, e par

ticipar da assinatura de convênio

com o Grupo EI Paso, empresa que
vai construir a usina termoelétrica

(movida a gás natural) em 'Gua
ramirim. Peixer vai reivindicar a

instalação de um escritório da EI

Paso, na cidade.
O prefeito embarca em Joinville

com destino para Florianópolis e

depois faz escala em São Paulo,
de onde segue para os Estados
Unidos. O convite partiu do vice

governador do Estado e dos di
retores da EI Paso, com o intuito
de prestigiar' a comunidade guara
mirense, que receberá a primeira
das três usinas termoelétricas

previstas para serem instaladas em

Santa Catarina. Ontem, Peixer

transmitiu o cargo ao vice-prefeito
José Joaquim Fernandes (PPB),
que permanecerá na chefia do
Executivo até o retorno do prefeito,

Edson JunkeslCP

Transmissão: Fernandes (E) assume o cargo de Peixer até o dia 9

no dia 9.
Nos Estados Unidos, o en

contro com a comitiva de Paulo
Bauer vai acontecer amanhã à tar

de, em Hockley, no Texas, a 45

milhas de Houston, quando serão

visitadas as instalações da El Paso
<,

Gas Contral Center. O roteiro dos
catarinenses incluirá uma visita à

Nasa, no Centro Espacial Lindon
Johnson e reuniões com empre
sários, além de visitas a empresas,
órgãos e entidades, com o objetivo
de tratar sobre possíveis acordos
comerciais em diversas áreas,
entre as partes.

Peixer pretende fazer roteiro

específico para visitar duas cidades
na Flórida, com população até 30
mil habitantes, para conhecer

instalações de serviço público e

conseguir informações que pos
sam servir de subsídio admi
nistrativo. A exemplo de outros

prefeitos que estarão na viagem,
Jandir Bellini, de Itajaí, e Leonel

Pavan, de Balneário Camboriú, ele

quer sondar as possibilidades de

empréstimos do BID (Banco
Interamericano de Desenvol

vimento), para investimentos na

aquisição de máquinas, veículos e

equipamentos.
(MILTON RAASCH)

Vereadores querem esclarecer crise administrativa
Guaramirim - o presidente

do Conselho Deliberativo do Hos

pital Municipal Santo Antônio,
Osnildo BarteI, deve falar na

Câmara de Vereadores sobre as

dificuldades que enfrenta para
mudar o sistema administrativo da

instituição, A convocação foi suge
rida pelo vereador José Salim

Dequêch (PFL), que disse estar

preocupado com.a informação de

que alguns médicos resistem às

mudanças. Na entrevista, Bartel
também será questionado sobre

denúncias de falhas de atendi
mento no pronto-socorro.

O vereador do PFL pede tam

bém que a direção do hospital
providencie relatório discriminando
todas as dívidas herdadas da ad

ministração anterior, calculado em

quase R$ 1,5 milhão, entre com

promissos com fornecedores e

dívidas de INSS e FGTS. Já o pre-'
sidentedo Legislativo, Evaldo João
Junckes (PT), o Pupo, pretende
esclarecer reclamações recebidas
de pessoas descontentes com ser

viço do pronto-socorro.
- Infelizmente o hospital está

deixando a -desejar -, reclamou

Pupo, durante o espaço destinado à

palavra livre, na sessão da Câmara
de vereadores, quarta-feira.

Ele garante ter conhecimento
de pelo menos três casos com

provados de negligência de aten

dimento no hospital. Num deles,
pessoa com crise de diabete preci
sou esperar mais de duas horas

para ser atendida, e noutro, uma

mulher com ferimento no joelho
preferiu se dirigir a um hospital em

Jaraguá do Sul para fazer curativo.

"O rico tem plano de saúde e vai até

para Curitiba, se for necessário, mas

o pobre, sofre esse tipo de humi

lhação", criticou Junckes. (MR)

Conselho Deliberativo quer apoio
Guaramirim - o Conselho

Deliberativo do Hospital Municipal
Santo Antônio quer contar com o

apoio dos médicos do corpo
clínico para a fixação das normas

de funcionamento da entidade. O

assunto já foi debatido em reunião
do conselho quarta-feira e será
levado ao diretor-clínico do hos

pital, médico Leovanir Gschwen
dtner. A intenção é definir regula
mento e regimento internos para a

instituição.
- Mas todas as providências

estarão em conformidade com o

Conselho Regional de Medicina -,
diz o presidente Osnildo Bartel.

Com o mesmo intuito, Bartel

já realizou duas reuniões com os

funcionários do hospital, transmi-

tindo todas as novas orientações
sobre a jornada diária de trabalho
a ser cumprida, condições para a

realização de horas extras e exi

gência de pontualidade no serviço.
Segundo ele, todas as medidas são
necessárias e visam eliminar defi
ciências de funcionamento.

Ainda com relação ao serviço
médico, o Conselho Deliberatívn
decidiu solicitar do corpo clínico
uma nominata em que deverão
constar os nomes de todos os mé
dicos que. prestam serviços no

hospital municipal com .as respec
tivas especialidades e registros. A

direção pede informações também se

já existem no hospital as comissões
de ética para os médicos e de controle
de infecção hospitalar. (MR)

JJ.�,1�;�2,r:!��!!Y�Q!�"2Bq��L - ��,,���9:1tiM._
Missas

NOSSA MENSAGEM

"Adorarás o Senhor teu Deus, e

só a Ele servirás"

Hoje celebramos o primeiro Domingo do tempo da

, Quaresma. É o tempo de preparação para a maior de todas as

festas: a, Páscoa. Neste tempo, celebramos tàmbém a Campanha
da Fraternidade. Com o lema "Vida sim, drogas não", a CF

2001 está voltada para o grave problema das drogas, que vem

afetando milhares de pessoas, famílias e grande parte da

sociedade. Ao celebrar o mistério Eucarístico, somos

convocados a participar desta proposta de evangelização.

Sábado

I 9hOO - Matriz

17h30 ---: Rainha da Paz

17h30 - São Luiz
19hOO - Perpétuo Socorro

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

Ed, Florença - I" andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

08h30 - São Cristóvão

CASA DAS TINTAS
Matriz - Fones (047) 371-0380

- 371-3969
Rua Cabo Harry Hacllch, 47

Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

aBREITHAUPT Zi
lDl SII.......... C.n.er iiilU BREITHAUPT iO�"CI.IoId\l)'tatrdld!:�CtWI'll.
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Furto em comércio

A comerciante Rose Marilene de Souza compareceu à

Delegacia de Polícia na quinta-feira para prestar queixa contra

o assaI to que ocorreu na Comercial Kikar Auto Center, localizada

na Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, no dia 28 de

fevereiro. Os ladrões levaram entre 40 a 60 cheques, somando

prejuízo de aproximadamente R$ 17,6 mil.

Bicicleta roubada

A bicicleta Calói do mecânico Fábio Wolski, 21 anos, foi

roubada do pátio da Escola Albano Kanzler, na Vila Lenzi, na

quinta-feira à noite.

Dirigindo alcoolizado

o policial militar foi à delegacia prestar queixacontra o guarda
Antônio Pires da Cunha, 54 anos. Segundo o policial, Cunha

estava dirigindo o veículo Corcel, placa LZV-1246, de Jaraguá
do Sul, em estado de embriaguez e não possuía a Carteira
Nacional de Habilitação. Ele tentou subornar o policial. A CNH
de Cunha já estava apreendida.

Furto em veículo

O veículo Palio, placa LYT-0672, de propriedade do

despachante Fabian Fiedler, foi arrombado na quinta-feira, na

Rua Domingos da Nova. O ladrão levou um celular e a frente
destacável do aparelho de CD.

Médico Oftalmologista
Especiallzação: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasueira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal, Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275-1150

Pizzas
Pequ.ena - R$ 6,90
Grande - R$ 12,90

R$ t5,90
R$ t6,90

Gigante
Calzone -

·>·Prazer em Entregamos em Guaramirim
'" atender bem.

'B��a-t� Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176' - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

CORREIO DO POVO POLíCIA- 9

Ladrões tentam interceptar
'comerciante em Massaranduba

Jaraguá do Sul - Brunilde

Koster dos Santos procurou a de

legacia na manhã de quinta-feira,
por volta das 7h30, para registrar
ocorrência contra o filho, o

desempregado Claudiomar dos

Santos, 21 anos. Ele bateu na mãe

e destruiu móveis da casa. Viatura

da Polícia Militar deteve o rapaz
na residência da família, na Vila

Lalau, e encaminhou-o à delegacia.
Santos aproveitou-se de distração
das comissárias e fugiu. Policiais

militares ainda tentaram capturá
lo, mas não conseguiram. Ele vol
tou para casa e bateu na mãe no

vamente.

Santos foi encontrado e preso

pela Polícia Militar ontem, por
volta do meio dia. Ele nega que
tenha batido na mãe. "Eu não fiz

nada", garante. Queixando-se de
um ferimento no olho, reclama que
apanhou dos policiais militares.
"Eu não vou falar nada porque eles
me bateram", diz, recusando-se a

responder perguntas.
O delegado' de plantão, Ilson

José da Silva, informa que o rapaz
vai responder por lesão corporal
dolosa. Fuga: Claudiomar dos Santosfoi capturadopelapolícia, em Corupá

Produtorde
conservas Silvino
Petri havia retirado
dinheiro do banco

Massaranduba - o fabri
cante de conservas Silvino Petri,
30 anos, com empresa instalada

em Alto Braço Miguel, no Mu

nicípio de Luiz Alves, sofreu
tentativa de assalto no início da
tarde ontem, numa estrada da

localidade de Primeiro Braço, no

interior de Massaranduba. Petri

havia se deslocado até a cidade
vizinha para fazer a retirada do
movimento das vendas, na

agência do Bradeséo, como sem

pre fazia às sextas-feiras, e estava

retornando para Luiz Alves quan
do dois homens tentaram inter

ceptá-lo.
De acordo com o relato do

comerciante, os assaltantes

Filho bate na

mãeefoge
da polícia.

estavam num Tempra preto, de

placa não identificada, e passaram
a persegui-lo na altura de uma reta

que existe perto da propriedade
do bananicultor Alvino Spézia.
Petri contou na Delegacia de
Massaranduba que ao perceber
que os ocupantes do Ternpra ten

tavam abordar o Gol placa MEU-

6500, que ele dirigia, achou a

atitude muito suspeita, e que a

partir de então passou a imprimir
maior velocidade e que os perse

guidores faziam o mesmo.

O comerciante, que estava

com a quantia R$ 11 mil que havia

retirado do banco, em deterrnina
do momento foi ultrapassado
pela dupla, que usou o Tempra
para cortar a passagem do carro

da vítima. Petri só conseguiu
escapar num lance de sorte,

quando fez brusca manobra de

marcha à ré e contornou o carro

dos bandidos. Naquela altura,
ambos já estavam usando capuz
e um dos homens já descia do

Tempra, com um revólver na

mão, para consumar o assalto.
A dupla insistiu e ainda em

preendeu perseguição e fez vários

disparos de revólver contra o

veículo do comerciante, mas

Petri já havia tomado distância e

conseguiu ludibriá-los entrando

por uma estrada lateral que
conduz para a Tifa Roveder, na

localidade de Guarani-Açu, ainda

em Massaranduba, conseguindo
escapar ileso. A delegada Jurema

Wulfe policiais civis e militares de
Guaramirim e Jaraguá do Sul com

pareceram em Massaranduba para
reforçar as buscas mas não foram

encontradas pistas dos assaltantes.
Para o comissário João Ivan

Kazmierski, responsável pela
Delegacia de Polícia de Mas

saranduba, está claro que o as

salto foi praticado por pessoas
que sabiam da rotina do comer

ciante de se dirigir ao banco, to

das as semanas, para fazer a

retirada de dinheiro. A polícia de

verá manter as investigações
sobre o caso. (MILTON RAASCH)

Edson Junkes/CP
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McLaren tenta brecar

arrancada da Ferrari
Rubens Barrichello
correu bem no

seu primeiro
treino

Melbourne - Depois de três

temporadas sendo caçada impla
cavelmente pela Ferrari, até ser

derrotada no ano passado, a

McLaren começou ontem em

Melbourne a brincar de gato e

[lato com seus rivais italianos

exercendo o papel do felino. Cabe
a Mika Hakkinen e David Coul
thard barrar a arrancada dos
carros vermelhos, favoritos à vi

tória no GP da Austrália. A corri

da, que abre a temporada 2001
da Fórmula 1, tem sua largada
prevista para a meia-noite, horário
de Brasília.

Nos últimos dois anos, a

equipe prateada chefiada por Ron
Dennis fracassou na prova de
abertura do campeonato. Apesar
do retrospecto pouco favorável

em Melbourne, Dennis acredita

que a aposta na resistência do

equipamento em início de cam

peonato não é necessariamente a

mais adeqúada. "A coisa mais
,

fácil na F-I é ter um carro con

fiável, e lento. O grande segredo
é equilibrar o nível de perfor
mance que você deseja com a

confiabilidade necessária. Se

chegarmos ao final da corrida de

domingo sem quebras, mas não

vencermos, chegaremos à con

clusão de que fomos conserva

dores demais para esta prova"; diz.

Ferrari e McLaren dividiram

todas as vitórias no último

Mundial, com sete para os

ingleses e dez para os italianos.

Desde 1988 que isso não acon

tecia, apenas dois times vencerem

todas as corridas de um cam-

Barrichello: bom resultado do treino éproveniente da qualidade dospneus

peonato. Neste ano, pelo que
aconteceu nos primeiros treinos

em Melbourne, na madrugada de

ontem, pode-se acreditar que o

domínio duplo deve persistir.
"Pelo menos nas primeiras
corridas do ano, as forças são es

sas mesmo", falou Rubens Bar

richello, primeiro colocado na

sexta-feira num treino marcado

por um acidente espetacular de

Schurnacher, que capotou seu

carro, mas nada sofreu.

O grid de largada para o GP
australiano foi definido na

madrugada de ontem no circuito

de Albert Park. Barrichello foi
muito bem no primeiro treino,
registrando 1min28s965 em sua

melhor volta, Os quase dois se

gundos de diferença surpreen
deram, por se tratar de um treino

de sexta numa pista suja, que não

é usada durante o ano.i''Os pneus

explicam esse resultado", falou o

brasileiro.
Para Barrichello, o pior já

passou em sua curta aventura na
'

Ferrari. Na sua opinião, 2001 não

será um ano decisivo. "É um ano

simples, o ano-chave para minha

carreira foi 2000, porque era o

primeiro contato com uma equipe
grande, para determinar se o

Rubinho conseguiria suportar
todas as pressões de uma equipe
como a Ferrari, suportar o melhor

piloto da atualidade de todos os

ternpos, no caso o Schumacher.
O ano 2000 serviu muito bem

para provar que isso poderia
acontecer. Este ano de 2001 vem

como lucro de todo o aprendizado
de 2000. Estou em paz comigo
mesmo e essa paz de espírito faz
com que as coisas fluam de uma

maneira mais normal."
(FLÁVIO GOMES)

Alemão capota no primeiro treino
Melbourne - Michael Schu

macher foi o protagonista do pri
meiro grande acidente do ano na

F-I. Na madrugada de ontem,

quando se aproximava o final da

segunda sessão de treinos livres da

sexta-feira, ele perdeu o controle

de sua Ferrari na curva 6, entrou

de lado na caixa de brita e capotou
o carro. O piloto saiu ileso do carro

e disse que o acidente "pareceu
,

rnais espetacular do que realmente

foi". "Não houve nenhum impacto;
A queda foi até suave", contou.

Segundo Schumacher, a culpa
foi de um mal-entendido sobre

'bandeiras amarelas. "Me avisaram

de uma bandeira amarela na curva

5, mas quando eu passei por lá não

tinha nada. Acelerei de novo e entrei

com potência total na curva 6,
onde estava, afinal, a bandeira

amarela, porque o Heidfeld tinha

escapado ali. Então reagi rápido no

volante, uma roda foi na grama,
freei forte e Q carro saiu de tra

seira", descreveu.
Deslizando pelo asfalto, a

Ferrari de Michael entrou de lado
na caixa de brita, e um desnível da
área de escape em relação à pista
catapultou o carro, que deu duas
cambalhotas no ar, tocou de lado
no solo e caiu em pé. Schumacher
reclamou da configuração da caixa
de brita e pediu à direção de prova

que providenciasse uma mudança
nolocal.

Heidfeld, da Sauber, tinha saído
da pista no mesmo ponto pouco
antes. "Nunca mais demoro tanto

para sair do carro. Fiquei no

,
cockpit conversando com a equipe
pelo rádio e de repente apareceu
uma Ferrari voando. Da próxima
vez, saio rapidinho." (FG)

Primeiras impressões
Duas horas de treinos ein Melbourne, se não são O bastante

para adivinhar tudo que vai acontecer na temporada, já foram o

suficiente para se tirar uma dúzia de conclusões sobre este Mundial.

A elas:

1) Ferrari e McLaren vão disputar o título. Isso todo mundo sabia

e ficou confirmado com a diferença entre os tempos das duas

equipes e as demais. OK, a Jordan se meteu em segundo, mas foi

um espasmo. Trulli deve ter andado com meia gota de gasolina. Se

alguma equipe diferente das duas "top" vencer GPs neste ano,

será uma grande surpresa.

2) A Jordan deve apagar a má imagem deixada no: ano passado e é

a grande favorita ao terceiro lugar no Mundial.

3) O carro da BAR é uma bomba. O da Jaguar também.

4) A Benetton será o graride mico da temporada. Seu motor

revolucionário, aparentemente, é um equívoco. Button deve estar

morrendo de raiva.

5) A Williams tem um carro decente e, se os pneus Michelin

ajudarem, vai lutar com a Jordan pela terceira colocação no

campeonato.
6) Heidfeld não é um pé-de-breque, como se pensava depois do

ano tenebroso que teve na Prost em 2000. O carro do time francês
é que rião andava, mesmo. Nick, na verdade, é bom. E pode ser

uma das surpresas da temporada.
7) Raikkonen, apesar da inexperiência, tem personalidade e vai

andar bem. Não tem nada de bobo, é rápido e determinado. A F-I

não o deslumbrou. "É mais ou menos como eu pensava", falou.

8) Irvine está acabado para a F-l. Alesi, não. Motivado, o velhinho
francês tem a chance de cumprir com dignidade seus últimos anos

na categoria.
9) Mazzacane é ruim demais. Por isso a Pr�st tinha contratado De

La-Rosa.

10) Montoya vai rebolar para conseguir bons resultados. Terá urn

ano difícil, e para ele vai ser duro admitir que não é tão bom quanto
imagina ser.

11) Alonso é muito promissor, e a Minardi não vai ser um vexarne

completo.
12) A Bridgestone tem ótimas chances de cumprir o que prometeu:
vencer todos os GPs da temporada.

'

Neste ano, demorei um pouco mais do que costumava para fazer

minhas previsões. Prudentemente, esperei pelos primeiros treinoS.

Sábia decisão. Depois que os carros andam, fica fácil. (FG)
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Confraternização
No dia 24 de fevereiro, mais de 30 pessoas, entre atletas do Cruz

de Malta e familiares, participaram de

confraternização na Península, em Rio dos Cedros. Um dos

jogadores, Gilmar Felipi, diz que todos gostaram do evento.

Amanhã, será a entrega da faixa de campeão do Campeonato
Amador de 2000, no Estádio do Cruz de Malta. Na oportunidade,

vai acontecer amistoso entre o Cruz de Malta x Floresta, de
Pomerode.

Campeonato de tiro

Hoje começam as competições
da primeira etapa do

Campeonato Estadual de Tiro,
nas ínodalidades Carabina Ar

Comprimido e Apoiado, em

Timbó. Cerca de 20

atiradores jaraguaenses vão

participar destas

disputas, sendo 15 no

Apoiado e cinco no Ar

Comprimido.

Estadual de Bicicross

Mais de 31 pilotos
jaraguaenses da MalweelFME

irão participar da primeira
etapa do Campeonato Estadual

de Bicicross, que será

realizada hoje e amanhã, em

Rio do Sul. O técnico, Valdir

Moretti, diz que os atletas

ainda não recuperaram a

forma, mas acredita em bons

resultados.

Descobrindo talentos
O sonho de ser um jogador de futebol está mais perto de tornar

se realidade. Há uma semana instalada no Município, o CEP

(Centro Cultural Esportivo Promocional) é uma empresa
especializada em selecionar e encaminhar atletas, entre 11 e 20

anos, para clubes profissionais de futebol de campo. O

representante da empresa, Rogério Tomazelli,
informa que a primeira seleção vai acontecer amanhã, a partir das
13 horas, no estádio do Internacional, na Barra do Rio Cerro. A,

taxa de inscrição é R$ 10,00. Os interessados devem levar calção,
chuteira e meia.

Presença confirmada

Agora é oficial. O técnico da

equipe Malwee/FME, Fernando

Ferreti, recebeu quinta-feira a

confirmação da presença do ala
Sandrinho nas disputas das'
finais da Taça Brasil. O jogador
será o reforço dotime. Eie vai
atuar no lugar do Patrick, que
foi afastado por sentir dores no

joelho esquerdo. Os jogadores
viajam hoje para Fortaleza.

Torneio de Streetball

A comunidade

jaraguaense está convidada a

prestigiar, amanhã, o 5°
Wizard Streetball, que será

realizado na Praça
Ângelo Piazera. Paralelo ao

evento, terá apresentação de

grupos de
Street Dance, além

de torneio de arremesso,

"Mão Santa".
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Troféu: no ano passado, a taça do Campeonato Integração foi conquistada pelo do Vitória do Rio da Luz

Sete equipes vão participar
do Campeonato Integração

Federação baixou

resolução e coibiu
a participação de

alguns times

Jaraguá do Sul - Reunião

arbitral realizada quinta-feira, na

Liga Jaraguaense de Futebol,
definiu o número de equipes que
vão participar do Campeonato
Integração, que terá início no dia

11 de março. No total, sete grupos
confirmaram a presença, sendo

aproximadamente 350 atletas, nas

categorias aspirantes e titulares. O

presidente da Liga, Rogério
Tomazelli, diz que os times são

Vitória - campeão do ano pas
sado -, Cruz de Malta, Guarani,
Ponte Preta, de Rio da Luz; Alvo-

rada, de Rio Cerro; Flamengo e

Grêmio Esportivo Garibaldi, do
Garibaldi.

O presidente explica que .o

número de participantes é menor

, este ano porque a FCF (Federação
Catarinense de Futebol) baixou

resolução determinando que as

cidades que tenham uma liga de
futebol não podem participar' pa
ralelamente de outros campeo
natos. "Quem não vai disputar o

confronto é o Nacional e o Caxias,
ambos de Pomerode", conta. Os

times de Guaramirim, Massaran

dúba, Corupä e Schroeder terão

eleição da nova diretoria dos clubes
e só vão participar das disputas no

próximo semestre.

O sistema de jogos será todos
contra todos, turno e returno, clas

sificando quatro equipes para as

semifinais, sendo que o primeiro
joga com o quarto e o segundo
com o terceiro. Vence o time com

melhor campanha.
A primeira Fadada do Campe

onato Integração será no dia 11

março, com o jogo entre Cruz de

Malta x Ponte Preta, no Estádio do

Cruz de Malta. Os outros jogos são

Grêmio Garibaldi x Alvorada, Gua
rani x Vitória. O Flamengo folga nesta

rodada. A entrada é franca.
Tomazelli informa que o re

gulamento do campeonato per
manece o mesmo. Os times devem

pagar as inscrições CR$ 100,00 por

categoria) e entregar a relação dos
nomes dos atletas na Liga Ja

raguaense de Futebol, até o dia 8

de março. O fim do campeonato
está previsto para o mês de junho.
(FABIANE RIBAS)

Quem paga o /PTU investe' em educação,
saúde, cultura, ruas pavimentadas e tantas outras
coisas que a quitação desse imposto proporciona.

Pagar o /PTU 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 e/a,
pague o seu /PTU em dia.

Pagamento até 12/03 .......... " .. 10% de desconto,
ou em 6 meses, com o 1° vencimento em 12/03.
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Floresta organiza amistosos Esporte Clube do Flamengo
promove festival esportivoCorupá - Mais de 30 equipes

vão participar do 110 Festival

Esportivo da Sociedade Esportiva
e Recreativa Floresta, que será

realizado nos dias 10 e 11 de março,
na Estrada Ano Bom, Bairro Ano

Bom, em Corupá O diretor de Espor
tes da sociedade esportiva, Valdi
no Tecilla, diz que os jogos são

amistosos e o dinheiro arrecadado

nos serviços de bar e cozinha vai

ser utilizado para melhoria do está

dio. "Toda comunidade está convi

dada para prestigiar as disputas. A

entrada é franca", informa.

Tecilla destaca que todas as

equipes vão receber troféu de par
ticipação. "A intenção destes jogos
também é promover a integração e

confraternização entre os adeptos
do futebol", enfatiza o diretor es

portivo.
Entre os participantes, encon

tram-se equipes de Jaraguá do Sul,
como Clube dos Vinte, Guarani, João

Pessoa, Cruz de Malta, Rio Cêrro,
Soccer Jaraguá, Vira Todas, De

Barros, Clube Viajantes, Sertanejo,
Posto Pérola, Internacional e Clube

dos Quinze. Os times de fora são

Veteranos Corupá, Clube Vira La

tas, KLC, Antares, de Corupá; Expr.
Guararnirim, de Guararnirim; Schier

Decorações, Independente, Ber

tolini, Panela Velha, de Rio

Negrinho; Serrana, de Joinville;
Veteranos Schroeder, de Schroe

der; Nove de Março, Serra Verde,
Sociedade Brasília, de São Bento
do Sul, e Santa Cruz, de Mafra. No

domingo vai acontecer futebol

feminino, às 12 horas, entre as equi
pes Meninas de Corupá, de Co

rupá, e Móveis Porath.

(FABIANE RIBAS)

contemplados éom prêmios".
Entre os times envolvidos, o even

to vai contarcomapresençado Kifeno,
Cruz de Malta, Vitória, além do Ra
mengo, Brubel, Botafogo. "Nós vamos

montar times mistos também", comu

nica Ersching,.
A partida principal ficará por

conta de Flamengo x Vitória, no

domingo, a partir das 17 horas. A
entrada é franca e o local contacom

serviço de bar e cozinha. "Também
faremos o tradicional churrasco",
conta. (FR)

Jaraguá do Sul- Neste firn de

semana vai acontecer o primeiro
evento do Esporte Clube do Flamen

go. Mais de 14 equipes vão participar
do festival esportivo que será dis

putado na sede do clube, no Bairro

Jaraguá 84. No sábado, osjogos ini

ciam às 14 horas, e no domingo, às 9
horas. O presidente do Esporte Clube
do Flamengo, Luiz Carlos Ersching,
informa que paralelo ao evento vai
acontecer a inauguração do alam

brado do estádio. "Os amistosos vão

reunir diversos times e todos serão

Técnicos Especiais
" "

Você sonha com emprego e um futuro brilhante?
• PublIcIdade e Propaganda
• AdmInIstração
• ContabIlIdade
• lrd'ormâtlca
• MagistérIo
• TurIsmo

Realizando seus sonhos
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