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Malwee doa usina
de oxigênio ao

Hospital Jaraguá
Página 7

Moradores decidem

hoje se haverá

bloqueio na BR-280
Página9

Vereadores criticam

deputadosdaregião
por falta de verbas /

Os vereadores de Guara
mirim revelaram em sessão da

Câmara, na quinta-feira, que
estão descontentes com o

desempenho dos deputados
que represe�tam a região.
Segundo eles,Guaramirimnão

Scarpato alerta

para orçamento
o vereadorMarcos Scar

pato (PT) criticou as anula

ções e suplementações orça
mentárias, que podem com

prometer a estrutura do orça
mento. Página 4

Regional de tênis
começa amanhã

Neste fim de semana vai
acontecer a primeira etapa do
Campeonato Regional Catari
nense de Tênis; nas categorias
Infanto e Juvenil, noClube Bei
ra Rio, às 9 horas. Página 11

tem sido contemplada com

recursos federais e estaduais,
recursos que poderiam ser

. utilizados emmedidas como a

correção dos estragos cau

sados pelas enxurradas.
Página3

Região integrará
roteiro de turismo

Jaraguá do Sul e região fa
rão parte do Projeto Roteiros
Turísticos Integrados do Esta
do, elaborado pelo Sebrae. O

lançamento será na próxima.
quarta-feira. Página 5

Equipes invictas
no futebol de areia

As equipes Barcelona, The
Fox eReinkelEliteMóveis per
manecem invictas na TaçaCi
dade de Guaramirim de Fute
bol de Areia, após realizadas
seisrodadas. Página 12

Berlim,
3�tOtO

Bombeiros retiram motorista do Chevette, após colisão com caminhão. Página 10
I
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Cópias e razões

A atuação do vereador Salim JoséDequêch tem provocado
perplexidade nomeio político deGuaramirim, sendo estendida,
aindaque commenos intensidade, à região. As reações contrárias

são decorrentes da culturapolítica
viciada, fimdamentadaemprincípios
egoístas emantidapelas relações de
compadrio. Talvez os opositores es
tranhem a exigência de rigores éti
cos e escrúpulos no trato da coisa
pública, patrocinada como dinheiro
do contribuinte, o que é lamentável
sobre todos os aspectos.

Dequêch assumiu oLegislative
cobrando seriedade e transparência
na condução dos dois poderes. Fez
críticas renitentes àadministração
atual e passadas -_e ao deputado
federal Vicente Caropreso que, ao
seu ver; tem negligenciado em

relação aoMunicípio. A coragem e

a postura assumidapelo vereador surpreendeu até o presidente
daCâmara, Evaldo Junckes, do PT,motivando, inclusive, espe
culações em tomo de um convite feito para integrar o partido, o
que é categoricamente negado pelaExecutiva.

Entretanto, as propostas de redução do recesso parlamentar,
('

de exigirmoralidade na concessão de licença de saúde aos ve-
readores e o fim da verba de representação gerou controvérsia.
Filiado ao PFL, partido tradicionalmente complacente com as

irregularidades administrativas, sendomuitas vezes responsável
por elas, as atitudes deDequêch estão sendo vistas como elei
toreiras. Fontes garantem que as ações buscam pavimentar o
caminho para se chegar aoExecutivo guaramirense.

Sejam quais forem as razões, o importante são os resultados
em favor da população. A luta pelamoralidade administrativa,
pela ética na política e pela transparência não tem sigla, apesar
da bandeira ter sido impunhadapelo PT, tomando-o referência
nacional. Aliás, o próprio Junckes chegou a ironizar as ações
repentinas deDequêch. "Suas propostas são louváveis. É tudo

que oPT defende. Porém, não condizem com a filosofia e com

os-exemplos dados pelo PFL.Talvez o senhor estejano partido
errado' disse.

. -'.

A declaração de Junckes, antes de sermalcriada, é um alerta
.àhipocrisia. Enquanto abandalheira e acorrupção tomam conta
doPaís, os.políticos fazem discursos moralizadores e a favor da

punição. Um exemplo: durante a semana, Caropreso destacou a
importância do governadorMário Covas para a democracia e a
luta dele em favor da ética. Mas, contraditoriamente, rejeita a

abertura de umaCPI para investigar as denúncias feitas pelo
senadorAntônio Carlos.Magalhães.

Por mais que se discorde das intenções de Dequêch, e o

vereador fornece motivosmais do que suficientes para isso, é
preciso reconhecer que, mesmo utilizando as ações como

marketing pessoal, cujo objetivo está claro, o resultado, ainda
que insatisfatório, beneficia diretamenteapopulação,merecendo
todo o apoio e incentivo. Resta saber se o parlamentar levará
adiante o projeto, se reagirá aos desmandes ou se curvará à

primeira "oferta" tentadora. A esperança é que-sejamais umna

·lutaporumBrasil melhor.

novação a única via que muitas

vezes garante grandes viradas no

cenário político e a superação de
crises.

Tendo sentido na pele estes dois
itens, galgamos um degrau amais na

busca damaturidade política. Crise,
sofremos quando várias desavenças
e articulações divergentes desesta
bilizaram os alicerces do partido e

culminaram na saída de vários in

tegrantes, em 1997. Mas, depois da

tempestade vem a calmaria. Por isso,
a superação da crise foi o passo
seguinte. Hoje, o PPB está forte,

coeso, vivo e atuante com a eleição
de três vereadores e do vice-prefeito
Moacir Bertoldi.

Também émotivo dejúbilo, após
20 anos, oPPB, através do vice-pre
feitoMoacirBertoldi, assumir o Exe
cutivomunicipal por cinco dias, por
ausência do prefeito Irineu Pasold.

Há hoje uma grandemudançaem
curso no partido. Uma aspiração de

\}lll novo tipo de cidadania que se

formou na união daqueles que per
maneceram após a crise. Queremos
uma democracia em profundidade,
com respeito às normas, à efetiva

transparência nos negócios públicos
e privados, punição para os infra

tores, qualidade de vida para todos.
Trabalharemos 'incansavelmente por
essas diretrizes ..

*Diretório do PPB de Jaraguá do Sul

tanto municipais quanto estadual, e
deram a sua cota .de contribuição
para o desenvolvimento nacional, tra
duzindo em leis as aspirações emana
das da população, de acordo com os

costumes usuais em cada época.
E qual foi a participação do atual

PPB naHistória de Jaraguá do Sul?
Podemos dizercom orgulho e altivez

que aqui também tivemos imensa

colaboração no aperfeiçoamento da

máquina pública e a interação do

.

sitema social, cultural, político e

econômico. Os projetos desenvol
vidos noMunicípio sempre levaram
em consideração a interatividade
entre estes quatro sistemas.

Logicamente que, de acordo com
o padrão intelectual vigente na

época, cada administração determi
nava escalas de valores diferentes
nos projetos, na hora de priorizar um
setor sobre outro. Do debate sau

dável e democrático, os planeja
mentos municipais e regionais, na
imensamaioriadas vezes, forambem
intencionados eprocuraram o desen
volvimento social.

A renovação dos' integrantes do
nosso quadro partidário foi ine
vitável com o passar do tempo. Há

poucas coisas mais saudáveis do

que a renovação. Isso é particu
larmente verdadeiro na vida de todos
nós e, no mundo político, é a re-

.PDS - vinte anos depois
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Em 1990, foi fundado o PDC

(Partido Democrata Cristão) em

Jaraguá dó Sul, tendo como presi
dente Moacir Bertoldi e como vice
Antônio Rossi (na época, também
presidente do Sindicato da Indústria
Alimentícia). Dois anos depois, o
PDS (Partido Democrata Social)
uniu-se ao PDC, originando o PPR

(Partido Progressista Renovador)
que,em 1995, ao unir-seao PP (par
tido Popular), transformou-se no

atual PPB (Partido Progressista
Brasileiro). Eis um breve relato das

mudanças no. nome da sigla partidá
ria na última década.

O PPB é um partido de direita e

as nossas origens. Voltando à época
da industrialização e do nacionalismo
desenvolvimentista, nos levam à

UDN (UniãoDemocráticaNacional)
e à Arena (Aliança Renovadora

Nacional). Dito isso, toma-se óbvio
que tivemos imenso destaque na

administração pública deste imenso
País, com erros e acertos, mas sempre'
na busca da excelência, para propi
ciarmeios de crescimento econômico
emelhores condições de vida para o
povo brasileiro.

Hoje, olhamos com-orgulho para
os que nos antecederam e que ao

longo das últimas déc�das repre
sentaram a nossa sigla partidária nos
poderes Executivo e Legislativo,
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o Setor de Tributação da Prefeitura de Guaramirim fará plantão
hoje e amanhã para facilitar a retirada dos carnês do IPTU

(Imposto Predial e Territorial Urbano). Os contribuintes poderão
se dirigir ao prédio da Prefeitura, no

horário das 8 horas às llh30 e das 14 às 17 horas, Em uma

semana já foram entregues 2 mil dos 3,3 mil carnês previstos
para serem distribuídos. O prazo para pagamento do imposto à

vista, com desconto de 10%, vence
segunda-feira (12). Nessa data deverá ser paga também a

primeira parcela, no caso de o contribuinte preferir o
recolhimento do tributo em vários pagamentos. A previsão da
Secretaria de Administração e Finanças é arrecadar R$ 613 mil

com o IPTU.

Expofeíra
A Secretaria de Esportes,
Lazer e Eventos de Guaramirim
faz preparativos para a

realização do concurso

para a escolha da Rainha da

Expofeira, no dia 5 de maio. As
candidatas serão indicadas por
entidades e empresas. Na

ocasião, também
acontecerá o lançamento oficial
desse que é considerado o

maior evento do

Município.

Reclamação
Moradores reclamam de

problemas no funcionamento
do serviço médico do Posto de

Saúde no Bairro Avaí, em
Guaramirim, Médicos que

chegam atrasados e às vezes

nem comparecem, segundo
relato da moradora Salete

Zapella, entre outros. Informa
do sobre ocaso, o secretário
de Saúde, José Constâncio de

Albuquerque, disse que vai
verificar.

Represa
O vereador Belmor Bernardi (PPB) está solicitando à Prefeitura

que execute várias melhorias na Represa de Guaramirim, como a

construção de mureta de proteção, reparos na cobertura,
colocação de portão, pintura e conserto no muro da barragem,

localizado no lado direito do Rio Itapocu. O vereador defende que
a barragem, localizada nas proximidades da BR-280, volte a ter

condições adequadas para visitação pública, como já aconteceu

em outros tempos.

Creches

Construção de novas creches em Guaramirim. Esta é uma das

principais reivindicações da população, no momento. Em
praticamente todos os bairros, fanu1ias não têm opções para

deixar fil�os menores enquanto trabalham fora.

ENTREASPAS _

"Este vereador' cobrou durante quatro' anos e não foi
construída uma única nova creche." (Vereador Altair Aguiar
- PPB - reclamando a falta de investimentos na construção de
creches em Guaramirim)

"Ninguém moraliza nada tirando dinheiro dos outros."
(Presidente da Câmara de Vereadores de Guaramirim, Evaldo João
Junckes - PT-, antecipando posição contra a retirada do subsídio
de 50% da remuneração da presidência)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Oftalmologista - CRM 9066

(41)31'-
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Vereadores voltam a debater
o desempenho dos deputados
Falta de verbas
estaduaise
federais gera
descontentamento

Guaramirim - o desempe
nho dos deputados federais e es

taduais que representam a região
na conquista de verbas para o Mu

nicípio voltou a ser discutido pelos
vereadores durante a sessão da Câ

mara, realizada quinta-feira, "Não
estamos contentes com eles", res
salta o líder do governo, Salim José

Dequêch (PFL), dizendo que a úni
ca exceção seria para o deputado
Eni Voltolini (PPB), segundo levan
tamento feito, e reafirmando as crí
ticas já dirigidas anteriormente ao

deputado VicenteCaropreso (PSDB).
A discussão iniciou após expla

nação do secretário de Planeja
mento e Desenvolvimento, Urbano,
Va:Iério Verbinem (PFL), discor
rendo sobre iniciativas da Prefeitura
e ressaltando a necessidade de

garantir maior aporte de recursos

para a execução de obras previstas,
como as medidas de correção para
as enxurradas, "Está na hora dos

deputados federais arrumarem

alguma coisa para Guaramirim",
insistiu Dequêch, que também

suspendeu pedido feito anterior
mente para que a Câmara requeres
se cópia de entrevista concedida

por Caropreso a uma emissora de
rádio local, dizendo já ter tomado
conhecimento do conteúdo da

Arquivo CPI Edson Junkes

Questionado: deputado Vicente Caropreso recebemaioria das críticas

mesma através da imprensa.
Na matéria, o deputado se

defende da alegação de inoperân
cia, no tocante à alocação de

verbas, conforme manifestação
feita pelo vereador, na semana

passada. E classifica Dequêch de

"desinformado", recomendando
que ele tomemelhor conhecimento
dos fatos com o prefeitoMário Sér

gio Peixer (PFL). "Nos primeiros
dois anos e alguns meses de man

dato não saiu nada", reagiu o

vereador, admitindo saber de que
algum valor estaria sendo destinado

para a Apae de Guaramirim, mas
ainda não foi liberado,

PMDB - Dequêch também
criticou a atuação do deputado
estadual Ivo Konell (PMDB),

pedindo maior empenho na busca
de recursos do governo do Estado,

O presidente da Câmara, Evaldo
João Junckes (PT), o Pupo, disse
concordar totalmente com De

quêch. Já o líder da bancada do

PMDB, Francisco Luiz de Souza,
atacou Caropreso: "O deputado fez
muito pouco por Guaramirim,
considerando a votação obtida".
Souza disse que a bancada do
PMDB "irá fundo nessa questão".
O vereador Altair José Aguiar
(PPB) entende qu� os deputados
deveriam comparecer no Legislati
vo para se defender, O presidente
do PSDB, em Guaramirim,
Marcos Mannes, pretende conver

sar com Caropreso a respeito.
(MILTON RAASCH)

Câmara aprova primeiras alterações regimentais
Guaramirim - A Câmara

de Vereadores aprovou quinta
feira à noite as primeiras altera
ções no Regimento Interno. Os

projetos de resolução que tratam

da transferência da primeira
sessão ordinária da semana, da

segunda para terça-feira, e tor

nam mais rigorosos os critérios
na concessão de licença aos ve

readores para tratamento de saú

de, foram aprovados por una-

nimidade. De acordo com a nova

disposição regimental, a próxima
reunião do Legislativo, na semana
que vem, já deverá acontecer na

terça-feira (13),
De agora em diante, para

requerer licença para tratamento

de saúde com mais de 15 dias, o
vereador terá de apresentar laudo
de perícia médica, A apresen
tação de simples atestado médico
já não é suficiente. A medida

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
f CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

pretende coibir excessos, como

no final do ano passado, quando
cinco vereadores solicitaram

licença e ficaram afastados ao

mesmo tempo. A debandada va

leu a pecha de "Câmara doente"

para o Legislative de Guaramirim,
na imprensa. Outras três pro

postas para alteração regimental,
de autoria do vereador Salim José

Dequêch, serão votadas nos pró
ximos dias. (MR)

370-8649
370-7944
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Bertoldi encaminha à Câmara

Projeto da Junta de Infração
Prefeitoem
exercícioparHcipou
de reunião entre

Unerj eAcijs

Jaraguä do Sul - o prefeito
em, exercício, Moacir Bertoldi
(PPB), encaminhou na tarde de
ontem à Câmara de Vereadores o

decreto que cria no Município a

Jari (Junta Administrativa de Re

cursos de Infração). Subordinada
à Secretaria de Desenvolvimento

Municipal e supervisionada pelo
Cetran (Conselho Estadual de

Trânsito), a junta terá a compe
tência de julgar em primeira ins

tância os recursos provenientes das
infrações de trânsito prevista na

legislação.
Bertoldi informou que o decreto

abre a possibilidade de se criar

outra Junta Administrativa caso

haja necessidade. "O governo está
se antecipando às exigências, bus
cando adequar a estrutura opera
cional ao novo sistema de trân

sito", explicou, lembrando que está
apenas cumprindo as formalidades

legais, já que permanece no cargo
até a próxima segunda-feira, quan
do o prefeito lrineu Pasold (PSDB)
reassume a administração muni

cipal.
Na tarde de ontem, Bertoldi re

presentou oficialmente Jaraguá do
Sul nas cerimônias em comemo

ração aos 150 anos de fundação
de Joinville. O presidente doDire
tório do PMDB, Adernar Duwe,
integrou a comitiva oficial. Sobre

a interinidade, Bertoldi foi sucinto:
"Há uma grande diferença entre as

funções. O vice é apenas partici
pante da administração, tem poder
limitado, enquanto que o prefeito
tem toda a autonomia nas decisões
de governo", declarou, lembrando
que a agenda do prefeito é muito
mais cheia de compromissos e res
ponsabilidades.

PARCERIA - Bertoldi parti
cipou da reunião no Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul)

com representantes da Acijs
(AssociaçãoComercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) e da Universi
dade de Dresden, Alemanha, onde
se discutiu parceria entre as

universidades. O acordo prevê a

transferência de recursos para
equipamentos e capacitação de

professores do Unerj, alémda pos
sibilidade de ser criado os cursos

de Engenharia Elétrica, de Con

fecção e Mecânica.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Scarpato alerta para.a questão orçamentária
Jaraguä doSul- A votação

de projetos de autoria do governo

que suplementa e anula dotação
orçamentária vigente, para atender
novos convênios firmados com a

Rede Feminina de Combate ao

Câncer e com o Corpo de Bom

beiros Voluntários, oportunizou ao
vereador Marcos Scarpato (PT)
um alerta sobre os perigos das
medidas comprometerem a estru

tura do orçamento, aprovado pela
CâmaraMunicipal no ano passado.
As propostas foram apresentadas
na sessão de quinta-feira, sendo
aprovadas pai' unanimidade.

Mesmo votando favorável à

celebração dos convênios, fazendo
questão de tecer elogios às duas

entidades, Scarpato reforçou as

críticas sobre as constantes su

plementações e anulações orça
mentárias. "As coisas chegam à
Câmara como se estivessem tudo

\

legal. Cabe aos vereadores certi-
ficar isso, atentando para os peri
gos do comprometimento da es

trutura orçamentária e fiscalizando
a destinação dos recursos", acon
selhou, sugerindo cursos sobre o

assunto aos parlamentares.
Na opinião de Scarpato, há

necessidade dos vereadores se

interarem mais profundamente da
Lei de Responsabilidade Fiscal e
do orçamento para certificarem a

legalidadeda destinação de verbas
públicas. Ele informou que o

Executivo encaminhou à Câmara

projeto ratificando um decreto do

dia 10 de janeiro cujo objetivo é

suplementar em R$ 1.840.000,00
"para atender as despesas do
exercício do ano anterior". "Isso

é, no mínimo, estranho. Por que o

governo, dois meses depois,já quer
alterar um decreto", indagou,
assegurando que está analisando o
projeto, inclusive com ajuda de
técnicos da área,

De acordo com o projeto, a

anulação parcial das despesas de

custeio, que no decorrer do exer

cício serão suplementados com

recursos de abertura de créditos

suplementares. "A bancada do PT
vai fiscalizar de perto essas trans

ferências orçamentárias para evitar
qualquer prejuízo ao Município",
prometeu. (MC)

A vereadora Maristela Menel (PMDB}ocupou
a tribuna da Câmara na sessão da última quinta-feira para

denunciar a falta de um médico especializado para coordenar o

Programa DST/Aids, da Secretaria de Saúde
de Jaraguá do Sul.

Ela revelou que recebeu dezenas de reclamações de usuários em

relação ao atendimento nos postos de saúde. "São atendidos nos

corredores, o que causa constrangimento", afirmou, informando
que o resultado dos exames leva em tomo de 60 dias para ficar

pronto, enquanto que a média é de dez dias.
Maristela e o colega Pedro Garcia decidiram

convidar o secretário de Saúde, Airton Weber da Silva, para
apresentar a estrutura da pasta e discorrer sobre o Programa

DST/Aids.

Convite
O presidente da Comissão de

Legislação, Justiça e Redação
Final, vereador Vitória
Lazzaris (PMDB) solicitou à

Mesa Diretora que
encaminhe ofício ao

secretário de
DesenvolvimentoMunicipal,
Ademir Izidoro, convidando
o para comparecer à Câmara
de Jaraguá do Sul e explicar
o projeto que cria as vias de

circulação nos novos

loteamentos do Município.

Prefeitos
Nos últimos cinco anos,

Jaraguá do Sul teve seis

prefeitos. Geraldo Werninghaus
(PFL), Irineu Pasold (PSDB),
os presidentes da Câmara de

Vereadores, Lia Tironi e Afonso
Piazera, ambos do PSDB, e

Alcides Pavanello (PFL), que
assumiram interinamente, além

do vice-prefeito Moacir
Bertoldi, que assumiu o cargo
na tarde da última terça-feira
com a viagem de Pasold aos

Estados Unidos.

Deputado
O prefeito em exercício de Jaraguá do Sul,

Moacir Bertoldi (PPB), disse que pessoalmente não tem nenhum
interesse em disputar uma vaga à Assembléia Legislativa no

próximo ano. Mas deixou escapai' que, "se a

direção regional do PPB decidir lançar-me candidato, estarei à
disposição do partido."

Ele, no entanto, afirmou que pretende apoiar
outro postulante ao cargo, que vai depender
dos acordos entre as legendas que integram

a coligação Mais Santa Catarina.

Justiça
A Assembléia Legislativa do
Rio de Janeiro aprovou
decreto autorizando o Estado
a doar até R$ 10 mil a vítimas
de violência. A proposta,
publicada no Diário Oficial, no
dia 1 de março, concede
também pensão vitalícia de até
três salários mínimos aos

parentes das vítim_!ls da '

Candelária e Vigário Geral.

Monarquistas
A Frente D. Pedro II e a

Juventude Monárquica
promovem no dia 17, entre

IOh30 e 21h15, no Hotel Paraná
Suíte, em Curitiba, o Encontro

Monárquico. Na pauta, análise
da atualidade brasileira,

estratégias para o movimento e

meios de atuação, além do

crescimento dos ideais

monárquicos.

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

�ADD/Makler�
ÉMAJSSEGURO

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

Saiba que trabalhamos sempre pensando rui

sua segurança e tranqüilidade.
�0\1(_? 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro
"..�l)\�R\, ..Ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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CIRURGIÃO-DENTISTA - ,Especialista em Prótese
Dr: AÚ'" F O�[..o-oor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br ,

RINOLOGIA
Cf4"c€ló-Weber 5ãvcv
5-3786 - Sala 801

stágio na Universidade de Bordeaux França

ENDOCRINOLOGIA
Dr: clevevbOV\lS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMOLOGIA - ME
,

BRONCOSCOPIA (Esp�ciälj's
Ov.C�L ;,

Fone/Fax: 372-1553 O

PROCTOLOGISTA
Dr: A�fZ/L.S�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

CARDIOLOGIA
Dr: FcWio-C. ��o

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606

Região fará parte do. roteiro
Thrismo Integrado do Sebrae
Lançamento do
projeto será na
próxima 4º-feira,
no Market PIace

participar de dois treinamentos do Sebrae,
que certificará a empresa habilitando-a
a integrar o catálogo", explicou.

A idéia de criar roteiros turísticos no
Estado surgiu da necessidade de divulgar
as potencialidades das respectivas re

giões, tendo como objetivo desenvolver
e aprimorar o setor, Segundo Böger, o
projeto para a região será definido pelos
empresários do setor. "O turismo será o
foco principal das ações a serem de

senvolvidas pelo Sebrae, este ano",
revelou, acrescentando que o roteiro vai
incluiro que formais interessante no pon
to de vista dos empresários e admi
nistradores públicos e que as cidades

integrantes do projetojá forammapea
das.

LANÇAMENTO - Os Roteiros
Turísticos Integrados de Santa Catarina
serão lançados oficialmente na próxima
quarta-feira, dia 14, apartirdas 16 horas,
no Edifício Market Place, no centro de

Jaraguá do Sul. Na oportunidade, o

consultor credenciado do Sebrae, Rafael
Soldateli, responsável pelo roteiro na

região, vai explicar aos representantes
do trade de turismo o projeto e os critérios
na elaboração dos roteiros, além dös

quesitos necessários para participar dos
catálogos.

Capam descarta redução de 6,5%
no preço dos combustíveis em abril
Brasília - O Copom (Comitê de

Política Monetária) do Banco Central
descartou a possibilidade de reduzir em

6,5% o preço do combustível para o

consumidor em abril. Se houver queda,
será no fim deste ano. Ainda no cargo
de ministro das Minas e Energias.
RodolphoTourinho contrariava o comitê,
afirmando que os combustíveis podem
ficar mais baratos. "Se o cenário atual
se estender até abril, os preços devem
cair", declarou, sem dizer de quanto seria

aqueda.
Tourinho informou que o percentual

de redução dependerá do câmbio e do
valor internacional do petróleo. "Se
alguém soubesse a resposta, estaria
rico", desconversou, informando que as

tarifas de energia elétrica devem subir

15,8% neste ano, valor quase quatro
vezesmaiorque a inflação projetadapela
equipe econônüca. Os dados constam da

ata do Copom em suajustificativa para

r ---------------.

I I
lo O Núcleo de Automecânicas da Acijs (Associação Comercial e' Indus-l
Itrial de Jaraguä do Sul), em parceria com o Senai (Serviço Nacional dei
IAprendizagem Industrial), realiza na próxima segunda-feira, dia 12, àsl
119h30, no auditório do Sesi, seminário sobre conversão de veículos a gás I
Inatural. I
I Na oportunidade, será apresentado um automóvel com motor modificado.1

I I ' I
lo O Núcleo deMoveleiros da Acijs está organizando missão técnica ao 2° salãO:Ido Móvel Brasil 2001, que acontece de 19 a 22 de março, no Sierra Park, em

:Gramado, Rio Grande do Sul. A saída está prevista para o dia 20, às 21 horas. :
lO Paralelamente ao evento, acontecem o Encontro .de Arquitetura el
I Decoração e a Mostra Internacional de Design. O primeiro contará com:Ilpainéis de profissionais do Brasil, Espanha, Itália e Portugal. A mostrai Jaraguá do Sul- O Sebrae (Ser-

. ,

15 desí b 'I' dos naí d M I viço de Apoio às Micro e Pequenas
I
reumra esigners rasi erros, europeus e os paises o ercosu que I
lapresentarão as novas tendências, além de 163 exposições do Brasil, I Empresas) está elaborando a criação de

IEstados Unidos, Itália, Portugal, Argentina e Uruguai. I 1lfoteirosturísticosnoEstado,entreeles

I um que inclui os municípios de Rio

:ONa próxima segunda-feira, a partir das 19h�0, na sala de reuniões da Acijs serál ' 'Negrinho, São Bento do Sul, Conipá,
I instalado o Núcleo Setorial de Gráficas e Editoras da Região do Vale do Itapocu, I Jaraguá do Sul,Guaramirime Luiz Alves.
I formado por empresários do setor. I O projeto serádisponibilizado em catálogo
I I promocional que será distribuído às

10 O Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) realiza dei agências de turismo, de viagens, opera-
119 a 22 deste mês, das 19 às 22 horas, na Acijs, o curso de Desenvolvimento I doras de turismo cadastradas na Ern
Igerencial, tendo como público-alvo gerentes, chefes de divisões, de depar-] bratur (EmpresaBrasileira de Turismo)
[tamentos e de seções. I e nas principais feiras do Brasil.
I I De acordo com o agente articulador10 Inicia-se napróxima segunda-feira o curso Administração de pequenos negócios, I, do Sebrae noMunicípio, Donizete Böger,I promovido pela Aciag (AssociaçãoComercial, Industrial eAgrícola deGuaramirim).]
IMais informações pelo telefone 373-0037. I serão confeccionados 20mil exemplares
L ..:_ .J do catálogo, o que garantirá a repercus-

.

são necessária dos roteiros. Ele informou
ainda que as empresas de interesse
turístico e osmunicípios relacionados no
projeto não terão qualquer custo para
integrarem o catálogo. "Os respectivos
representantes terão necessariamente de

interromper a trajetória de queda da taxa
de juros básica, na semana passada,
mantendo-aem 15,25% ao ano.

INFLAÇÃO - O documento do

Copom revela que este ano os preços e

as tarifas administrados pelo governo vão
continuar pressionando o custo de vida
da população.

Os dados do Banco Central indicam

que os preços devem ser responsáveis
. por quase metade dos 4% da taxa in
flacionária estimada para este ano. Com
base nas autorizações já concedidas pela
Aneel (Agência Nacionalde Energia
Elétrica) até agora, oCopom conclui que
as tarifas do serviço vão aumentar, este
ano, além dos 12% estimados pelo
governo até o mês passado. Os maiores
reajustes devem se concentrar no segun
do semestre.

Já os preços da gasolina podem ter

pequena redução nos dois últimos tri
mestres de 2001.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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e icien e ISICO a a I I çao Fiscalização
A Fatma abriu espaço para que a Adeajs (Associação de Defesa e

Educação Ambiental de Jaraguá do Sul) ajude a acompanhar e fiscalizar
empresas acusadas de crime ambiental na região. Durante a semana, o

presidente da entidade, Emerson Gonçalves, visitou as instalações da
Comércio e Confecções AKJ, que tem 90 dias para adequar o sistema
de tratamento de efluentes, sob pena de multa pela Fatma. Existe uma

lista de empresas poluidoras de Jaraguá do Sul na mira do órgão
ambiental.

Deputado tem
projeto para
flexibilizar

código de trânsito

Jaraguä do Sul - o portador
de deficiência física Osmarino de

Oliveira, 34 anos, há 12 anos é ha
bilitado e dirige veículo sem adap
tação, mas este ano não conseguiu
renovar a carteira em Jaraguá do
Sul. Omédico da junta de avaliação
da Ciretran (Circunscrição Re

gional de Trânsito) exigia carro

hidramático para liberar o docu
mento. "Ele nem me deixou mos

trar que eu posso dirigir". Oliveira
dirigiu-se à cidade de Campos
Novos, foi avaliado por outromédi
co e renovou a habilitação.

Nenhum centro de formação
de condutores da região dispõe de
veículo hidramático ou adaptado
para deficientes físicos, uma exi

gência legal. O delegado regional
Adalberto Manoel Ramos justifica
que as auto-escolas não podem ter

carro adaptado para cada deficiên
cia e que por isso os portadores
utilizam carro próprio para fazer o
teste. O auxiliar administrativo Gir
lei Campestrini, portador de defi

ciência, diz que é possível fazer
adaptação completa em veículo,
para qualquer tipo de deficiência,
por R$ 1,5 mil. "E pessoas que
não são deficientes também podem
dirigir o carro", informa.

O delegado regional justifica
que a procura pelo serviço é peque
na. Mas na Ajadefi (Associação
Jaraguaense dos Deficientes Físi

cos) pelo menos uma dezena de

portadores enfrentam a dificul-

CORREIO DO POVO

Edson JunkeslCP

Dificuldade: Podiatzki usa carro adaptado e diz que a lei é discriminatória
dade e já pensaram até em fazer
abaixo-assinado e enviar a Brasília

porque, pelo novo código de trân

sito, os carros só podem ser adap
tados se passarem por avaliação do
inmetro (que em Santa Catarina
funciona em Florianópolis). "Esta
mos sendo discriminados. Depen
do do carro para me locomover",
protesta o auxiliar de portariaMário
Podiatzki, 47, lembrando que não

existem ônibus adaptados na cidade.
PROJETO - O deputado fe

deral Vicente Caropreso encami-

nhou projeto para flexibilizar a

concessão de carteiras aos defi

cientes, através de análise perso
nalizada de cada indivíduos. "O

objetivo é fazer com que hajamaior
concessão de carteiras de moto

rista, já que o dirigir hoje não é

apertas um lazer, mas uma con

quista social, até um meio de so

brevivência para muitas pessoas",
\

.

defende. Ele aguarda que o projeto
seja analisado por comissão da
Câmara e entre em votação nos

próximos meses. (LiSANDREA COSTA)

Saúde e lazer

O Sesc Jaraguá do Sul realiza hoje, das 9 às 17 horas, o Projeto
Sesc e você, saúde e lazer para todos, na Praça Ângelo Piazera. Estão

previstas atividades de lazer, serviços e saúde (com exames gratuitos).

Curso de Oratória
O ator e diretor teatral Nelson Borchard realiza, no auditório do

Shopping Breithaupt, a partir do dia 27 de março, o curso de Oratória
"A arte de falar em público". Borchard vai ensinar técnicas atorais a

homens de negócio, num curso que tem duração de oito semanas,

com três horas semanais de aulas. A inteligência emocional e o poder
de persuasão são técnicas apresentadas no curso. As inscrições estão

abertas no segundo piso do shopping.

Novo sindicato
O Sinpronorte (Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Ensino

Particular eFundaçõesEducacionais do Norte do Estado de SantaCatarina)
está atendendo em Jaraguá do Sul, desde ontem. A entidade montou sede

naRua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, 244, Centro.

CONVITE

Festa Húngara
Chamamos a atenção de nossos prezados leitores para a FESTA

HÚNGARA, a ter lugar, no dia 17 de março, sábado, no teatro

pequeno da Scar, às 19 horas, organizado pela Associação Húngara
de Jaraguá do Sul, através do espetáculo do conjunto folclórico
Dunántúl.

Do programa constam danças folclóricas, dança festiva, o

poema Coração, uma reflexão sobre a Revolução de 1848, poema
de Attila József, declamado por Katalin Öry Koväcs, Palotás, dança
da corte e "O mundo húngaro no Brasil", em sessão de Iançamento
deste importante livro, do dr. Lajos Boglár.

Para os amantes da arte e da cultura, vale a pena participar da
programação da Festa Húngara. Vá e leve a farm1ia.

Quem paga o IPTU investe em educação,
saúde, cultura, ruas pavimentadas e tantas outras
coisas que. a quitação desse imposto proporciona.

Pagar o IPTU é mais que uma obrigação do

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

para' qUf você possa continuar contando com ela,
pague o seu IPTU em dia.

Pagamento até 12/03 ·

, .. 10% de desconto,
ou em 6 meses, com o 1° vencimento em 12/03.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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cultura - lazer - entretenimento

LadoA
CDs e toda a parafernália tecnológica ainda não

conseguiram sepultar o culto ao vinil e não
exterminaram a tradicional fita cassete. Há seis
anos o colecionador e proprietário de loja de
discos Edson Luís, de Souza gravava 300 fitas

por mês. Hoje não chega a gravar 20, mas os

adeptos são fiéis. Defendem que ela é mais

prática e barata, além de possibilitar a gravação
de coletâneas personalizadas. O papel do vinil
tem simbologia ainda maior. É um objeto quase
sacralizado pelo colecionador.
O proprietário da loja até agradece que a opção
pela fita esteja quase em extinção. Dava trabalho
selecionar as músicas para gravação e

datilografar os nomes. Mas clientes fiéis ainda
não desistiram das fitas gravadas, ideal para o

uso no carro. "A rnaioria quer gravar coletâneas
ou diz o tipo de música que gosta e eu escolho
o repertório", conta. O trabalho custa R$ 5,00, em
fita cromo (que tem qualidade maior).
Financeiramente, é bem mais vantajoso que
COR (seleção gravada em CD), trabalho exe

cutado por R$ 15,00 e que tem pouca procura.
"Ninguém vai copiar um CD se pode comprar na

loja quase pelo mesmo preço. As pessoas só

pedem COR quando querem seleções

e lado B
especiais".
Quase descartável, a fita não é objeto de

coleção, ao contrário dos conhecidos discos

"bolachões", e apesar do custo baixo, tem a

desvantagem de não ser compatível com o clima
úmido da região - é facilmente atacada pelo
mofo. "A qualidade dela também é inferior",
lembra o colecionador Souza, que possui mais
de 300 em seu acervo pessoal, a, maioria de
bandas alternativas, algumas já em extinção. A fita
demo é o recurso preferido das bandas iniciantes

que pretendem mostrar seu trabalho, justo pelo
baixo custo de produção. A loja Abrigo Nuclear é
o principa( reduto de divulgação de demo tape
para as bandas da região.
O mercado fonográfico brasileiro não produz mais
discos em vinil, com exceção de álbuns

compactos lançados pelas grandes bandas. Isso
faz com que colecionadores cheguem a pagar
R$ 50,00 por um vinil importado. Há gente que se

esforça para convencer que o vinil tem qualidade
melhor que o CD e faz campanha contra a nova

tecnologia. Souza acha isso absurdo, diz que a

tecnologia é bem-vinda, mas que jamais
pretende se desfazer de seus 800 discos, coleção

Menos cultuada que o vinil, a fita cassete ainda existeporque éprática e barata repleta de raridades.

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

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

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O tnaior e melhor Parque Aquátic.o de Jaraguá do 5ul.

PARQUE AQUÃTICO �
KRAUSE. �

Q !� Piscinas adulto e infantil, 2 Toboáguas, Bar e Restaurante, Churrasqueiras, c:
Estacionàmento Seguro e Grande Área Verde . �
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8 Mergu\he na natureza. ,
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llli!illll� Estofados .

rtt .� KRAUSE·
Requinte o seu Bom Gosto

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

" poderão completar sua decoração. Consulte-nos!
Rua Rodolfo Hufenüssler; 104 - Centro - Jaraguá· do Sul- se

, Horne page: www.estofadoskrause.com.br
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Ianaina Winter, prenda
gatinha, menina
mimosa, cabelos
encaracolados,
apresenta-se com graça
e beleza de princesa
paraperfumar nossa
página. Ianaina é filha
do empresário e

tradicionalista 'gaúcho,
Osnir Winter, para os

amigos, "Kissuco", 'o
homem do "basquete",
dos porcos e ovelhas no
rolete automático,
pessoa bacana que não

mede esforços para
ajudar os eventos e

cumprira
hospitalidade nata de
bom gaúcho. Ianaina,
um beijo do tamanho
do céu azul, e um
grande abraço ao

amigo Kissuco

Agenda Gaúcha
eTG LaçoJaraguaense: www.ctglj.com.br
eTG LaçoJaraguaense: Este final de semana estamos em Joinville, eTGChaparral.
10 de março- Baile Portal Gaúcho - Promoção fã-clubeCampo a Fora - Chopp &
elub
8 a 11 demarço-Rodeio eTG ehaparral-Joinville
18 demarço-Domingo noRodeio-eTG LaçoJaraguaense
24 demarço-BaileGrupo Reponte - eTG LaçoJaraguaense
25 de março-Tomeio de Laço - Piquete LençoBranco-Massaranduba
1 deabril-TomeiodeLaço-GTGQuerêncialioBento-S.BentodoSul
19 a22 de abril- Rodeio eTGAmoreTradicão-RioNearinho

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAI,..
Fone/Fax: (0*:tc-17) 371-0330

. ,e-l11;:jil:, ca$acampeira@terra.com.br
, -�.. o;': "-

NOVO ENDEREÇO: Rua GoillíermeWeege, 22 - Centro
.

Jà'ragúá dc Sul.- santa Catarina

tW'
CARNES

__ ,

FO'NE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
.JARAGUÁ DO SUL - SC

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Fã-clube Campo a Fora convida para o baile que promove neste

sábado, 10 de março, no Chopp & Club. O fã-clube foi criado com o

objetivo de alegrar eprestigiar os fandangos do grupo Portal Gaúcho,
do qual recebem apoio, orientação e incentivo para cumprir os

objetivos. Grande baile, é gaiteiro de primeira. Vacaria 2002 será

perfumada, programem suas férias

É rodeio, éfesta,
alegria, competição
na cancha, pacholiche
nos bailes e domin

gueiras, mas na
essência do encontro

sempre existe a roda
de chimarrão para a

troca de experiência
e orientação. Aqui,
umflagrante de duas

grandes
personalidades do meio empresarial e gaúcho: senhor João Mendes
(esq.), engenheiroflorestal da cidade de Rio Negrinho, diretor do Gru
po 'Battistella; e Durval Spézia, empresário jaraguaense, em prosa mui

buena, dando o bom exemplo,já há muitos anos, de como cultura,
educação, familia e respeito podem ser levados para todos os

'

ambientes. A tradição gaúcha apóia-se em pessoas deste quilate. Os
gaúchos agradecem, parabéns!

Tchê 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/ Dieo ou

Afonso.

Gaúcho(a) de
idadenova

Mirlei Planinscheck (11),
Sandro Rogério Wille (12),
Geneci Rodrigeri (14),
Roberto Bento (17),

Cristiane H. Wille (18).

DEMARCHICARNES

E-mail: demarehiearnes@netuno.eom.br

II Reflexão
II

Esta semana tive o pri
vilégio de presenciar a re
paração de um erro e/ou

engano cometido há vários
anos. Com sabedoria e

maturidade, três pessoas
de bem souberam

reconhecer e perdoar-se.
Isto me fez lembrar da
frase que há poucas

semanas a Susi Franzner
citou: "

...aprendemos que
não importa quão boa

seja uma pessoa, ela vai

feri-lo de vez ein quando,
e você precisa perdoá-la
por isso. Todos erramos,

somos seres diferentes, o

que é certo para mim

pode não ser para outro,

mas, mesmo que você

seja contra, deve

respeitar o próximo."

Faltam 15 dias
Baile Gaúcho

GTGLaço'
Jaraguaense
GRANDfFANDANGO

OlA. 14./M4RÇO./100I
I.OCAL. CTG LAÇO IARAGUUNSJ:

IAIlAGlJÁ DO SUL - SC

INGRlEUOf, "'NlEClNd>O�
NOB41LE�

1'().$"TOS; ut \�&.�,IHI!:;
DEl\fARCJII c.'R.� - CAM C.<\.t.IPE:11U.

S:�iFw.l' I,A."'CH'ES - I(QJlftV ViDF• .o

Im
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Lavaro italiano
Fotos: Edson Junkes/CP

Quatro italianos limpam, pintam, conser
tam, costuram e organizam. O trabalho

voluntário, pelo menos a primeira etapa,
está no fim e quem passar pelo Museu di

ferramenta d'affari dei nonni, em Santa

Luzia, vai notar que houve uma pequena
revolução ali. Sem qualquer experiência
em museologia, os quatro voluntários

(amigos da associação que coordena o

museu) conseguiram dar os primeiros
passos para transformar o que antes era

apenas um depósito de objetos antigos
num lugar que pode servir para contar a

história recente da colonização do bairro
e da região.
Na entrada, a casa do colonizador italia

no/alemão convida a viagem ao início do

século ZOo Os móveis rústicos e os ambi
entes simples remetem às dificuldades da

vida na colônia. Os instrumentos de tra

balho no campo, antes guardados nos

galpões, aparecem ao lado da casa do co

lono, junto com as carroças e o engenho.
No centro do povoado reconstruído den

tro do museu está a igreja, o núcleo de

apoio ao imigrante, em torno do qual
todos se juntavam. A primeira escola e as

primeiras profissões desempenhadas na

região são ilustradas através de máquinas
de costura, cadeira de dentista, ferramen
tas de açougueiro, barbeiro e marceneiro.

Objetos diversos dos primeiros habitantes,
alguns trazidos do exterior, dão indicios

sobre as crenças, a cultura e as posses. Há espaço ainda para as carroças de passeio - com destaque
para trole utilizado como táxi em

Guaramirim e Schroeder, com placas
originais.
As primeiras peças do Museu di
ferramenta d'affari dei nonni começaram
a ser reunidas pelo frei Álido Rosá ainda
na década de 70. Ele tinha o interesse de

preservar um pouco da história da
colônia Santa Luzia. O acervo foi
crescendo e ficou rolando de um galpão
para outro até que, no início da década
de 90, foi criada associação para
viabilizar a construção de uma sede. Em

galpão rústico (construído através de
.

doações da comunidade, do Estado e da
Prefeitura) os objetos foram amontoados.
As primeiras pessoas dispostas a iniciar o

trabalho de restauração, sistematização e

distribuição das peças foram os quatro
italianos que estão no Brasil para fazer

.

serviços voluntários.

Faltam armários e prateleiras para

guardar os objetos. A lateral superior do
galpão é aberta, por isso. objetos de valor
não podem ser deixados no local, nem
peças que se deterioram com a umidade.
"Ainda estamos recebendo doações. Aos
poucos vamos transformando isso aqui",
entusiasma-se o presidente da associação,
Lauro Rosá. Ele tenta convênio com o

Município para disponibilizar
funcionário e transformar o local num
museu dinâmico, que possa oferecer

visitas orientadas.

o estudante de Pedagogia Mauro Trovesi termina detalhes da capela

Disposição de

voluntários
Rita faz trabalhos voluntários no Brasil desde 1993

O trabalho voluntário dos italianos foi recrutado pelo frei Á1ido
Rasá, jaraguaense que atuálmênte coordena projeto centra a

desnutrição infantil em Amàmbai (MS). Rita Rivagi, de Milão, vem
ab Brasil urna vez por ano, desde 1993, para trabalhar com as

crianças e traz dinheiro e doações que arrecada na Itália.
AnaFern e a filha Renê ingressaram pela primeira vez no

voluntariado de frei Á1ído. Ana é costureira formada em escola de
Paris. Encarregou-se de, fazer todos os forros de tecido dos objetos
do museu, improvisando em máquina antiga o que hoje é feito em

'overlock; Renê cursa 9 Liceu Artístico, na Itália. Junto com elas tem
aindã outro italiano, Mauro Trovesi, que cursa Pedagogia e

'

desejava fazer experiência. no Brasil.
Durante um mês os quatro voluntários se tomaram pintores,
marceneiros, decoradores e outras profissões que a organização do
museu exigiu. As janelas que restaram da primeira igreja de Santa

Luzia, demolida em 1970, foram juntadas e se tornaram as

paredes de urna capela, onde foi aproveitado também o altar e

objetos da antiga igreja. Todas as peças expostas no museu

passaram por processo de limpeza e alguma restauração, mas os

italianos avaliam que parartransformar o local nUJ1J. 1'111Jseu. de
verdáde seriam necessários pelo menos seis anos de trabalho.
Quantia semelhante à de peças que foram utilizadas não coube no

espaço e vai continuar amontoada em galpão. "Na Itália esses

objetos têm muito valer", destaca Rita Rívagí.
Na próxima semana, os italianos partem para Amambai, onde vão

trabalhar com o combate à desnutrição infantil por um.mês Antes
do retomo para a Itália, a mão-de-obra deles ainda vai ser
utilizada em aldeia indígena, A expectativa é de que o trabalho
desse nobres estranhos sensibilíze a população de Santa Luzia,
para que surjam voluntários brasileiros (jaraguaenses) .a.ispostos a'

\,ontinuar a obra. Costureira formada em Paris, Ana se encarregou dos tecidos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fílha de peíxe
Maitê Proença, a Kalinda de

"Estrela-Guia", teve -uma

companhia inesperada nas

gravações da novela em

Pirenópolis,'Goiás. Maria, a
filha de 10 anos da atriz,
participou do início da novela

como uma das integrantes da

comunidade hippie Arco da

Aliança, na qual vive a:

personagem de Maitê. "Ela
não vai voltar a gravar, ela
fazia parte daquela
comunidade", avisa a atriz.

Maitê só aceitou opapel na
novela de Ana Maria

Moretzsohn depois de Maria

insistir muito para que ela

aceitasse fazer o papel de mãe

da Sandy. A garotinha é fã da

cantora.

Demuqança
As produções de programas
de verão descobriram de vez
a Praia de Icaraí, em Niterói,
no Estado do Rio de Janeiro.
Depois da proibição do

prefeito do Rio, César Maia,
que não quer saber de
nenhuma gravação nas areias

cariocas, os programas de

o praia atravessaram a ponte. O

primeiro a ser gravado foi o
"Deu Praia", de Sabrina

Parlatore, da Band. Agora é a

vez do "Caldeirão do Huck'',
de Luciano Huck, da Globo
aportar em Icaraí. O

apresentador esteve grav�do
esta semana os últimos

programas de verão, que irão
ao ar até o final de março.

Sombra e água fresca
A atriz Talma de Freitas, que

o

interpretou a Zilda,
empregada "mãezona" de

Helena, papel de Vera

Fischer, em "Laços de

Família", está curtindo as
o

primeiras férias depois de

nove anos. "Neste período
estive desempregada muitas

vezes e aí não conta como

descanso", brinca a atriz.

Recém-chegada de uma

temporada em Salvador, a
moça não quer saber de

trabalho tão cedo. Contratada

pela Globo até 2002, Talma
ainda não foi escalada para
uma nova produção.

Maluadão

Rodrigo Santoro, o Carlos
Charles de "Estrela-Guia", se

prepara para atrair os olhares

"faiscantes" do público. Tudo
porque o personagem do belo

rapaz não passa de um mau

caráter que vai infernizar a
vida da pobre Cristal,

\

personagem da cantora Sandy.
"É meu primeiro papel de
mau e estou adorando. Ele é

muito diferente de mim", jura
\ o ator. "As pessoas podem se

preparar, pois vão ficar com

ódio de mim", reconh�ce.

Saudade de colo
Gabriela Alves, a Marijô de

"Vidas Cruzadas", está

voltando para casa,
literalmente. Depois de ficar

dois anos em Nova York.e
uma temporada em São

o

Paulo, por conta das

gravações da novela, a atriz

vai morar novamente no Rio

de Janeiro. Mais:vai
aproveitar que está solteira

para voltar para a casa da

mãe, a atriz e cantora Tânia

Alves. "Nada melhor que colo
de mãe", confessa a atriz.

Futuro promíssor
A louríssirna Karina Bacchi, a
Renata de "Vidas Cruzadas",
da Record, está com um pé na

Globo. A atriz não renovou o

contrato com a emissora

controlada pela Igreja Univer
sal e foi convidada para
integrar a nova turma de que
vai fazer a Oficina de Atores
da Globo. "Vou fazer o curso,
mas ainda não acertei nada
com a direção da emissora",
garante Kanna. Mesmo fora

da Record, Karina não

economiza elogios aos antigos
patrões, "Eles acreditaram em

mim. A Globo já tinha me

sondado, mas não me sentia

tão segura para fazer novelas

lá. Precisava aprender mais",
justifica I<arina, que vai

estrear no teatro ainda este

semestre, numa peça em que
faz oito personagens.

Sem negócío
A atriz Flávia Monteiro não

fará parte do elenco da nova

novela da Record. Depois de

alguns meses de

negociação, Flávia e

emissora não chegaram a um

acordo. A diretoria da Record

achou alto o valor do passe
da moça e, mesmo com uma

contraproposta, não abriu a

guarda. Além de Flávia, os
atores Sérgio Britto e Laura

Cardoso, que estão no ar em

Jorge Rodrigues/CZN

Os fantasmas se divertem
Depois de Carol, personagem de Mariana Hein, será a vez

de Breno, interpretado por Henri Casteli, morrer e ter uma
nova chance em "Um Anjo Caiu do Céu". A "passagem"
do personagem - de ida e volta - está prevista para os

próximos capítulos, provavelmente em num acidente de

avião. "Ainda não sei como vai acontecer, mas estou

ansioso", diz Henri. Na trama, Breno será salvo pelo anjo
Rafael, papel de Caio Blat, que não agüenta ver a amada

o Cuca, personágem de Débora Falabella, choramingando
por causa da morte' do namorado.

"Vidas Cruzadas", e Marília

Pêra, que andou

conversando com os diretores
da Record, também
estão fora dos planos da

enussora.

Rítmo de amízàde
Zezé Motta, que encarna a

poderosa mãe-de-santo

Ricardina, em "Porto dos

Milagres", provou que só tem

inimigos na trama. Tanto que
a estréia no Rio de Janeiro do

musical "Divina Saudade",
sobre a vida de Elizeth

Cardoso, a atriz movimentou
os bastidores da novela. Zezé
Mota reuniu vários atores e

amigos do elenco de "Porto
dos Milagres". Cássia Kiss e

Paloma Duarte eram as mais

animadas.

Porta da esperança
O programa de auditório do

cantor Netinho, ex-integrante
do Negritude Júnior, não vai
mais estrear neste domingo. A
estréia de "Domingo da

Gente" ficou para o próximo
dia 18 de março. A atração
começa às 13h30 e terá três

,

quadros a cada domingo,
todos com ênfase na

realização de sonhos de

pessoas comuns. Um dos

quadros será "A Princesa e o

Plebeu", que surgiu no
"Domingo Legal", do SBT,
com a apresentação do

próprio Netinho.

Sem alternatíua

Depois de três meses de

intensas negociações, a Globo

conseguiu a canção "Imagine"
para ser tema da novela
"Estrela-Guia".·A canção de

J;hn Lennon foi

gravada pelo cantor Paulo

Ricardo e ouvida

várias vezes pela viúva do ex

Beatle, Yoko Ono. Yoko, que
detém os direitos sobre a

música e fez uma série de

exigências. Entre elas, de que
Paulo Ricardo não imitasse a

voz de Lennon e não alterasse

os arranjos originais da

melodia. O cantor obedeceu
às restrições. Mas se estivesse

vivo, John Lennon,
certamente dispensaria a

homenagem.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se terreno de Precisa-se de diarista. Vendo lava louça valor a combinar.
, 900m, cl 3 casas, na Tifa Tratar: 370-7381, após as Brastemp de tambor. R$ Tratar: 370-7276.

Vende-se terreno próx. dos Monos, perto da 18 horas. 380,00. Tratar 9112-5321.
Weg 2, cl água e luz Escola Jaeores, Vende-se próx. Weg 2,
instalada, R$ 10.800,00. R$ 17.000,00. Vende-se filhotes da Vende-se secadora de terreno de 300m, na Vila

Tratar: 371-6069. Tratar 371-7341. raça boxer, tigrado e roupas Brastemp de Lenzi, cl luz e água,
dourado cl pedigree. tampa. Tratar 9112-5321. 10.800. Tratar na Rua dos

Vende-se terreno na Vila Vende-se terreno de Tratar: 370-1788. Escoteiros, 114 (próx.
Lalau, 400m, murado cl 1.350m, cl casa, rancho e Vendo bicicleta aro 16, Posto Mareolla).
duas casas R$: 23.000,00. arrozeira, no Ribeirão Vendo aparelho de BMX, Monark, ótimo
Aceita-se negociação, Grande, perto ginástica. Ótimo estado. estado. R$ 55,00. Procuro moço para

tratar: 275-2010. da Gruta Nossa Senhora Valor a combinar. Tratar 9112-5321. dividir aluguel de apto.
Aparecida, R$ 70.000.00. Tratar:370-7703. Tratar 371-6216 comI.,

Vende-se terreno na Vila Aceita-se carro ou Vende-se vaca jersey cl 372-2106 (res.), com
Lenzi, ótima localização, terreno. Tratar: 371-7341. Vende-se celular, pronto, holandesa e uma Hildo.

R$ 15.000,00. Aceita-se Gradiente, três painéis bezerra, valor a
carro. Tratar: 9975-2164. frontais. Tratar 374-0136 combinar.

ou 9952-5332. Tratar: 9965-7480.
Vende-se terreno no Vende-se apartamento Dividimos excelente casa

Bairro Vieiras, na Rua mobiliado cl 1 quarto, Vende-se videogame Vende-se fêmea de mobiliada, com nove

Morro Gutão Lessman. edifício de frente p I o Supernintendo, com oito rothweiler, 1 ano e 4 cômodos, na Vila Lenzi.
Valor a combinar. Tratar: mar, em Barra Velha, cartuchos, dois controles. meses (pura). R$140,OO por mês. Tratar
9965-7840, cl Silvana. R$ 18.000.00. Valor a combinar. Tratar Tratar: 376-9197. 9977-7737, com Emerson.

Aceita-se carro como 374-0136 ou 9952-5332.
Vende-se terreno na Rua parte do pagamento. Vende-se 70 passes de Vende-se na Barra, casa
Abdon Rosniak, sin Tratar:372-1610. Precisa-se de costureira e ônibus por R$ 50,00. mista, mobiliada, cl
(Vila Lenzi), 430m. R$ auxiliar de costura para Vende-se estofado de 2 e todo equipamento de
12.500 à vista. Tratar Vende-se apartamento máquina reta. Duale - 3lugares por R$ 50.00. pesca R$ 6.500,00 de

372-0802, cl Antônio. geminado no Rua 25 de Julho, 1430- Tratar: 275-2734. entrada + 12 prestações
Condomínio Águas Vila Nova. de 250.00. Aceita-se

Vende-se terreno cl Claras, R$ 9.000.00 de Precisa-se de babá (pl proposta. Tratar na rua
300m, cl casa, no Bairro entrada + 14 prestações Precisa-se de vendedores parte da manhã), maior dos Escoteiros, 114.
Vieiras, Rua Gustavo de R$ 114,00 ao mês externos, possibilidade de 18 anos, valor à

Lessman, valor (financiamento pela de bom ganho. combinar. Vende-se apto. dois
a combinar. Aceita-se Caixa E. Federal). Tratar: 275-2734. . Tratar: 370-0248. dormitórios, novo,
proposta. Tratar: Tratar: 370-7276 garagem coberta com

374-1409. cl Salete. Vende-se prensa Vende-se máquina de 69m2, Jardim das
Metalnox (estampa lavar roupa Enxuta, Mercedes - Vila Nova.

Vende-se terreno em [: ' �12J!.q��::� ,�' I camisa). R$ 1.200,00. automática, em bom Entrada de R$ 15.000,00
Schroeder, na Rua Braço Tratar 372-3732. estado. R$ 250.00. + 22x R$ 1.000,00.
do Sul, atrás da Marisol CURSOADISTÂNCIA, Tratar: 370-0248 ou Tratar: 9973-8580.

2.400m, cl riacho TÉCNICOEM, Vendo impressora a jato 9992-2379.

R$ 20.000,00. TRANSAÇÕES de cera, marca Citzen. Vendo chácara em
Tratar: 371-5333. IMOBILIÁRIAS R$ 500,00. Vende-se videogame, Sehroeder com 22.000m2,

(CORRETOR DE Tratar: 372-3732. Playstation, cl oito com 7.000 pés de
Vende-se próx. Weg I IMÓVEIS), COM jogos, um controle palmito, plantação com

terreno de 600m DIREITOAO Vende freezer 2201. R$ analógico dois controles casa semi-acabada.
R$ 30.090,00. CREDENCIAMENTO 350,00, marca Consul. simples e um memory Aceita-se casa na praia,

Tratar 371-6069. JUNTO AO CRECI. Tratar: 372-3732. eard, R$ 380,00. Tratar: Jaraguá do Sul,
ATENÇÃO: 9902-9611, cl Fabiano. Guaramirim ou

Vende-se terreno cI 24 VAGAS LIMITADAS. Vendo freezer 1801, caminhão; Tratar 370-

morgos 53.000m, na Rua INFORMAÇÕES NO vertical, 4 gavetas, azul. Vendo celular Startac, 7703, com Milton.

Henrique Marquardt, TELEFONE: 371-9499. R$190,OO. . novo, cl todos os

antiga Tifa dos Pereiras, Tratar: 372-0391. acessórios e cl Vende-se casa, 90m2, em
após a Gruta Perpétuo Vendo bateria, cor prata, transferência, R$ 350,00. alvenaria, com terreno de
Socorro R$ 35.000,00. 20 polegadas, simbau, Vendo carrinho de bebê, Tratar: 370-9184. 420m2, localizado na Rua

Aceita-se carro ferragem dupla, cor cor azul. R$ 45,00, brinde João Januário Ayroso. R$
ou terreno .. preta. R$ 200,00. Tratar dois petes. de fraldas. Vende-se cadeirinha, pl 40.000,00, ou troca-se por

Tratar: 371-7431. 275-2734, com Adair. Tratar: 372-3732. carro da marca Lenox, chácara.Tratar:9975-0133.
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CENTRO - Edifício San Raphael - ao

lado da Doce Mel, na Exp. Antônio
Carlos Ferreira. Apto. de frente, 2

qtos cl 2 sacadas, salas, bwc, copa,
área de serviço e garagem. Área

consto 90,68m2,. apto 302:
Valor R$ 55.000,00 a vista (com

móveis da cozinha) .

CENTRO - Ed. Argos - 2° andar -

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

garagem. R$ 70.000,00 à vista
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

: Corupá - Casa próx. a Metrisa, com 168m2,
• alvenaria, cl laqe e.terreno de 450m2•
:

'.

R$ 3�.200,OO
•
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ITAIVAN REPRESENTAÇOES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

I

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
2

e-mail: itaivan@netuno.com.br
W"W"W".itaivan.col7J.br

.

* Estacionamento próprio COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
I VENDE - Casa alv.

cl 108m2 - JOÃO
PESSOA - 2 darm., 1

bwc, sala estar, coz.,

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

rada. Terreno cl

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

-'-"- J
centro.

VENDE - CENTRO -

bwc, sa Ia esta r cl

sacada, cozinha,
lava nderia cl área

coberta, dep.
em pregada cl bwc e

garagem individual.

R$ 48.000,00

==""..__===�,.".
VENDE - Sobrado cl

269,30m2 -

--�---"---"..-,I CZERNIEWICZ - próx.
Escola AI-berto

Bauer. Su-perior:
suíte mas-ter + 2

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

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

dis-pensa. Terreno cl

625,89m2.
R$ 190.000,00

I

I

VENDE - Estrada
Nova - Casa alv. NOVA
cl edícula cl 120m2 - 3
darm., bwc, sala, cozinha
cl sala de jantar,
garagem pl 1 carro, áre
de churrasq. + edícula c

24m2 contendo 1 darm.,
lavanderia, bwc, toda
murada, jardim cl
grama na frente e

fundos cl brita.
R$ 48.000,00

com 89,20m2 - jguá
Esquerdo - 3 darm., 2
salas, cozinha cl
a�mários embutidos,

VENDE - Casa alv.

esquina, cl 78m2•
Estrada Nova, 3
darm., sala, cozinha,
bwc, lavanderia,

despensa, terreno
cl 344m2•

R$ 32.000,00
Aceita imóvel
menor valor

- Casa alvenaria cl

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

garagem.
R$ 21.500,00

serviço, bwc, terreno cl
364,70m2•
R$ 53.000,00 esquina ct a Rua Ferdinando

Pradi, 220. Sobrado novo:

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

cl saca-da, sala íntima cl

s�cada, bwc social, sala

VENDE -

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

estarljantar,
cozinha, lavanderia,
bwc social,

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

cerca alumínio.
Terreno cl 367,50m2•
R$ 93.000,00.

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

lavanderia. Piso madeira, blindex cl armário nos banheiros,

portão eletr8nico, jardim planejado com grama coreana, cerca

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

próximo Club dos

Viajantes, sobrado cl

200m2, 6 darm., 3
bwc, 2 salas, copa,
cozinha, garagem,
lavand. e varanda. R$
48.000,00. Aceita
terrenos menos valer

larrtar, cozinha cl móveis
emb., churrasq., lavand., dep.
empregada cl bwc e

garagem pl 2 automóveis.

'R$ 215.000,00.

/
- terreno, lugar alto
com vista panorâmica,
com 557,80m2•
R$ 19.000,00

/

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

cl 100m2 - acaba
mento de la. Suíte +

4 darm. e demais

dep. - garagem pl 4
carros, energia solar,

portão eletr8nico.

R$ 225.000,00

PRÉDIO COMERCIAL
E RESIDENCIAL -

Ótima oportunidade -

2 salas comls. e 1

apto no 2° piso. Sala
no fundo cl revenda

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

I

I
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Irolla
IMÓVEIS LTDA.

VENDAS
APARTAMENTOS

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

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

vagas de garagem. R$ 93.000,00 s/ acabo
3027 - Ed. Schiochet - cobertura c/ suíte master, 2 quartos,
salas conjugadas c/lavabo, cozinha mobi-liada, terraço, 2 vagas
de garagem. R$ 180.000,00.
3034 - Ed. Barão - Suíte + 2 quartos, 1 vaga de garagem. R$
55.000,00.
3049 - Rua Piçarras - NOVO c/ suíte +' 2 quartos, dep. de

empregada e 2 vagas de garagem. R$ 75.000,00.
3051 - Ed. Amaranthus - suíte c/ closer, 2 qtos., lavabo, sacada
c/ churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$ 180,000,00.
3052 - Res. Maguilú - Lquarro, 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
+ � quartos, sacada cl churrasqueira.
3354 - Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira
e garagem. R$ 68.000,00.

CASAS DEALVENARIA
1003 - Centro - Rua Guilherme Danker - 190m2 c/ 3 qtos,
R$ 73.000,00.
1016 - Centro - 330m2, suíte + 3 qtos., escritório, sala TV,
,salas conj. c/lareira, churrasqueira e piscina. R$ 200.000,110.
1036 - Centro - Terreno c/ 668,65m2, edificado c/ casa

antiga. R$ 180.000,00.
1037 - Centro - Rua Domingos da Nova - Terreno c/309m2,
c/ casa c/ 3 qtos. R$ 148.000,00. Aceita-se casa ou apto
menor valor.

!jl39 - Centro - Terreno c/ 1.525m2, c/ casa c/132m2. R$
130.000,00. Aceita casa ou sírio de menor valor.
1052 - Água Verde - 135m2, 4 qtos, 2 bwc, garagem p/ 2
carros. Terreno c/450m2. R$ 59.0.00,00.
1082 - Res. Blumengarten - 230m2; suíte, 2 qtos, bwc

social, sala conj., 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 - 180m2, suíte c/ closed, 2 qtos., salas conj.,
dep. empregada. R$ 75.000,00.
1175 - Próximo Humana - Terreno ·c/ 1.220m2, c/ casa c/

205m2, c/ suíte + 2 quartos. R$ 85.000,00.
1194 - Ilha da Figueira - 130m2, c/ 3 qtos. R$ 65.000,00
- aceita casa maior valor central.
1206 - Ilha da Figueira - Terreno c/544m2, c/ casa de
madeira + sala comercial. R$ 44.000,00.
1225 - Jaraguá Esquerdo - R. Neco Spézia - casa de madeira
c/ 4 qtos. Terreno c/392m2. R$ 30.000,00 - Aceita

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

532,50m2. R$ 49.000,00.
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3'quartos,
2 bwc - R$ 25.000,QO + financ.

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/ 386,37mi (l8,32x20,70). R$ 17.500,00
2097 - pr6x. futura Prefeitura c/1.018m2 - R$ 160.000,00
2112 - Barra - c/468m2 - R$ 15.000,00.
212\ - Barra - lateral da Rua Horacio Rubini, área c/
5.809,25m2. Ideal p/ Indústria.
2122 - Barra - Res. Sader - 350m2 - R$ 16.000,00.
2151 - Chico de Paula - c/2.500m2 - próx. Posto MarcoUa
- R$ 60.000,00
2175 - Czerniewicz - c/ 1.141,40m2 - R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área c/ 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2. R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área c/ 6.760m2• R$ 70.000,00.
2295 - Vila Lalau - Rua Dona Matilde - área c/ 4.816m2.

(

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

E-mail: g.irolla@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,OO

1082 - Amizade -

216m2, suíte + 2

qtos, cozinha
mobiliada. R$
75.000,00

1124 - Barra - R.
Walter Marquardt -

150m2, suíte +2 qtos.
Terreno c/609,OOm2•
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 + iqto, cl garagem.
NOVO. R$ 15.000,00 +

financ. Em 60 meses cl
construtora.

3025 - Ed. Dianthus - suíte +
2 qtos, dep. empregada, 2

vagas de garagem.
R$ 93.000,00 + acabamento

finais.

2317 - Vila Lenzi - 581 ,65m2 (18,50 x 20,50) - R$ 27.000,00
2364 - Vila Nova - Rua 25 de Julho, c/ 1.004m2. Aceita

apto ou casa como parre pgto.
2373 - Vila Rau - c/350m2 - R$ 18.000,00.
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina c/

581,85m2 - R$ 23.000,00.
2379 - Vila Rau - R. Prefeito José Bauer - área c/ 3.515�2,
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
2988 - Guaramirim - pröx. Fábrica Elite - 9.144,85m2 - R$
35.000,00

LOCAÇÕES
Casas

602 - Casa de madeira c/ 4 qtos, próx. Studio FM. R$ 300,00
608 - Casa mista c/ 3 qros - Mercado Rau - Vila Rau. R$
300,00

Apartamentos
619 - Apto c/ 3 qtos - Ed. Menegotti - Centro. R$ 300,00
620 - Apto cl 2 qtos - Ed. Jaraguá - Centro - R$ 300,00
622 - Apto cl 3 qtos - Em frente Max Mohr. R$ 290,00
623 - Apto cl suíte + 2 qtos, Ed, Jac6 Emmendoerfer - Centro - R$

550,00
625 - Apto. cl 3 qtos, sacada - Ed. Caetano Chiodini - Centro - R$
450,00
627 - Apto. c/ 3 qtos - Ed. Picolli - Centro - R$ 350,00
628 - Apto. cl 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 c/ suíte + 2 qtos - Ed. Novo Milênio - Centro - R$

500,00
634 - Apto cl 2 qtos - Pröx, Breithaupt Reinoldo Rau - R$ 300,00'
635 - Quirinetes no Ed. Marquardt - Centro; A partir de R$

180,00'
642 - Apto c/ 2 qtos + dep. empregada - Centro - R$ 330,00
643 - Apto c/ 3 qtos - pröx. A Marisol. R$ 300,00
650 - Apto NOVO c/ sala c/ sacada, churrasqueira, 3 qtos - Início

Ilha da Figueira. R$ 350,00

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

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

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

400,00
667 - Salas comls. c/60m2 - Pröx. ao Banco do Brasil em,
Guaramirim. R$ 300,00
668 - Sala coml, c/60m2 - Próx. Angeloni. R$ 280,00
669 - Sala cornl, cl 50m2 - Centro Cornl. Vasel - Próx, Prefeitura

R$ 290,00
675 - Sala cornl. cl 40m2,- Centro Coml. WV em frente a Paladio.
R$ 400,00
678 - Sala coml. cl 135m2 - Pröx. A Max Mohr. R$ 280,00
-679 - Salas comls. cl 32m2 - próx. AMacol- Centro. A partir de R$

270,00
683 - Sala NOVA, cl 50m2 - Início da Ilha da Figueira. R$ 350,00
684 - Sala NOVA, c/'50m2 - Ao lado Agência Olimpo'
Czerniewicz, R$ 350,00
685 - Sala cornl. c/45m2 - Centro - R$ 200,00
689 - Salas comls. ideais p/ área da saúde. Pröx, Angeloni. a parti,
de R$ 500,00
691 - Sala coml, cl 120m2 - Vila Lenzi - Próx. Móveis Rabello. R$

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

150,00

. Galpões
801 - Galpão NOVO, c/700m2 (cl mesanino), pé direito:

7mts - Jaraguá Esquerdo. R$ 2.000,00
802 - Galpão cl 400m2, c/ 2 bwcs, próx. garagem da

Canarinho - Czerniewicz - R$ 1.350,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mercadolmobiliário Jaraguá do Sul, 10 de março de 2001

(47) 9113-1646

Transporte para:
Faculdade (local),
Trcbclho, Festas
Casamentos, etc.

,'"
�,,_ ,I

Beleza e Conforto f
302
Dorms.

(Isuíte)

• Fino acabamento
• Frente pl mar
• A partir de
R$ 62.000,00

II

CENTRO DE CULTURA ALEMÃ DE

JARAGUÁ DO' SUL
Informa a nnominata da nova diretoria para o ano 2001.

DIRETORIA: Alfredo Guenther - Presidente; Adolar Lueders - Vice

presidente; Edilene Albus - I" Secretária; Relindes Elfi Bendack - 2'

Secretária; Denise S. Henn - l' Tesoureira; Carl Heinz Müller - 2°
Tesoureiro.

CONSELHEIRO FISCAL:
TITULARES: Rodolfo Frnacisco Hufenüessler - Marina Lueders -

Germano Korndörfer - Norberto Knaesel - Dieter [annsen
SUPLENTES: Karin Hufenüessler - Merli Korndörfer - Fernando

Springmann - Reinilda Manske - Antônio N. C. Rossi

Responsável pelo Departamento de Canto: Egon Latoário Jagnow -

9975-1782 / 275-1300Responsável pelas Aulas de Alemão: 370-7992/
371-8525

AGENDA 2001
Reuniões mensais: 12/03 - 11/06 - 10/09 Dezembro (a combinar)

09/04 - 09/07 - 08/10
14/05 - 13/08 - 12/11

PROGRAMAÇÃO SOCIAL E CULTURAL:
31/2 - Tarde de jogos 13/07 - Bunter Abend. Noite
,Cultural Colorida
07/4 - Café Colonial
28/4 - Tarde de Jogos
18/5 - Encontro Festivo
26/5 - Tarde dos Jogos
30/6 - Tarde de Jogos

28/07 - Tarde dê Jogos
24 e 25/08 - II Festa das etnias
22/09 - Encontro Festivo
29/09 - Tarde de Jogos
20/10 - Café Colonial

Prece milagrosa para prospertdade
Oh criador do mundo tu que dissestes: peça e receberás embora nas

alturas em nossa glória inclinai os seus ouvidos a esta hurrulde criatura

para satisfazer-me o desejo ouve a minha prece.
Oh pai amado que por nossa vontade eu obtenha a graça que tanto

almejo (pedir a graça).
Deus supri agora todas as minhas necessidades segundo as suas

riquezas sempre ativas presentes imutáveis e abundantes em minha vida

e que isto seja feito pelo poder em nome do nosso adorado filho Jesus,
citar esta prece pela manhã 7 vezes juntamente o Salmo 23 e o Pai

Nosso mande publicar no 30 dia e observar no 40 dia.

HUM'ANA URGENTE

A HUMANA URGENTENECESSITA DOS

SEGUINTES PROFISSIONAIS
- Ajudante de Carga e Descarga (l° Grau)
- Assistente de RH ou Psicólogo do Trabalho (com domínio em

informática)
- Assistente Técnico Indústrial
- Atendente de Padaria (com experiência, pera trabalhar em Jaraguá
do Sul e em Guuramirim)
- Auxiliar de Depósito (I" Grau)
- Auxiliar de Enfermagem (para trabalhar em Massaranduba)
- Comprador
-Consultor
- Costureira (reta, overloque, bainha, botão - para trabalhar em
Schroeder)
- Desenhista Projetista
- Eletricista Automotivo (experiência em instalações de travas elétricas,
vidros, som e acessórios em geral)
- Eletricista Indústrial
- Enfermeirofa) (pura trabalhar em Massaranduba)
- Engenheiro de Alimentos
- Fannacêutico ou Bioquímico
- Gerente de Produção (área têxtil)
- Gerente de Produção (formação em.Engenharia Mecânica ou Técnico
Mecânico)
- Gerente de vendas externas
- Inspetor de Vendas (formação em Engenharia de Alimentos ou

Química)
- Mecânico (conhecimento em caldeiraria, montagem de estruturas

metálicas, solda elétrica e tig)
- Mecânico (conhecimento em encanamento, experiência em solda)
- Mecânico de Empilhadeira Elétrica (20 Grau)
- Mecânico de Manutenção (conhecimento em elétrica, hidráulica e

Rua Jorge Czerniew_icZ, 1245 - (Rua daHospitalJaraguá) - Cx.Postal200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-1091
humana@humana.com.br www.humana.com.br

pneumática)
- Mecânico de Manutenção de Máquinas
- Mecânico deMáquinas de Costura (pera trabalhar em São Bento do Sul)
- Mecânico Eletrotécnico (com carteira de habilitação)
- Médico Veterinário ou Zootécnico
- Modelista (tecido plano)
- Motorista (carteira de habilitação "C", com experiência comprovada
em carteira profissional, l't Greu)
- Motorista de Caminhão (20 Grau)'
- Operador de dobradeira '(para trabalhar em Corupá)
- Operador de Guilhotina (para trabalhar em Corupá)
- Preparador de. Máquina
- Preparador de Pintura de Carros
- Programador Linguagem Delphi
- Programador Linguagem Visual Fox Pro
- Reprewnante Comercial (área de embalagens)
- Secretáiiaffelefonista (para -trabalhar em Schroeder)
- Servente/Zeladora (para trabalhar em Schroeder)
- Talhadeira (com experiência em cone)
- Tecelão (para trabalhar em Schroeder)
- Técnico em Biotecnologia (com formação em Engenharia Química
ou Biologia)
- Técnico em Produção Mecânica (para trabalhar em Corupá)
- Televendas (para trabalhar em Massaranduba)
- Vendedor de Consórcios
- Vendedor de Eletrodomésticos
- Vendedor de material de Construção e Eletrodomésticos (para trabalhar
11a Barra do Rio Cerro)
- Vendedor Externo (região de Corupá, Guaramirim, Schrceder,
Messaranduba e Jaraguá do Sul)

I,
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Intermediária

ALUGA - Em alvenaria contendo
02 dormitórios.

Rua Walter Marquardt, 655
R$ 250,00

VENDE - Sala comercial clárea
aprox. 56 m-: Rua Leopoldo

Malheiro - Ed. Gardênia - sala 09

(Centro) Negociável

VENDE - Apto. 1 suite + 1

'dormitório, cl área de 80 m2•
ResidencialAmaryllis 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.

VENDE - Casa alvenaria cl 200 m2,
terreno cl 350 m-. 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 - Apto. contendo 3

dormitórios, cl área de 100m2.
Rua José Emmendoerfer (Vila
Lenzi) Preço: R$ 55.000,00

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

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

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

,VENDE - Madeira, contendo 3

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

do). Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Terreno cl área aprox.
760 mt. Rua Onelia Horst (Vila
Lenzi) Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Alvenaria, cl 117m2, e
terreno cl 793 m2. Rua Rosa

Balsanelli, 134 (Amizade)
Preço: R$ 58.000,00

ALUGA

Apto.
novo,
contendo
1 suíte + 2

dormitórios.
RuaGov.

Jorge
Lacerda

(Centro)
Ed.Novo
Milênio

R$ 450,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA
Rua Reinoldo Rau, 58-Tel: 371-1500- Fax: 275-1500- E-mail: imbchale@netuno.com.br

-

PLANTA0: 9975-1500
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Horário A'
Segunda

08:30 as 12:001

o

� Compra - Vende
� Aluga e Administra

Ref.2080 - ]ARAGUA ESQUERDO - R. Horácio
Pradi, 54 - casa alvo cl 150m2,3 dorm.,2 bwc, sala
estar, jantar, tv, cozinha, área festacl churrasq,
escritório, área serviço, garagem. R$ 73.000,00

Ref.2079 - BARRA DO RIOMOLHA - Lot.Maba
casa alvo 110m2,cl 3 dorm., sala, copa, cozinha,
lavand., garagem. Terreno 420m2. R$ 58.000,00

Ref. 2066 - CENTRO - R.Marina Frutuoso,422 - casa

mista 7Om2,3 dorm., sala, garagem, alvo 85m2, cozinha,
2bwc,lavand., área festacl churrasq. R$ 70.000,00

trocapor casa até R$ 55.000,00

Re .2068 - CENTRO - R. MarinaFrutuoso,460 - casa

mista 9Qm2,3 dorm.,sala, cozinha,bwc,garagemedemais
dep. Terreno 399m2. R$ 53.000,00

Ref. 2074 - CENTRO - R. FernandoPradi 220, sobrado
alvo superior: suíte, doset, hidra, sacada + 2 dorm, cl
sacada, sala íntimacl sacada,bwc inferior: salaestarITV,
sala jantar,cozínhac/móveis, churrasq.,lavabo,bwcdep.
empregada, garagem 2 carros. R$ 215.000iOO

Ref 5000 - GUARAMIRIM - RSOmdaBR-280, terreno
2.(iX)m2áreaconstruída, 980m2,com30 salas,amplo

estacionamento.R$ 235.000,00.Aceita-secomopartedo
pag;:unentoveículoouimóveldernenorvalor,larrlOOnpode

serparceladodíretocomaímcbiliária

Ref. 2072 - FIGUEIRA - R. Domingos da rosa, 402-
sobrado, 5 dormitórios, 2lavand., 2 cozinhas, sala estar,
jantar, garagem2 caros. Terreno 147Om2, excelentevista
cidade. Troca área chácara próxima asfaltoGuaramirim
ouMassaranduba. R$ 53.000,00

Ref. 2058 - VILA LENZI - R. EsmeraldinaJunkes
Klein, 53 - casa alvo cl 112m2, 3 dorm., sala, cozinha,
garagem,lavand. Terreno 429m2. R$ 35.000,00

Ref.2059-JGUÁ ESQUERDO-RJoãoJanuárioA .

1466 - Sobrado alv., inferior - 1 sala com., 100m2. Supe�
aptoc/ 2dorm., 100m2. Funda; casaalv. 200m2,cl 1�

I

dorm, salaestar/coz,bwc e gar. R$ 112.000,00. Ace!
imóveldemenorvalor, casa, terreno até R$ 50.000,00

Ref. 2073 - BAEPENDI - R.MariaFreiberguer
Pamplona, casa alto adrão, alvo 450m2,2 vagas garagem,
Zsuítes.Sdorm, área festa+ churrasq., jardim inverno,'
salaeStar/jantar,cozinhaedemaisdep. R$ 260.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Compra - Vende

Aluga e Administra

CHEGOU A HORA DE ADQULRIR SEU LOTE, CONFIRA!

NaVila Rau, à 300m da faculdade
...-----------,

Ref. 3007 � Vários lotes com

420m2, casa a partir de
R$ 13.000,00 .

.I'

A vista ou

R$ 7.000,00 entrada e

parcelas de R$ 350,QO

NaVila Rau, 1,5krn após a faculdade

11,
ais '

e

1C

10

.

mensais

Ref. 3044 - Lotes cl 385m2
a partir de

,

R$ 9.000,00 à vista, ou
R$ 2.000,00 de

entrada e parcelas de
R$ 250,00 mensais

I

EmGuararnirim, ao lado Br-280, excelente localização
Ref. 3017 - Em Guaramirim,
ao lado BR-280, excelente
localização. Vários lotes cl

420m2, a partir de
R$ 10.500,00 à vista, ou

'

,

R$ 4.000,00 de entrada e

parcelas de R$ 250,00 '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Corretor de Imóveis
Tel: 372-3922
E-mail: grotewold@netuno.com.br

Casas, terrenos, aptos e chácaras.

CRECI9238

* Terreno 450m2, Lot. Pirmann -

Vila Lenzi - R$ 18.000,00.
* Terreno Giardini Lenzi, 658m2
- R$ 13.500,00

''lK'11 mMét1iJl
Empreendimentos Imobiliários

� �
� � Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
li � nO 119 • Próximo a Caixa Econômica Federal

372-1499
371-3807

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPEND�CIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

.

UMA VAGA.DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, SIN

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARAMORARBEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EM.PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

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

CRECll439-J

Ref. 310 - Lote com 753,90m2 -

Rua Nelson Nasato (centro) -

R$ 65.000,00

,

Ref. 305 - Lote com 2.924,25m2 -

Rua Ana Zacko (Iat. Walter

Marquardt) RioMolha - R$ 62.000,00

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

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO A COMBINAR. _.

CONSULTE-NOS.

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

combinar.
306 - Terreno cl 756m2 - Lateral Rua Frederico Schmidt - Rio
Molha - 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

Informativo
Imobiliário
AIJS

11 - CASA DE ALVE�!���60m2, situado no Jguá
Esquerdo, loteamento Fredolino Martins, próximo ao

Colégio Giardini Lenzi, Valor R$ 40.000,00,

2 - CASA DE ALVENARIA cl 135m2, situado no

Loteamento Zanghelini. Valor· R$ 30.000,00.
I
I·....,__IN-F-O-R-M-A-T-I-v-O-A-I-JS......I

3 - CASA DE ALVENARIA cl 70m2 (em construção), na
Rua José Krause, sin°, Vila Nova, Valor - R$ 35.000,00.
4 - CASA MISTA de 80,00m2, terreno com 1.I06,00m2,
situada na Rua Bahia. Valor - R$ 35.000,ÓO,
5 . SOBRADO DE ALVENARIA cl 220m2, NOVA, situado
no Loteamento Bela Vista. Valor - R$ 115.000,00.

I
A A.I.J.S. convida a todosías) corretores e
imobiliárias para participarem nos dias 21,

22 e 23 de março DE 2001, do IV
ENCONTROESTADUALDE

DELEGADOS E-COMISSÕES DE ÉTICA
DO CRECIISC, que realizar-se-á com a

seguinte programação.

6 - 112 ÁGUA DE ALVENARIA cl 60m2, no Loteamento

I ;�ac7;: �� :::�I:� �::50�:�:;tuado no Loteamento

.

Ouro Verde. Valor· R$ 13.000,00,

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

Campossâmpiero. Valor R$ 18.000,00

12
- TERRENO cl 600m2 (Asfaltado), situado na Rua

IHenrique 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.

I
til
o LoteamentosFinanciados

Campossampiero I e II
Firense

OuroVerde

Zangheline

I

Dia 21/03:
Horário: 20:30 horas

Local: Clube Atlético Baependi
Programação: Solenidade de Abertura com
jantar p.or adesão commusica ao vivo.

Dia 22/03:
Horário: 08:30 às 19:30 horas.

Local: Beira Rio Clube de Campo
Programação: Inicio dos Trabalhos e

Debates

Após os trabalhos jantar no Restaurante
TexasGrill com apresentação de Grupos

Folclóricos,
Dia 23/03:

H.orári.o: 10:00 horas.
Local: Beira RioClube de Campo

Programação: Plenária

til
'"
o

I
Émuito importante a participação de todos

os corretores da região.

Financiamos com uma entrada e o

restante em até 60 meses
(Condomínio fechado)

F1amboyantcom vista panorâmica.

As imobiliárias e!ou corretores que
quiserem exp.or banners emateriais de

divulgação poderão faze-los.

CRECI1541·J VENDE:

I

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Cõd. 0070 - Casa de alvenaria
inacabada com 70,00m2 (7x10),
contendo 3 quartos, sala, cozinha, bwc.
Terreno com 523,00m2• Localizada na

Rua 95, Guilherme Bauer, Loteamento
Adelina, Bairro Centro Norte, em
Schroeder.
Valor R$ 12.000,00. Aceita-se
Automóvel como parte na negociação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COR��TOR I IVIÓVEIS

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

CZERNIEWICZ
CASA EMALVENARIA

120,00M2
03QUARTOS
R$ 53.000,00

CASA ALVENARIA
AMIZADE - ÁREA DE

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

AGUAVERDE
CASA EM ALVENARIA

100,00M2
02QUARTOS
R$ 27.000,00

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
CURSO HORÁRIO DIASSEMANA COMERCIÁRIO CONVÊNIO USUÁRIO REQUISITO
BALLET· BABY CLASS 10h45-11h45 Segundas e Quartas R$20,00 R$25,00 R$30,00 5a7anos
BALLET INFANTIL 17h00-18hOO Segundas e Quartas R$20,00 R$25,OO R$30,00 7a 12an05

DAN&A�NJJ.. 18hOO-19h15 Terças e Quintas R$20,00 R$25,00 R$30,00 Acima de 12 anos
DAN A E SALAO 20h30-21h30 Terças e Quintas R$20,00 R$25,00 R$30,00 rvens e Adultos
ESPA OL ADULTO· INICIAL08hOO-09hOO Segundas e Quartas R$28,00 R$31,00 R$36,00 ivros: R$ 50,00

13hOO-15hOO Sá ados R$28,00 R$31,00 R$36,00 Livros: R$ 50,00
20h30-21h30 Terças e Quintas R�28,0@ R$31,00 R$36,00 Livros: R$ 50,00
18hOO-20hOO Sexta feira R 28,00 R$31,00 R$36,00 Livros: R$ 50,00

ESPI\NHOL INFANTIL· INICIAL09hOO-10hOO Segundas e Quartas R$20,00 R$23,50 R$26,50 Livros: R$ 50,00
GINASTICA PARAGE;;TANTES 08h15-09h15 Segundas e Quartas R$20,00 R$25,00 R$30,00 A partir do 3° Mês
GINASTICA ESTETICA 07h30-08h30 Segundas e Quartas R$18,00 R$23,00. R$26,00 Roupas leves

16hOO-17h00 Segundas e Quartas R$18,00 R$23,OO R$26,00 Roupas leves
18h15-19h15 Seg, Qua, Sex. Ja20,00 Ja26,00 R$30,00 Roupas leves
19h30-20h30 Seg, Qua, Sex. 20,00 26,00 R$30,00 Roupas leves
19h30-20h30 Terças e Quintas R$18,00 R$23,00 R$26,00 Roupas leves

G[NÁSTICAGERIÁTRICA
20h45-21h45 Segunda e Quartas R$18,00 R$23,OO R$26,00 Roupas leves
17h00-18hOO Terças e Quintas R$15,00 R$17,00 R$20,00 Roupas leves

[NGLES ADULTO INTRO A 08hOO-09hOO Terças e Quintas R$28,00 R$31,00 R$36,00 Livros: R$ 43,00
15hOO-17hOO Sábados R$28,00 R$31 ,00 R$36,00 Livros: R� 43,00
19h15-20h15 Terças e Quintas R$28,00 R$31,00 R$36,00 Livros: R 43,00
18hOO-20hOO terças feiras R$28,00 R$31,00 R$36,00 Livros: R$ 43,00
20h15-22h15 terças feiras R$28,00 R$31,00 R$36,00 Livros: R$ 43,00

[NGLÊS ADULTO INTRO B õggõg:iógõg §ág�dg:s e Quartas R$28,00 R$3l,OO R$36,00 Livros: R$ 43,00
R$28,OO R$31,00 R$36,00 Livros: R$ 43,00

14h45-15h45 Terças e Quintas Ja28,OO R$31,00 m�;gg Livros: R$ 43,00.

[NGLÊS ADULTO-INTER 1 1999g:l�ggg §ág�dg:s e Quartas 28,00 R$31,00 Livros: R$ 43,00
R$28,00 R$31 ,00 R$36,00 Livros: R$ 60,00

15h45-16h45 Terças e Quintas R$28,00 R$31,00 R$36,00 Livros: R$ 60,00
18hOO-19hOO Terças e Quintas R$28,00 R$31 ,00 R$36,00 Livros: R$ 60,00

. 19h15-20h15 Segundas e Quartas R$28,00 R$31,00 R$36,00 Livros: R$ 60,00
[NGLES INFANTIL LETS GO 2A14hOO-14h45 Segundas e Quartas R$20,00 R$23,50 R$26,50 Livros: R$ 32,00

. 15hOO-15h45 Segutldas e Quartas R$20,00 R$23,50 R$26,50 Livros: R$ 32,00
[NGLES [NFANTIL LET'S GO 3 09hOO-09h45 Terças e Quintas R$20,00 R$23,50 R$26,50 Livros: R$ 32,00

_ 17h15-18hOO Terças e Quintas R$20,00 R$23,50 R$26,50 Livros: R$ 32,00
[NGLES [NFANTIL LET'S GO 4 171115-18hOO Segundas e Quartas R$20,00 R$23,50 R$26,50 Livros: R$ 32,00
MUSICALIZAÇAO INFANTIL 08hOO-09hOO Qumtas Feiras R$30,00 R$4O,OO R$50,OO 3a 6anas

09hOO-10hOO Quintas Feiras R$30,00 R$4O,OO Ja50,00 3a 6anos

PINTURAS DECORATIVAS
15h30-16h30 QuintasFeiras R$30,Oe R$40,00 50,00 3a 6anas
18hOO-22hOO Quartas e Quintas R$90,OO R$130,00 R$150,00 Material: R$16,00

TECLADO IOhOO-llhOO Quintas Feiras R$40,OO R$50,00 R$65,00 Material: R$ 40,00
13h30-14h30 Quintas Feiras R$40,OO R$50,00 R$65,00 Material: R$ 40,00
14h30-15h30 Quintas Feiras =,00 R$50,00 R$65,00, Material: R$ 40,00

VIOLÃO
15h30-16h30 Segundas Feiras ,00 R$50,00 R$65,OO Material: R$ 40,00
09hOO-09h50 Segundas Feiras R$40,OO R$50,00 R$65,OO Material: R$ 40,00
09h50-10h40 Segundas Feiras R$4O,OO R$50,00 R$65,00 Material: R$ 40,00
1Oh40-11 h30 Segundas Feiras R$4O,OO R$50,00 Ja65,00 Material: R$ 40,00
14hOO-14h50 Segundas Feiras R$40,00 \ R$50,00 65,00 Material: R$ 40,00
14hSO-15h40 Segundas Feiras R$4O,OO R$50,00 R$65,00 Material: R$ 40,00
15h40-16h30 Segundas Feiras R$4O,OO R$50,00 R$65,OO Material: Rl40,0016h30-17h20 Segundas Feiras R$4O,OO R$50,00 R$6S,00 Material: R 40,00
17h20-18h10 Segundas Feiras R$4O,OO R$50,00 R$65,00 Material: R$ 40,00
19hOO-19h50 Segundas Feiras R$4O,OO R$50,00 R$65,00 Material: R$ 40,00
19h50-20h40 Segundas Feiras R$40,00 R$50,00 R$65,00 Material: R$ 40,00

Interessados no Projeto Inglês ou Espanhol na Empresa, entrar em contato para maiores informações !!!
Informe-se sobre:

Atendimento Odontológico, Biblioteca, Espaço Cultural, Grupo de Gestante, Terceira Idade e Adolescentes.

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

FIESC
SESI

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

Adeus Atchim!!!
Vacina Contra Gripe

Acaba de chegar às Farmácias do SESI de Jaraguá do Sul e Guaramirim, a
vacina anti-gripal Fluorix.

Produzida em laboratórios na Alemanha, atualmente é utilizada em todo o

território brasileiro, com aprovação e orientação do Ministério da Saúde e vem

sendo aplicada com sucesso em campanhas realizadas pelo Sesi Farmácia em

todo o estado de Santa Catarina.
.

A vacina anti-gripal Fluarix é adminisfrada em dose única e imuniza contra

gripe por um período de até 01 ano, sendo administrada em adultos e crianças,
com uma segura forma de assepsia e eficácia.

Entre em contato conosco, pois temos as melhores condições e os melhores
serviços. Aplicamos a vacina em sua empresa sem nenhum custo adicional. Afinal,

A Farmácia Sesi quer que você curta o inverno, não a gripe.

Sesi Farmácia - Você Conhece - Você Confia !!!

Jaraguá do Sul - Rua Marechal Deodoro, 615 - Centro - 371-9998
Guaramirim - Rua 28 de Agosto, 1800 - Centro - 373-1108

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

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

SENAI
JARAGUÁ DO SUL

FIEse
SENAI

...........
ISO 9001
"""""""' ....0......",.

1.1IaItId!trk:u.'t'taIJcA.E�

.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.
,

Area Metalmecânica:
CAD Básico

Área de Gestão:
MOPE - Treinamento Espec. Cond. Veículos'
Rodoviários Transportadores de Produtos Perigosos.
SENAI de Jaraguá do Sul 25 anos de atividades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CAHLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
, MargotAdéliaGrubba Lehmann,Oficial doRegistroCivil do 10Distrito de Jaraguá doSul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilita
rem para casar os seguintes:

EDITAL N° 23.139 de 22-02-2001

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
KLEBERANDREROSÁEKELINRECKZIEGEL

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente naRua Rio
Branco, 600, Schroeder, neste Estado, filho de Guido Rosá e Doris Tomaselli Rosá.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Bernardo

Dornbusch, 901, Jaraguá do Sul filha de Arnoldo Reckziegel eMaria Reckziegel.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei.passar o presente Edital, que será

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

_
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONTATOS:
371-9499

ALUGOSALA
COMERCIALCOM
INFRA-ESTRUTURA

MONTADA
SOMENTE PARA

ÁREAS
RELACIONADAS

COM IMÓVEIS E/OU

CONSTRUÇÃO. ,

EX.: DECORAÇÃO,
ENGEN'HEIRO(A)

ELÉTRICO,
TOPOGRAFIA,
ADVOCACIA,
SEGUROS ..•

,

Vende-se
Mac Male
lanches,
defronte
Colégio

Homago, na

Ilha da
Figueiro�
Tratar

9965-9917

Jaraguá do Sul, 8 de março de 2001.

HILBERTO FRITZKE
PRESIDENTE

Pelo presente EDITi}L, ficam conyocados todos os associados da
sociedade CEMITERIO ECUMENICO JOAO PESSOA, para

Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 31 de março de
2001, nas dependências do Salão da Comunidade Evangélica João
Pessoa, neste município, com início às 10 horas. Com a seguinte

ORDEMDODIA
1 - Relatório da Diretoria referente atividades de 2000;
2 - Prestação de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2000;
3 - Taxas de manutenção (mensalidade), e fixação dos lotes;
4 - Eleição da nova Diretoria;

,

5 - Outros assuntos de interesse da sociedade.

ROQUE POFFO JÚNIOR, advogado
regularmente inscrito na OAB/SC sob o n° 8.020,
COMUNICA que estabeleceu escritório

profissional nacidade de Blumenau, SC, na
rua Paulo Zimmermann, 118 - Ed. Atenas,
sala 402, cep 89010-170, fone/ fax (47) 340-

7796, e-mail roquepoffo@ig.com.br

II

Botafogo Futebol Clube
Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convocados os associados quites
com suas anuidades, para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada
no dia 24 de Março de 2001, às 14 horas e 30 minutos em primeira
convocação e às 15 horas em segunda convocação, com qualquer número
de sócios presentes, tendo por local a sede da sociedade. Para deliberar
sobre os seguintes assuntos:

1 - Leitura da Ata e Prestação de contas ref. ano 2000.
2 - Assuntos diversos
3 - Eleição da nova diretoria para o biênio 2001/2002.

I

,

,

Jaraguá do Sul, 08 de Março de 2001.

A Diretoria.

EDITAL

PATRICIA TAVARES DA CUNHAMELLO, Tabelia Designada
da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de Santa Catarína, na
forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Adelcio Pens de Oliveira - R Belo Horizonte, 560, Garcia - Nesta;
Alceu Alves Ferreira - R. Tifa Blais, 383, Estrada Nova - Nesta;
Aldo de Souza Ofic. Mecânica - R Walter Marquardt, 2320 -
Nesta;
Aldoni José Barboza - R Angelo Julio Baruf, 39 - Nesta;
Aldori da Silva Vieira - R Joaquim F. de Paulo, 212 - Nesta;
Aurelio Maurino Duarte - R ArthurGuinter, 220, Amizade - Nesta;
Com. e Rep. Ingomar Ltda. - R Francisco Stinghen, 171 - Nesta;
Com. e Rep. Ingomar Ltda. - R Francisco Stinghen, 171 - Nesta;
Com. e Rep. Ingomar Ltda. - R Francisco.Stinghen, 171 - Nesta;
Com. e Rep. Ingomar Ltda. - R Francisco Stinghen, 171-_Nesta;
Com. e Rep. Ingomar Ltda. - R Francisco Stinghen, 171 - Nesta;
Com. e Rep. Ingomar Ltda. - R Francisco Stinghen, 171 - Nesta;
Com. e Rep. Ingomar Ltda. - R Francisco Stinghen, 171 - Nesta;
Com. e Rep. Ingomar Ltda. - R Francisco Stinghen, 171 - Nesta;
Comercial Haus Ltda. - Pastor Albert Schneider :- Nesta;
Comércio Mat. de Const. Santos Ltda. - Pastor Albert Schneider
- Nesta;
Comércio Repres. Ingomar Ltda. - R Francisco Stinghen, 171 -

Nesta;
Domus Ind. Com. de Móveis Ltda. - R João Tozini, 1806, Centro

-Corupá;
Editora Jornalística Grande Oriente - R Mal. Castelo Branco, 1577
- Nesta;
Irene Maria Jungblut - Avenida Marechal Deodoro da Fonseca-c

Nesta;
Ivanir Antonio Bossacka - R. Luiz Alves, 82, Ilha da Figueira
Nesta;
JJW Máquinas Ltda. - R Bernardo Dornbusch, 1190 -, Nesta;

, Laercio Natal de Souza - Padre Aluizio Boing, 505, Rio Cerro -

Nesta;
Laercio Natal de Souza - Padre Aluizio Boing, 505, Rio Cerro
Nesta;
Leoseza Freitas - R Marechal Deodoro, 183 - Nesta;
Margareth Kohls Mohr - Caixa Postal 56, Ilha da Figueira - Nesta;
Moldutras Ind; e Transportes Ltda. - R Willy Bartel, 255 - Nesta;
Natali Comércio de Equip. Info. Ltda. - R Reinoldo Rau, 246, sala _,

Nesta;
Nova Transportes Ltda. - R José Theodoro Ribeiro, 3349 - Nesta;
Omar João da Silva - Av. Antonio Carlos Ferreira, 738 - Nesta;
Oscar Souza da Silva - R Padre Pedro Francken, 174, ap. 504 -

Nesta;
Proma Construções e Planejamento Ltda. - Preso Epitácio Pessoa,

421, sala 102, Centro - Nesta;
RP.S. Fotografias Ltda. - Av. Mal. 'Deodoro da Fonseca, 192 -

Nesta;
Silvestre Gregorio Dills - R 7 de Julho, 237 - Nesta;
Tubos Santa Helena Ltda. __:_R Bernardo Dornbusch, 816 - Nesta;

Young Line Indústria e Comércio Lt. - RWalterMarquardt, 3031 -

Nesta;

I,

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

ram a aceitar a devida 'intimação, faz por íntermêdío do presente
Edital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na

Rua ArthurMuller, 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 sereDl
os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 07 de março de 2001
I

Ilton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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•.•MONACO - Äpãrtamentos""'de II
e 2 quartos localização central,
salão de festas cl cheira, plaY1'
ground, garagem privativafl
Financiamento direto cl di
construtora. Rua: João Marilcatto esq. cl rua Clem�t�t,

C;��i��;�����nos u::.:�

Ret. 1103 - JARDIM
CENTENÁRIO - Casa
äe alvenaria com 3
quartos, sala, bwc,
copa, cozinha, lavande-
ria, garagem, churras- H

queira, edícula para �
salão de beleza. I

l'
R$ 50.000,00 !ll
negociável. Aceita. imóvell
no centro da cidade. iKi
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MATHEDI - Apartamento de 3

uartos, salão de festas com chur

rasqueira, play ground, sala, copa,
azinha, lavanderia, bwc, churras
ueira, fácil acesso para qualquer
anta da cidade. Ent. + parcela
ento ou financ. pela CEF ou San
ander. Imóvel pronto para morar Ret. 1053 - AMIZADE -

Casa de alvenaria com

1 suíte, 2 qtos, sala,
. bwc, copa, cozinha,
lavanderia, dispensa,

1 garagem e

churrasqueira
(Zib11l (ib,%m._

%'
Ret. 501 -

CZERNIEWIC�-�Casa de alvenaria rua Max

_c_�_�a_:�_'�(ib����'
.

103 - Casa de alvenaria cl 450,OOm2, terreno com
2.500,OOm2• Alarme, central telefônica, água do morro, pomar

cl irrigação. Ótima vista para a cidade

CRiveCRive CHive

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

IMOBILIARIA

MENEGQTTI
CRECI W 550-J

VENDA
GARAGENS,COZINHA E LAVANDERIA. AQUECIMENTO DE ÁGUA
SOLAR E ELÉTRICO VALOR: R$ 180.000,00

CASAS:
COD: 5170 - SOBRADO DE ALVENARIA - RESIDENCIAL E

COMERCIAL - VILA LENZI. ÁREA TOTAL: 325,00M2. PISO SUPERIOR:

1 SUÍTE, 2 QUARTOS, WC,COPA/COZINHA, LAVANDERIA,SALA,
SACADA FRONTAL E. LATERAL. PISO INFERIOR: 2 SALAS

COMERCIAIS COM DEPÓSITO, 3WC,2 GARAGENS. VALOR: R$
135.000,00 ACEITA PARCELAMENTO, E ACEITA IMÓVEL MENOR

VALOR EM ITAPEMA

COD: 5181 - CASA MISTA - BAIRRO SANTO ANTÔNIO. DEP: 03

QUARTOS, SALA, COPA/COZINHA, WC, LAVANDERIA, GARAGEM.
ÁREA CONSTRUÍDA 66,50M2. TERRENO: 399,00M2. VALOR: R$
15.000,00 (ACEITA TERRENO BAIRRO MAIS PRÓXIMO)

TERRENOS:

COD: 5169 - EXCELENTE TERRENO DE ESQUINA - CENTRO. ÁREA:
448,00M2 - COM UMA CASA MIXTA

VALOR: R$ 75.009,00

COD: 5176 - CASA DE ALVENARIA - ÁGUA VERDE - DEP: 03

QUARTOS, SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, ÁREA DE SERVIÇO,
GARAGEM - ÁREA CONSTRUÍDA: 85,50M2 - TERRENO: 408,OOM2.
VALOR: R$ 38.000,00

COD: 5127 :..._ RESIDENCIAL HELENA - VILA RAU
ÁREA: 300,00M2. VALOR: R$ 11.000,00COD: 5178 - EXCELENTE SOBRADO - CENTRO - ÁREA

CONSTRUÍDA: 314,OOM2. Pav.superior: 02 SUÍTES, 3 QUARTOS, 2

SALAS� DISPENSA, WC, SACADA. Pav.inferior: 01 SUÍTE, 3 SALAS, 01
SALA JANTAR, . 2 LAVABO, CHURRASQUEIRA, 2

COD: 5145 - TERRENOS NA RUA ARTHUR GUMZ - VILA NOVA.
ÁREA: 618,42M2. VALOR: R$ 40.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ParecerComercial
Vende - Administra

,

Compra - Aluga FO,NES/FAX (047) 275-2990
- 275-2920

Realizando seu sonho imobiliário
'_ 275-2777

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

,

Ultimas unidades do
* Apto. com 1 suíte, sala, cozinha,

lavanderia, churrasqueira na sacada,
garagem privativa, elevador, portão
eletrônico, interfone, vídeoporteiro,

parabólica.
* Apto. com 1 suíte, 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro,

churrasqueira na sacada, garagem
privativa, elevador, portão eletrônico, '

interfone, vídeoporteiro, parabólica.
_____111__&1 14 ma

,

* Cobertura medindo 250,OOm2 de área·
útil, 1 suíte master, 1 suíte, 1 quarto,
escritório, sala em três ambientes, 2
banheiros, lavanderia, despensa,

dependência de empregada, área de

I festas privativa com churrasqueira,
sacada, 2 vagas de garagem privativa,

.

elevador, portão eletrônico, interfone,
I vídeoport���w�,me!l�!lt_lIIó!ltI:III.�!ltalll· !lt__

EDIFÍCIO MORADA DO SOL

EDIFÍCIO GONZAGA

Aptos. de 2 ou 3 quartos com suíte, sacada
com churrasqueira, 1 ou 2 vagas de

garagem, piscina, acabamento em gesso,
entrega em 2 anos. Financiamento direto
com a construtora. Excelente localização.

o ENDEREÇO CERTO DOS IY,IELHORES
PRODUTOS PARA SEU LAR!

*

Execução de Projetos
* Forros Rebaixamento de teto
- Meia-cana "Molduras"Corticeiras
* Sancos c/ Luz Indireta
* Parede Divisória de Gesso
* Forro e Divisória de Gypsum
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

(47) 275-3184
9975-3105

Escritório: Tomaz Francisco Goes. 118 - Jaraguá do Sul- SC
Rua Minas Gerais. 1134 - sala 05 - JoinviUe - SC

Fábrica: Rua Jorge Mayerle.\192 - Joinville - SC

Pedras: São Tomé. Miracema. Lajinha.
Luminária. Pedra de Rio. Pedra Madeira.
Brita Branca. Rajada e revestimentos em geral
Nii:c- cobretmOl' fretet. <9l'me.Utoret'preçoyMt reg.iã&.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I ./ SALA COMERCIAL COM APROXIMADA-MENTE •
I SÍTIOS: 70,00M2, RUA ANGELO RUBINI, 980 - R$ 250,00 •
I ./ SALACOMERCIALC/IOO,00M2,RUAPASTORA.•
I

./ SÍTIOCI 11.265,00M2 EDIFICADO COM UMGALPÃO SCHNEIDER, 1412, NA BARRA - R$ 270,00 •
I

DE MADEIRA COM 140,00M2, MOINHO COM RODA ./ SALA COMERCIAL CI APROXIMADA-MENTE •

B 1
D'ÁGUA, LOCALIZADO NA ESTRADA RIBEIRÃO AU- 70,00M2, RUA PADRE A. R. JACOBS, 625, VILA LENZI

I
arra

RORA, RIO CERRO II, DISTANTE DOASFALTO 1,5 KM- -R$350,00(PRIMEIROMÊSDEALUGUELGRÁTIS) •
I

.

,
R$15.000,00 ./ APARTAMENTO CI 03 QUARTOS, GARAGEM E •

I A
.

b '1'
'" .

cl B
./ CHÁCARAC/60.000,00M2(200,00X300,00M)EDIFICAOO DEMAIS DEPENDÊNCIAS, RUA WALTER.

I Imo I iar ia a arra CI CASAEMALVENARIADE 130,00M2,04QTOS,DEMAIS MARQUARDT, 2820-R$ 320,00 •
I DEPENDÊNCIAS, EDÍCULA DE 50,00M2, 'CI ./ APARTAMENTO CI 03 QUARTOS, GARAGEM E

•
I

CHURRASQUEIRA, BWC,MAISRANCHODEMADEIRACI DEMAIS DEPENDÊNCIAS, RUA AMANDUS RENGEL,
•50,00M2, DUAS LAGOAS, UMA CI 700,00M2 E OUTRA CI RIO CERRO - R$ 230,00

I TERRENOS 400,00M2, TRÊS CACHOEIRAS, ÁRVORES FRUTÍFERAS, ./ APARTAMENTO CI 02 QUARTOS, GARAGEM E •
I LOCALIZADA EM RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE DEMAIS DEPENDÊNCIAS, RUA CAMILO.
I BARRA DO RIO CERRO: DISTANTE 15KM DO CENTRO - R$ 45.000,00 - PARCELA. ANDREATTA, 201 - R$ 200,00 •
I

./ APARTAMENTO CI 02 QUARTOS, COZINHA

1./ TERRENOC/1.044,50M2(28,00X37,30),RUAANGELO CASAS: MOBILIADA, TELEFONE, GARAGEM E DEMAIS •
RUBINI, ESQUINARUA 750,NA BARRA DEPENDÊNCIAS, RUA HERMANN SCHULTZ, 169, •

1./ TERRENO CI 334,00M2 (13,50X24,75) NA BARRA LOT ./ CASA ALVENARIA CI 130,00M2, 03 QUARTOS, 02 BWC VILA LENZI - R$ 300,00 •
I WERNERMARQUARDT - R$1O.000,00 E DEMAIS DEPENDÊNCIAS E RANCHO CI_67,00M2 EM ./ APARTAMENTO CI 02 QUARTOS, GARAGEM E •
1./ TERRENOCI 636,00M2 (26,50 X 24,00), RUA ANGELO ALVENARIA, TERRENOCI 840,00M2 (28,00 X 30,00M), RUA DEMAIS DEPENDÊNCIAS, RUA EGÍDIO BUSARELLO, •
RUBINI,461,NA BARRA-R$80.000,00 ELETOSTINGHEN,N°33, BARRAfLOT.PAPP-R$80.000,00 '324, NA BARRA - R$ 300,00

11./ TERRENO C/1.214,50M2(20X60,50), RUA HORÁCIO ./ CASA ALVENARIA 30,00M2, QUARTO, SALA, COZ., ./ CASA DE ALVENARIA CI 03 QUARTOS, •
RUBINI,772 - R$ 22.000,00 BWC, ABRIGO, LOTE N o 50, LOT.MIRANDA - R$1l.000,00 c GARAGEM E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, RUA ARTUR •
I 60% ENTRADA SALDO ACOMBINAR. C. G. ERDMANN, SIN o, NA BARRA - R$ 230,00 •
I JARAGUÁ 99: ./ CASA ALVENARIA C/llO,00M2 COM LAJE, 03 QTOS, ./ CASA DE MADEIRA CI 03 QUARTOS, GARAGEM •
I SALA, COZ., BWC, LAVANDERIA, GARAGEM, TERRENO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, RUA HENRIQUE •
1./ TERRENO CI 325,00M2, LOT.MIRANDA, LOT�S N

o C/579,18M2, RUA AUGUSTO HANEMANN, 386, BARRA - REICHOW, SIN o, NA BARRA - R$170,00
•6E 7 - R$ 9.000,00 - PARCELA CADA LOTE EM ATE 3X. R$38.000,00 ./ CASA DE MADEIRACI 03 QUARTOS,GARAGEM

1./ TERRENO CI 808,20M2 (26,55X30,44), RUA BERTHA ./ GALPÃO DE CONSTRUÇÃO MISTA COM + 350,00M2, E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, RUA 634, SIN o

, TIFA •
I WEEGE, LADO qOLÉGIO 25 DE JULHO. ACEITA CARRO COM BAR E LANCHONETE JÁ INSTALADO TERRENOCI MARTINS - R$ 180,00 •
I.ATÉ R$ 6.000,00 OU CASA ATÉ O MESMO VALOR - R$ 940,00M2 (23,00 X40,87M), LOCALIZADO NO RIO DA LUZ, ./ CASA DE ALVENARIA CI 02 QUARTOS, •
126.000,00. APÓS SEÁRA, DEFRONTE CAMPO FUTEBOL DUWE - R$ GARAGEM E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, MURADA, •./ TERRENOS C/360,00M2, LOT. CASA NOVA II, R$ 33.000,00 RUA 25 DE JULHO, '1457, VILA.NOVA - R$ 270,00

112.500,00 DE ENTRADA + 50 X 1,32 SALÁRIOS MÍNIMOS ./ CASA DE ALVENARIA CI 02 QUARTOS, 02 BWC, •
, LOCAÇÃO: GARAGEM E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, RUA •

1 SÃO LUIS: , WOLFGANG WEEGE, NA BARRA - R$ 400,00 •
1 'I

./ SALA COMERCIAL CI 34,62 M2, RUA REINOLDO ./ GALPÃO EM ALVENARIA COM 350,00M2, •
1./ TERR�NO C/ 384,00 M2, JARDIM HRUSCHKA II. RAU, ESQUINA GUILHERMEWEEGE, CENTRO - R$180,OO ESCRITÓRIO, BANHEIRO, RUA TEREZA HRUSCHKA, •
I
BAIRRO SAO LUIS - R$ 3.000,00 + 30 X 270,00 (PRIMEIROMÊS DE ALUGUEL GRÁTIS) SIN o, SÃO ÜJÍS - R$ 800,00

•

376-0015 - RUAANGELO RUBONO, 1046- barlJ"asul@netuno.com.br

Ed. Reviera

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Jguá Esquerdo: 2 dorm. c/garagem
Vila Nova: suíte + 2 dorm, cl garagem
Czerniewicz: 2 dorrn, sacada ehurrasq.
Centro: suíte + 2 dorrn + dep. emprego
Centro: 2 dorm, (semi-mobiliado)
Centro: 2 dorrn, cl garagem
Vila Lalau: 3 dorrn, + 2 bwe's, garagem
Vila Lalau: suíte + 2 dorm, cl garagem

VALOR

R$ 235,00
R$ 400,00
R$ 385,00
R$ 380,00
R$ 330,00
R$ 330,00
R$ 350,00
R$ 300,00

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

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

CENTRO - Casa em alvenaria cl 150m2 -

suíte + 3 darm., 2 salas, cozinha cl armários
sob medida, área serviço, 2 bwcs, garagem pI
3 carros, imóvel cl grades nas janelas -

Terreno: 420m2•
Valor R$ 130.000,00

EDIFÍCIO
Aptos Novos
Ed. Amaryllis
Aptos Novos
Ed. Cristiane Monique
Ed. Karine

BAIRRO DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Suíte + 2 dorrn, alvenaria - 210m2
3 dorrn., alvenaria (140m2)
Casa de madeira - terreno cl 20QOm2

VALOR

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

NOVA BRASÍLIA - casa em alvenaria cl 130m2 -

suíte + 2 dorrn., sala, cozinha, área serviço,
garagem - Terreno: 375m2• Valor: R$ 75.000,00

(negociável) - (Próx. Arte Lage)

Ed. Eriea Gonçalves
Ed. Giovana

CASAS
ESTILO DESCRIÇÃO DO IMÓVEL VALOR
Vila Nova Excelente casa euíte cl banheira + 2 dorrn, R$ 850,00
•••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••

VENDAS DE CASAS

Giardine Lenzi

Jguá Esquerdo
Barra Rio Cerro

CENTRO - Casa em alvenarla cl 150m2

(comercial) - suíte + 2 quartos, 2 salas, cozinha
cl armários sob medida, bwc-social, bwc
serviço, área serviço, garagem. Terreno:

_ 341m2• Valor R$130.000,00

•••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••
.

VENDAS DE APARTAMENTOS
EDIFÍCIO DESCRIÇÃO DO IMÓVEL .

VALOR
Ed. Argos Suíte + 2 dorm, cl garagem - 130m2 R$ 70.000,00
Ed. Barão Suíte + 2 dorrn. 'CI garagem - 140m2 R$ 50.000,00
Ed. Amaryllis Suíte + 2 dorm. cl garagem - 130m2 R$ 68.000,00
Czerniewiez 2 dorrn, cl garagem - 70m2 R$ 35.000,00
Ed. Sehioehet Suíte + 2 dorm. cl garagem - 180m2 . R$ 70.000,00

.

ÓTIMO TERRENO NA BARRA (PRÓX. NOVICIADO) C/620m2 - R$ 14.000,00

CENTRO - Casa em alvenaria cl 180m2,
4 quartos, sala, cozinha, bwc-social, bwc
serviço, área serviço, garagem pI 2 carros ..

Terreno: 450m2•
Valor R$ 90.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua Fritz Bartei, 77·51. 03 • Baependi • Próx. Javel Multimarcas
""

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

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371-2357

ESPECIAL.

Lindo terreno de esquina no

centro da Corticeira, ao lado da

Escola Municipal José Dequêch.
Com 7.317m 2

•

Edificcdo com um galpão de

alvenaria e casa de madeira,
árvores frutíferas,

,

churrasqueira, piscina, lagoa.
Vende total ou parciaL
Valor a combinar.

Re.51-
CZERNIEWICZ - 1
suíte, 2 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia,

garagem. Rua Adolpho A.
A. Zimermann, 375.

R$ 22.000,00 entrada +

. financiamento

Ref .' 116 - TIFA MAR
TINS - Casa em alvenaria
cl 100m 2

, 1 suíte mais 2

quartos e demais
dependências, terreno

325m 2
t todo murado. Rua

das Flores 70.
R$ 25.000,00 mais

financiamento

Ref. 148 - BARRA DO
RIO CERRO - Casa em
alvenaria cl 115m 2,

terreno 392m 2. 1 suíte
mais 2 quartos, sele,

cozinha, bwc. Rua Ricardo
Marquardt,snO, lot. da

Berta Weege.
R$ 45.000,00

Ref. 117 - CHICO DE
PAULO - Alvenaria com

90m 2
r 3 quartos, sala,

I cozinha, bwc, área de
serviço. Terreno

510,OOm 2. Rua/Joaquim
Francisco de Pculo, 139B.

R$ 27.000,00

Ref. 113 - ESTRADA
NOVA - Casa em

'alvenaria cl 3 quartos, .

sala, cozinha, bwc,
lavanderia.

Terreno 560,00m 2.
R$ 35.000,00

Ref. 118 - SANTA
LUZIA - Casa mista, 2
quartos, sala, cozinha.

. Prédio com 2 quartos, 90m
2

cada + sala comercial com
BOm 2. ierreno 2.500,00m 2.

R$ 65.000,00

LOCAÇÃO
01 - Apto, Vila Nova, 2 quartos ; R$ 260,00
02 - Kitinete, Figueira R$ 130,00

Vende • Aluga • Administra • Compra • Vende • Aluga

CENTRAL DE VENDAS

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

* Apartamento de: 80m2 com

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

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

ti' 371-8799RANCHO
MOVEIS

•

tJl
Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

ti' 373-0283
Umaparceria correta.

1 28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM
ranchoimoveis.com.br

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

quartos. Terreno com

619m2. Localizado na Tifa

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

Localização:
Rua Padre Alberto Jacobs
Vila Lenzi

Valor:

R$ 280.000,00
Cod.149 - Casa de
alvenaria com 108m2 de 3

quartos. Terreno com

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

Cód. 801 � Casa de alvenaria com 31m2 localizado no bairro Schroeder I - Terreno com
458m2 - R$12.300,00.
Cód. 472 - Casa de madeira com 43m2 + uma casa de alvenaria com 43m2 (estrutura
para mais um piso) - Vila Lalau - R$28.000,00

.

Cód. 486 - Sobrado de alvenaria com 84m2 - Terreno com 360m2-
Ilha da Figueira - R$25.000,00.
Cód. 485 - Casa de madeira inacabada com 77m2 - Terreno com 360m2 -

Ilha da Figueira - R$13.000,00.
Cód. 491 - Casa de madeira com 80m2 - Terreno com 324m2 - Três Rios do Norte -

R$18.800,00 + financiamento.

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

RANCHO IMOVEIS - CRECI820-J
CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE/MÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES
A SUA ESCOLHA. >

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 10 de março de 2001 TELEVISÃO CORREIODOPOVO· 5

Rapidinhas
# A amizade é o tema do episódio "Amigos, Amigos, Mancadas à

Parte" no humorístico "A Turma do Didi'', Com participação de

Bianca Castanho e Luiz Fernando Petzhold, que interpretam os anjos
Azazel e Umabel. Globo, domingo, 12:30 h.

# 'Jogue a Mamãe do Trem" de Danny De Vito. Um escritor traído

pela mulher e um rapaz atormentado pela .mâe possessiva resolvem

se livrar das duas mulheres que estão perturbando suas vidas. Um

roteiro de Hitchcock é o plano que eles desejam pôr em prática. Com
Danny DeVito, Billy Crystal e Kim Greist. Record, domingo, 15 h.

# No quadro "Retrato Falado", do programa "Fantástico", Denise
Fraga mostra a história de um casal de namorados que fica na dúvida

se devem casar. Os amigos então organizam uma festa surpresa de
casamento. Globo, domingo, 20:30 h.
# "Ã Queima Roupa", de Ted Kotcheff, é o filme do "Domingo
Maior". Na história, um policial viúvo investiga o assassinato de um
milionário que teve um caso com sua filha. O policial tenta provar a
inocência da jovem. Com Charles Bronson e Angela Featherstone.

Globo, domingo, 23:40 h.

# "Eles Têm Medo de Se Envolver e Elas Querem Compromisso"
é o tema de análise do psicólogo Moacyr Costa no programa "Olga
Bongiovanni". Band, segunda, 9:30 h.
# Rodolfo Bottino mostra o famoso chá da Academia Brasileira de
Letras e conversa com os imortais Carlos Heitor Cony,Afonso Arinos
de Mello Francoe IvanJunqueira no "Gema Carioca". Rede Brasil,
segunda, 20 h.
# Inspirado no personagem de Leslie Charteris, a trama conta a história
de um ladrão contratado para roubar uma fórmula russa, mas acaba
se apaixonando pela cientista no filme "O Santo" de Phillip Noyce na

"Tela Quente". Com Val Kilmer e Elisabeth Shue. Globo, segunda, 22
h.

# A cantora Elba Ramalho é a convidada de Marília Gtbriela no

programa "Gabi". RedeTV!, terça, 23 h.
# A "Ses;ão da Tarde" exibe o filme "Alta Tensão" de John Badham.
Um homem, que vive na clandestinidade hámais de 15 anos, reencontra
sua noiva e os dois passam a ser perseguidos pelo FBI. Com Mel
Gibson eGoldie Hawn. Globo, quarta, 15:35 h.
# A dupla Didi e Thunderbird recebe o grupo Cidade Negra, que
toca ao vivo no "Supernova". MTV, quarta, 21 h.
# O "Tribos e Trilhas" mostra o programa "Serras do Rio" e conta a

história da região de Petrópolis, a cidade imperial, no Rio de Janeiro,
local que foi descoberto por D. Pedro I, em 1830. Rede Bra�il, quinta,
18:15 h. (

# O programa "Linha Direta" reconstitui o assassinato do Padre

Josimo Moraes Tavares no Pará,.na década de 80. Globo, quinta,22
h.
# "Sou Obcecada por Regimes" é o tema do programa "Meninas
Veneno" apresentado por Marina Person. MTV, quinta, 23 h.
# João Carlos Saad, presidente da Band, analisa o progresso da tevê
brasileira no programa "50 Anos de Televisão". Rede Brasil, sexta,
23:30 h.

'

;

•
'I

.. -

por Cintia Lopes

Destaques da programação na semana de 11 a 17/3/2001

Rock tupíníquím
(Rede Brasil, dom, 11 H)

Wandi Dorattioto mostra ao

vivo o show da banda Charlie

Brown Jr no programa "Bem
Brasil". Direto do Parque do

Ibirapuera, em São Paulo, a

banda de Santos toca músicas
do novoCD "Nadando com os

'

Tubarões". Liderado pelo
,

vocalista Chorão, o grupo é

formado por Marcão e Thiago
nas guitarras, Champignon no

baixo e Pelado na bateria. Eles

também lembram antigos
sucessos como "O Coro Vai

Comê" e "Tudo Que Ela Gosta
de Escutar".

Na onda do funk
(SBT, dom, 12 H)

No programa "Canta e Dança,
MinhaGente", a apresentadora
Carla Perez recebe nosmusicais
o grupo As Meninas e os

conterrâneos do Araketu, que
tocam as músicas do novo CD.
Entrando na onda do funk, a
loura recebe ainda o Bonde do

Tigrão e ensina a coreografia
para a platéia.

Arte em famílía
(Globo, dom, 13:40 H)

O ator e diretor Paulo José é o

convidado do quadro "Tá No

Papo" do programa "Gente
Inocente".A produção recorda
Dina Sfat, que foi esposa de

Paulo, com uma cantora-mirim

interpretando a música "Cravo
e Canela", composta porMilton
Nascimento para a atriz. Os

filhos do ator, Paulo, Ana e Bel

Kutner fazem uma homena

gem ao pai famoso.

Musícal eclétíco
(Globo, dom, 14:45 H)

O "Planeta Verão" recebe no

quadro "Papo Solto" o cantor

Fábio Júnior, a comediante

Maria Paula e o nadador
Fernando Scherer. Nos mu

sicais as bandas KLB, Só Pra

Contrariar, LS Jack, Sampa
Crew e 6L6. Xuxa bate-papo
com o pessoal do CidadeNegra,
As Meninas e com Maurício

Manieri. Para encerrar o

programa, o' repórter Alex
Lerner conversa com a dupla
Chitãozinho e Xororó.

Metralhadora

(Record, dom, 22:45 H)
Boris Casoy recebe no "Pas
sando a Limpo" o polêmico
senador baiano Antônio Carlos

Magalhães. O politico do PFL,
que está fora do governo, fala
sobre corrupção na gestãoFHC
e sobre as falhas do sistema de

.

votaçãodo Congresso.Antônio
Carlos Magalhães comenta os

encontros comProcuradores da

República.

Atrás das câmaras

(Globo, seg a sab, 13:50 H)
Paulinho Vilhena faz a cober

tura dos bastidores da festa de

lançamento de "Estrela-Guia"
na segunda-feira no programa
"Vídeó Show".Na terça, André

Marques mostra o ma�ing ofde
"Esse é Do Ramo" nova

atração do "Caldeirão do
Huck". No quadro "Gentem
Como a Gente", Cissa Guima
rães visita a casa da cantora

Simone na quarta-feira. Já na

sexta-feira, Samara Felippo e

Roger Gobeth falam sobre
namoro no trabalho.

Maís místícísmo
(Globo, seg a sab, 18 H)

"Estrela-Guia", com direção
de Denise Saraceni, é a mais

nova novela da Globo. A
história escrita por Ana Maria

Moretzsohn mostra o envolvi
mento entre Tony e a hippie

Cristal, personagens deGuilher
me Fontes e Sandy. Bob e

Kalinda, vividos por Marcos
Winter e Maitê Proença, são os

pais de Cristal. No elenco estão

ainda Lília Cabral, Rodrigo
Santoro, Carolina Ferraz,
Gabriel Braga Nunes, entre.
outros.

Gordo e o tígrão
(MTV, seg, 23 H)

João Gordo recebe no "Gordo
a Go-Go" os funkeiros do
Bonde-do Tigrão. O grupo, que
está nas paradas com a música

de mesmo nome, será en

trevistado pelo VJ. Na repor
tagem do "Enviado Especial",

,

Max Fivelinha mostra uma
matéria sobre a invasão do funk
na noite paulistana .

"Míx" de estílos

(MTV, sab, 12 H)
Os melhores momentos do
"Fanático MTV" do ano pas
sado serão reprisados. O pro
grama da MTV americana

inclui bastidores de clips, ma
king oj, entrevista de fãs com

ídolos e um tour pela cidade
natal do artista sendo ele pró
prio o cicerone. Para este fim

de semana, os convidados são

N'Sync, Britney Spears,
Smashing Pumpinks, Lenny
Kravitz, Red Hot Chilli

Pepers, RickMartin e Cristina,
Aguilera.

CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847
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TELEVISAO Sábado, lOde março de 2001

EM
por Cintia Lopes

No rastro da estrela
Caim a chegada da Era de Aquá

rio, aGlobo resolveu apostar pesado
no misticismo nas novelas. E no

horário das seis não será diferente.

Depois de abordar o candomblé em
- "Porto do Milagres" e a angelologia
- crença nas intervenções dos anjos
- em "Um Anjo Caiu do Céu",
chega a vez de "Estrela-Guia", com
direção de Denise Saraceni, que es

tréia segunda-feira, dia 12. Mas se

os mantras, meditações e mapas as

trais compõem o clima esotérico, o
maior trunfo de "Estrela-Guia" é

mesmo a protagonista: a cantora

Sandy, que interpreta a hippie Cristal.
Se a Globo conseguir transferir para
a novela a popularidade que fez de

Sandy uma campeã na venda de dis
cos, o sucesso está garantido. "Era
um sonho antigo fazer novelas. Es
tou adorando a experiência e há mui

ta energia positiva entre o elenco",
filosofa Sandy.

Para manter boa audiência -

em média 32 pontos - conquistada
pela bem-sucedida "O Cravo e a Ro

sa", "Estrela-Guia" explora uma his
tória de amor que surge em meio

aos contrastes entre dois mundos

completamente diferentes. De um

lado, o materialista Tony, um eco

nomista workaholic vivido por Gui

lherme Fontes. Do outro, a espiri
tualizada Cristal, da comunidade hip
pie "Arco da Aliança" na ficticfa
Jagatah, interior de Goiás. Os dois

se apaixonam depois que Cristal fica
sob a tutela de Tony, o padrinho que
mora no Rio de Janeiro, depois da

morte dos pais Bob e Kalinda, per
sonagens de Marcos Winter e Maitê

Proença, em ummisterioso incêndio.

"O grande laboratório foi cuidar de
mim. Espiritualmente aprendi a pre
servar minha mente e o meu físico.

O Tony me proporcionou essa des

coberta", diz Guilherme,
Mas o casalzinho vai demorar a

ter um happyend. Tudo porque a ma

quiavélica Vanessa, personagem de

Carolina Ferraz, não dará sossego a

Tony e vai atormentar a vida de Cris

tal. O personagem de Guilherme
Fontes será disputado pelas duas,
situação que deixa o ator lisonjeado.
"Sou um cara de sorte, Ser dispu
tado por duas beldades não é para
qualquer um", gaba-se Guilherme.

A personagem de Sandy não
será menos assediada. A hippie
Cristal terá vários pretendentes.

Jorge Rodrigues Jorge/CZN Sandy e Guilherme Fontes, Cristal e Tony na trama

Como oplaybqy Carlos Charles, per
sonagem de Rodrigo Santoro, "O

Carlos é um jovem inconseqüente
que os pais nunca colocaram limites.

Ele é um bad bqy e vai aprontar
muito", adianta Rodrigo. Mani
pulado pela mãe, Daphne, vivida
por Lilia Cabral, a grande vilã da

trama, Carlos Charles fará de tudo

para conseguir comprar as terras

de Jagatah, que contêm diamantes

e que tem Cristal como única her

deira. "Me inspirei nas bruxas dos
desenhos animados e o visual é meio
viúva Porcina. Acho legal mostrar
um outro lado para o público", diz
Lilia, que se mostra empolgada em

fazer pela primeira vez uma vilã na

tevê.

Com a morte dos pais, Cristal é
levada por Tony ao Rio de Janeiro,
onde desperta o interesse nos pro
dutores musicais Guilherme e Lalá,
vividos por Gabriel Braga Nunes e

Christine Fernandes. Os trambiquei
ras, praticamente falidos, caçam
novos talentos para reerguer a

empresa. A descoberta de Cristal

como cantora é a salvação para a

dupla, que fará de tudo para ex

plorar o sucesso da jovem. "Ele
está em busca do sucesso e nessa

avidez tem atitudes egoístas. Mas
não é um vilão", defende Gabriel.

Com locações em Pirenópolis,
Goiás, e em Seropédica, no Rio

de Janeiro, a inspiração para a

trama de Ana Maria Moretzsohn

surgiu das questões de fim de milê

nio e nas novas crenças difundidas

pelo País. "O tema é o egoísmo,
como um dos principais proble
mas do mundo, e a diferença en
tre culturas" sintetiza á autora.

O contrato assinado com a pro
tagonista Sandy prevê que "Estrela
Guia" terá apenas 83 capítulos. A
expectativa é que o investimento

de R$ 100 mil por capítulo seja
. amplamente recuperado, principal
mente graças ao retorno que a

presença de Sandy como protago
nista pode proporcionar. "Sandy é

determinada e excelente profis
sional. A novela será um sucesso",
profetiza a diretora Denise Saraceni,

I�SPAS"
"Levo fama sem deitai:

na cama." Vera Fischer,
atriz que interpretou a

Helena em "Laços de

Família", referindo-se aos

supostos romances que são

atribuídos a ela. Vera diz

que não fica atrás de .

namorado e está curtindo

o tempo livre sozinha.

Desmentiu dessa forma

um aflair com o moreno

Marcos Palmeira, o Guma

de "Porto dos Milagres".

"Essa organização tão rígida na vida me assusta." Tereza

Seiblitz, atriz, justificando a "não-programação" de sua

segunda gravidez, que ocorreu depois de um breve reviva!

com o ex-marido Luiz Fernando Carvalho, diretor de "Os

Maias".

"Atuar." Júnior, o cantor e irmão de Sandy, respondendo a

Castrinho, repórter do "A Casa é Sua", da Rede TV!, sobre o

que pretende fazer na novela "Estrela-Guia", da Globo, na

qualagarota só entra em meados de abril.

"Meu filho não será um filhote de computador." Gaivão

Bueno, locutor esportivo da Globo, demonstrando como

pretende educar o filho mais novo, Luca, que nasceu semana

passada. Gaivão diz que vai colocar o garotinho logo em

contato com esportes e natureza, da mesma forma que fez

com os outros filhos e com os netos, não o deixando ficar

muito tempo em companhia da parafernália eletrônica.

"Não estou na TV só por causa da minha aparência.
Afinal, curvas não falam." Luize Altenhofen, apresentadora
do quadro "Calor", do "Domingão do Faustão", da Globo,
arguplentando que está na televisão por mais que suas form�s.

"Acredito no amor entre duas pessoas,

independentemente de seus sexos." Tuca Andrada, ator

que fez o Leô'ucio na primeira fase de "Porto dos Milagres",
em entrevista à Revista "Quem Acont.ece".

"Digo barbaridades, ajo de forma tresloucada, exagero."
Arlete Salles, a vilã Eugênia de "Porto dos Milagres",

.

revelando como se diverte com sua personagem, em

entrevista à Revista "IstoÉ".

"Se paixão vendesse em farmácia, seria uma viciada."
Eliane Giardini, atriz que interpreta a fogosa condessa de

Gouvarinho na minissérie "Os Maias", da Globo, em
entrevista à Revista "Chiques & Famosos".

"A novela recupera meu papel de ator, no sentido que eU

nunca deixei de lado." Guilherme Fontes, o Tony de

"Estrela-Guia", se enrolando para explicar - o que pareCe
um hábito - como está se sentindo de volta às novelas,

depois de ficar quatro anos sem atuar.

"Homem come arroz e feijão todo dia. Sei lá se não vai

querer um mezinho?" Helô Pinheiro, eterna garota de

Ipanema e apresentadora do "Viva o Shaw", da TV Gazeta,

justificando o teste de HIV que pediu ao marido, em
entrevista à Revista "Quem Acontece" ·
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As trigêmeas Clara, Sarah e .�.).) e t) .) ...'" «: ttI «: t) .) .) Q
Gabrieli Sasse Scherer � ,

s

1 � _

completam hoJe 3 aninhas, os
••

paiSlI,iSérgio e Marisa Sasse W

Scherer, e os irmãos, Ru$ltCir �
e Maiara, des�Jaril às ;.

princesinhas os parabéns ...

---w

Afofinha

Evelyn Caroline
Dalsochío. de 7

meses, filha de
Gilmar e
Claudete
Dalsochio,
enfeftáõao
nossa coluna

Aniversaria no dia 13/6 a linda
Gabriela S.chiochet

Joanna ld:enschel Benattí �
aniversariou no dia 213. ala}
é filha de Clair e Katle�n
Benatti. Parabéns!

Completou
4 anos no

dia 613 a

bela
Tcharlota.:
Parabéns!

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

CLíNICA�anh Weodá

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

.� '�
� W

� �
;. t
� t) e t).) t) «: e;.. 'e t) ....: t) ....: �

Parabéns para a gatinha Thaís Adríanq
Pedrotti, que no dia 12/3 completará 3

aninhas. O papai, a mamãe e os amigos lhe
• Jí

desejam muitas felicidades!

O gatinho Dou
glas Osmair

Oechsler Bona
aniversariou día

s/s.
comgletando 9

ano s. Ilse,
aninha,

Cami a, e os pais,
Douglas e Marília, ,

,lhe desejam os

parabéns!

A gatinhar Nadia Demathé Voltolini, junto aos

pais, aníversaríou no día ZI'3. Parabéns e
muitas fslícídades é o que desejam todos os

.
.

seus familiäres
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Edson Junkes/CP

Milton César Mateus, Airton Schiochet, Luís Póvoas e Nicolas

Foscolos, organizadores do Wizard Streetball

Wizard Streetball
Cinqüenta duplas participaram do 5° Wizard Streeball,
realizado no último final de semana na Praça Ângelo

Piazera. Um público de três mil pessoas acompanhou as

competições. Os vencedores foram Rê e Jô (Mirim
feminino); Jack e Nike (Infantil); Rio Branco e Só Mamões

(Mirim masculino) e Us Memo (Infanto).
;

-ManiÇl de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603'

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Sábado, lOde março de 2001

Ricardo Ulrich colou grau no curso de

Direito, da Furb, dia 2 de fevereiro. Recebe
os parabéns dos pais, Wilmar e Margrid

Ulrich

Premiação do concurso de Máscaras de Carnaval do Shop
ping Center Breithaupt. Da esq. pl dir.: Meggy Kutscher de

Oliveira (Marketing do shopping); Cláudio Luis Araldi

(vencedor categoria II), Rosemery Pett (vencedora. categoria
III) e Fabrício Tomed, da BTV

i' Floricultura
Florisa

a (047) 371-8146
a (047) 371-0515

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

NOVALO]A
A Florense Casa & Escri

tório realizou na quarta-feira
(7) o coquetel de apresentação
da nova loja em Jaraguá do
Sul, na Rua Bernardo Dorn
busch, 1611. Os convidados
tiveram a oportunidade de
conhecer osúltimos lançamen
tos em cozinhas, armários
modulados e escritórios.

COMÉRCIO
O comércio deJaraguá do

Sul estará atendendo neste

sábado, dia lO, até às 17 ho
ras. ·É o último dia da'pro
moção Jaraguá Liquida Ve
rão. Já o RotaryClub realiza
a 2a Feira da Ponta de Esto

que, hoje e amanhã, no Pavi
lhãoAdoParque deEventos.
A feira vai oferecer produtos
a preço de custo. Serão cerca
de 70 estandes com os mais
diversos produtos. Vale a

pena conferir.

SESC
Neste sábado, das 9 às 17

horas, o Sesc Jaraguá do Sul
estará desenvolvendo o

Projeto Sesc e você, saúde e

lazer para todos, na Praça
ÂngeloPiazera.

. LANÇAMENTO
Hoje, 10 de março, na

BoateNotre, acontece a festa
de lançamento da empresa

. Radical por Natureza Eco
turismo.

ELEIÇÃO
No último dia28 de feve

reiro, o Centro de Cultura
Alemã de Jaraguá doSul rea
lizou eleição e posse da nova
diretoria para o ano 2001. O

odontólogo Alfredo Guen
ther foi reconduzido à pre
sidência.

APAE
O presidente da Apae de

Guaramirim, Osnildo Bar

tel, informa que as inscri

ções para o curso de Danças
Gauhescas inicia no próxi
mo dia 20. Por outro lado
lembra que o tradicional
báile gauchesco da Apae,
este ano, será animado pelo
conjunto Pé no Estribo, da

organização Fogo de Chão.
está marcado para o dia 9

dejunho.

SORTEIO
O último sorteio da pro

moção "Sua sorte hoje", do
Shopping' Center Brei

thaupt, um Celta zero

quilômetro, será neste do

mingo, 11 de março às 19

horas, no primeiro piso do

Shopping.
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Farmácia faz campanha contra gripe
Jaraguá do Sul- A Rede de

Farmácias do Sesi está elaborando
campanha estadual contra o vírus
da gripe e vai disponibilizar vacina
Fiuarix (proveniente de laboratório
alemão) paramicrorregião, a partir
da semana que vem. O farma
cêutico e gerente da Farmácia Sesi
de Guararnirim, Márcio Augusto
Bettio, informa que amelhor época
para tomar a vacina é entre os me

ses de março e abril, "As' pessoas
que tomarem este medicamento
estarão prevenindo a manifestação
do vírus, durante o período de um

ano", comunica.
Não há contra-indicação. Pela

terceira vez aplicada na região e

pela primeira vez em Guaramirim,
a vacina é aconselhável para pes
soas de todas as idades. O farma
cêutico diz que não ocorreram ca

sos de reação à vacina. "Apenas
não é recomendada para aquelas
pessoas que sofrem de alergias
graves."

No ano passado, cerca de 30

mil moradores da microrregião to
maram a vacina. Bettio enfatiza

que a eficácia do produto não é de

100%, referindo-se a pessoas que
já estão gripadas. "Produzida a par
tir de vírus inativo, a vacina não
combate a gripe, apenas previne,
faz o organismo elaborar sua defe
sa", frisa.

O gerente regional do Sesi,
Leônidas Nora, diz que a vacina
aumenta a resistência do organis
mo. "As empresas que incentiva
rem os funcionários a tomarem a

vacina vão perceber a rentabilidade
dos mesmos no decorrer do ano",
garante o gerente. Além dos fun
cionários não contraírem gripes
fortes, não haverá transmissão do
vírus no local de trabalho.

O valor da vacina para empresas
é R$ 11,00, por pessoa (mínimo de
dez funcionários), e particular, R$
13,00. Crianças até três anos pagam
R$ 9,00. "Se a empresa solicitar, po
demos fazer a aplicação no local de
trabalho." (FABIANE RIBAS)

Tendência: o ecônomo Ehard Hersingpromete oferecer diversidade de pratos típicos, diariamente

Culinária alemã está de volta
aoRestauranteParqueMalwee

Hospital ganhausinadeoxigênio para oferecer bons momentos aos

nossos amigos e clientes", co
memora Juca.

O restaurante teve espaço am

pliado, com capacidade para ser
vir de 300 a 400 almoços. "Am
pliamos a área útil da cozinha,
mudamos o piso e ampliamos o

pé direito da parte dos fundos do

restaurante, para garantir am

biente mais agradável", comenta
o engenheiro de manutenção da:

Malwee, Gilson Concer, respon
sável pelas reformas. "Temos

praticamente uma cozinha de
estilo industrial", contenta-se o

econômo da casa.

Não está descartada a hipótese
de queo restaurante, embreve, passe
a atender também à noite-aos finais,
de semana. (LiSANDREA COSTA)

no inverno, nas tardes de do

mingo, e feijoadas, aos sábados.
O ecônomo Ehard Hersing,

conhecido como Juca, assumiu
a direção do restaurante. Juca

dirigiu outras casas do gênero em
Blumenau e região. Como co

zinheiro oficial, contratouHarold
Wylli, alemão que está no Brasil
há 14 meses e promete fazer

pratos diferenciados, todos os

dias. Os germânicos Marreco

típico, eisbein, kasler, salsichas
brancas e vermelhas, chucrute e

purê de batatas dividem espaço
no cardápio com pratos coloniais
e até com um churrasco, alcatra
na brasa. "Teremos novidades
diariamente e ainda contamos

com a belíssima paisagem do par
que, esse ambiente tão agradável,

Sobnova

direção, casa
contratou
cozinheiroalemão

médio de R$ 500,00 por mês", es
tima o diretor do hospital, Hilário
Dalmann. Ele lembra que o oxigê
nio era um dos custos mais eleva
dos do hospital e que não tem co

bertura do SUS (Sistema Único de

Saúde). "Faz muito tempo que o

Hospital Jaraguá queria adquirir a
usina de oxigênio, mas não tínha
mos recursos para isso", comenta.

O diretor da Malwee Malhas,
Raul Driessen, estima que em

cerca de 30 dias o fornecedor deva

entregar os equipamentos. Além da
usina, a empresa doou compressor
de gás comprido isento de óleo,
equipamento moderno que vai
substituir antigo compressor de

que o hospital dispunha, que já não
era suficiente para a demanda e

quebrou-se, nos últimos dias. (LC)

Jaraguá do Sul- A Malwee
Malhas oficializou, na quinta-feira,
a doação de usina de oxigênio para
o Hospital e Maternidade Jaraguá.
O equipamento vai quintuplicar a
capacidade de oxigênio e permitir
que o hospital gere o próprio gás,
que antes era comprado de Join
ville. AMalwee doou também cen

tral de ar comprimido, que gera o

ar utilizado em equipamentos de
anestesia e respiradores.

O hospital pagava cerca de R$
2,60 pelo metro cúbico de gás à
distribuidora White Martins, de
Joinville, gastos que chegam a R$
6mil por mês. Para gerar o próprio
oxigênio, a instituição vai gastar
cerca de R$ 0,25 por metro cúbi
co, com energia e manutenção.
"Agora nós vamos ter um gasto

Jaraguä doSul-A culinária
alemã voltou a ganhar endereço
específico na região. O Restau
rante Típico ParqueMalwee rea

briu ontem, depois de novemeses
fechado, em instalações remo

deladas e sob nova direção. Os
pratos típicos alemães e algumas
especialidades coloniais com

põem o cardápio da casa, que ini
cialmente vai abrir ao meio-dia,
de segunda a segunda, masjá tem
previsão de oferecer café colonial

r: , ,..", '\

COLEGIO MARZSTA SAO LUIS

�Aprova 77% no Ves1"ibular/2001
Raquel Fachini
Arquitetura e Urbanismo - UNERJ
Roberson Schulz
Desenho Industrial (Programação Visual) -

PUCPR
Roberta Bertoli
Administração (Marketing) - UNERJ/SAEM
Roberto Reinert
Ciências da Computação - FURB
Rodrigo Rafael Fontanini González
Comunicação Social (Publicidade e

Propaganda) - FURB
Rodrigo Uttpatel
Arquitetura e urbanismo - UNERJ
Zootecnia - UFSM
Rogério Luiz Bogo
Administração - FURB
Thiago carlos Emmendörfer
Direito - UNERJ
Direito - FURB
Viviane Mara Enke
Arquitetura e Urbanismo - UNERJ;SAEM
Administração (Marketing) - UNERJ

UNIVILLE
Karine Künel
Direito - UNERJ
Direito - FURB
Karine Trevisani
Ciências da Computação - FURB
Katia Jenifer Theilacker
Administração (Comércio Exterior) - UNERJ
Laerson Deretti
Tecnologia em Mecânica (Mod. Processos

Industriais) - UNERJ
Leonardo Emanuel Gonçalves
Administração (Marketing) - UNERJ
Morgana Beck
Psicologia - FURB
Patrícia Furlan Hille
Turismo e Lazer - FURB
Turismo e Hotelaria - UNIVALI
Priscila Bernardi
Ciências Biológicas - FURB
Rafael Pedri Sampaio
Direito - UNERJ

Ana Luísa Moresco
Administração (Comércio Exterior) -

FURB
Anthony Rafael Tomelin
Administração (Marketing) - UNERJ
camila Maíra Gonçalves
Administração (Comércio Exterior) -

UNERJ
carla Fabiana Buchmann
Engenharia Química - FURB
Chrisley Mery Emmendörfer
Fisioterapia - ACE
CristianeThaís Junkes
Pedagogia (EI e Séries Iniciais do EF) -

UNERJ
Daniele Barth
Letras (Secretariado Executivo) - UNERJ
Daniele Cristina Renta
Turismo e Lazer - FURB
Dayane Linzmeyer

_
Direito - FURB

Edson Pereira

Administração - UNERJ
Fatima Deretti
Direito - FURB e UNIVILLE
Fernanda do Amaral Verbinen
Direito - UNIVALI
Fernanda Steffens
Direito - UNERJ
Direito - FURB/SAEM
Engenharia Industrial Têxtil SENAI/
CETIQT - RJ
InêsUller
Pedagogia - UNERJ
Jefferson Luís Schramm
Engenharia Civil - FURB
Juliana KlitzkeAndriani
Direito - FURB
KaianyCanutoCorrêa
Educação Física - UNIVILLE
Kandine JonerMohr
Farmácia (Farmacêutico Bioquímico) -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sesc recebe estudantes para
exposição sobre Semana de 22

Quadros servem
comoaulade
literatura e
história da arte

Jaraguá do Sul - Até o

dia 30 de março o Sesc Jaraguá
do Sul expõe "A Semana de 22
e o modernismo brasileiro", ex
posição itinerante viabilizada
através do Projeto Arte Sesc

que deve, atrair milhares de estu
dantes das. escolas da região.
Marco na História brasileira, a
Semana de Arte Modema re

vólucionou conceitos e pa
drões, abrindo à sociedade
brasileira tendência que mar

caria a literatura, as artes e a

arquitetura. Mais de 400 estu

dantes estão ãgendados para a

primeira semana de visitação, a
partir de segundá-feira.

A exposição faz parte do

projeto do Sesc de formação de

platéia para as artes plásticas.

É composta por cerca de 50

quadros (reproduções fotográ
ficas de obras dos modernistas)
e perfis dos artistas, com bio

grafia e dados históricos. "In
felizmente não tivemos pare
des para tantos quadros, por isso
destacamos as obras mais sig
nificativas de cada artista",
justifica o coordenador de Cul
tura do Sesc, Sérgio Pedrotti,
Ele defende que a exposição é

perfeita para aulas de literatura
e história da arte, já que o mo

vimento modernista revolu
cionou a cultura brasileira. "Vi
sitar esta exposição vale por um
mês de aulas."

O Sesc está agendando visi
tas orientadas para estudantes
das escolas da região. "Só na

primeira semana já temos 400
estudantes de Guaramirim ins

critos", revela o coordenador.
MOVIMENTO - A Se

mana de Arte Moderna foi ide
alizada por'Di Cavalcanti, com
o apoio de Paulo Prado. Rea-

lizada entre os dias 11 e 17 de
fevereiro de 1922, reuniu con

ferências, recitais, concertos e

leituras de poemas, além de

exposição de artes plásticas.
Entre os intelectuais, poetas e

músicos que participaram es

tavam Graça Aranha, Villa-Lo
bos, Plínio Salgado eMenotti del
Picchia. Da exposição, partici
param Antônio Maya, Georg
Przirembel, Anita Malfatti e
Martins Ribeiro, dentre outros.
Conferencistas e músicos foram

recebidos, na ocasião, com
vaias.

A direção do Sesc esclarece

que a proposta da instituição não
é relembrar com saudosismo da
Semana de 22 mas oportunizar
o que Mário de Andrade definiu
como o significado maior do
modernismo brasileiro, "o direito

permanente à pesquisa estética,
a atualização da inteligência
artística brasileira e à esta

bilização de uma consciência

criadora nacional...".

Tema: mostra expõe obras de um movimento que revolucionou a literatura, as artes e a arquitetura brasileira

Agenda: Pedrotti espera 400 estudantes na primeira semana

\,

Kumon vai acabar com o

medo da matemática
Jaraguá do Sul - Nem

todas as pessoas consideram a

matemática um bicho-de-sete

cabeças. Os alunos do Kumon

efetuam cálculos e encaram a

matemática como desafio esti

mulante. O método aplicado pela
escola acaba com o medo e

resistência que existe em torno

da disciplina. Com média de 50

alunos, a orientadora do Kumon
de Jaraguá do Sul, Angie Mari

Sousa Maurissens, explica que
o ensino é individualizado e

atende alunos desde a pré-escola
até adultos. "O objetivo da escola
é aprimorar a matemática e o

português de pessoas que têm

'traurna ou apenas pretendem se

superar", destaca.
Criado há mais de 40 anos

no Japão, mais de 20 anos no

Brasil e há 5 anos noMunicípio,
o Kumon procura oportunizar
aos alunos excelência aca

dêmica. "Além de melhorar as

notas na escola, os nossos alunos
desenvolvem autoconfiança, a

'

capacidade e o, desejo de

aprender", enfatiza Angie, ex
plicando que cada 'estudante

aprende em seu próprio ritmo.

"A pessoa só pa�sa para outro

assunto quando já sabe bem a

etapa que estava estudando",
frisa.

\

Na disciplina de português,
os alunos desenvolvem o gosto
pela leitura através de inter

pretação de textos e vocabu

lários. "Temos alunos que ven

ceram a dificuldade e passaram
no vestibular", conta.

MÉTODO - Os programas
são .desenvolvidos. especifica-
,mente para cada aluno e o

material é autodidático, seqüen
ciado, composto por exercícios

com dificuldade gradual. Os

conteúdos são desde pré-escola
até terceiro grau e não existem

professores, apenas orienta

dores. A orientadora informa que
são duas aulas por semana (de
30 a 60 minutos), em horários

flexíveis, conforme a dispo
nibilidade do aluno. "Os alunos

fazem tarefas todos os dias para
que, desta maneira, crie hábito

pelo estudo", diz Angie. Os

interessados em conhecer o

método do Kumon podem entrar

em contato pelo telefone 275-
0278.

BSREiTHAÜPTi
n .......... Ceatar IIIlU] BREITHAUPT Io�.�CiIftdt..sna('.tw".
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pela Prefeitura, para uso do pessoal
encarregado de percorrer os bair
ros e acompanhar esse tipo de

situação.' Verbinem disse que as

medidas serão acompanhadas de
uma campanha de esclarecimento
das comunidades sobre a importân
cia desses cuidados.

- Pretendemos contar com a

ajuda do Conselho de Líderes Co
munitários para levar essas infor

mações aos moradores -, diz
Verbinem.

Segundo ele, a aprovação do

projeto de lei que institui o Pro

grama de Moradia Econômica, que
tramita na Câmara de Vereadores,
dará importante contribuição nesse

sentido. O projeto prevê que a Pre
feitura auxilie as fanulias de baixa
renda e com um único imóvel, for
necendo projeto técnico na cons

trução de moradia com até 70 me

tros quadrados. (MR)
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Fiscalização de construções
irregulares será intensificada
Guaramirim - A Prefeitura

está intensificando a fiscalização
sobre loteamentos e construções
irregulares, que não atendem as

exigências do Plano Diretor, como
colocação da infra-estrutura e ní

veis de ocupação de morros e en

costas. A informação é do se

cretário de Planejamento e Desen

volvimento Urbano, Valério Verbi
nern, que destacou a importância
da fiscalização para que a expansão
da área habitada não aconteça à

revelia, com conseqüências poste
riores, COIpO as recentes enxurradas.

Conforme Verbinem, algumas
edificações em condições irregula
res já foram, inclusive, autuadas
no Município, num trabalho que
será cada vez mais freqüente, daqui
para a frente. A Secretaria de

Planejamento e Deserivolvimento
Urbano aguarda o recebimento de
veículo que está sendo adquirido

Sugestão: empresário propõe que os recursos sejam destinados para obras de controle de enxurradas

Zanghelini defende retenção
de 80% dos valores da TCFA
Presidente da

Aciag está
encaminhando

moção à Facisc

Guaramirim - o presiden
te da Aciag (Associação Co

mercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim) está propondo a

retenção nos municípios de 80%
dos valores que forem arreca

dados pela TCFA (Taxa de Con
trole e Fiscalização Ambiental),
instituída em 1981 e com previsão
de entrar em vigor a partir deste
ano. Zanghelini já determinou a

elaboração demoção nesse sentido,
que a Aciag pretende encaminhar
à reunião regional da Facisc (Fe
deração das Associações Comer
ciais de Santa Catarina), no pró
ximo dia 27 de março, em Ara

quari.

De acordo com a moção, os

recursos retidos seriam geridos
pelas prefeituras e serviriam para
investir na construção de esgotos
sanitários, uma das maiores carên
cias das cidades catarinenses, e

outras obras voltadas à preser

vação do meio ambiente, como na

implantação de parques e áreas

verdes, garantindo para a popu
laçãomelhor qualidade de vida. No
caso de Guararnirim, ele dá outro

exemplo da importância da reten

ção dos recursos na esfera muni

cipal, que é a urgência que a cidade
tem na execução de obras de infra
estrutura para diminuir os proble
mas de alagamentos decorrentes
de enxurradas.

Zanghelini já defendeu a po
sição durante reunião na Acijs
(AssociaçãoComercial e Industrial
.de Jaraguá do Sul), no início da
semana, e com a transformação
da proposta em moção da Facisc

espera eclodir a discussão e reação
dos empresários em todo o Estado

em tomo da questão. "Os empre
sários precisam reagir a essa Dita
dura das Taxas", argumenta o

presidente da Aciag, classificando
a TCFA de "mais um tributo que o

governo empurra goela abaixo."
Ele aponta como outro exemplo
disso a CMPF, que poderá se tor

nar permanente.
CONSEQÜÊNCIAS - Na

opinião do presidente da Aciag,
além de elevar a carga tributária,
já bastante combatida pelas
empresas, a taxa só irá aumentar

a insatisfação da classe empresarial
com os representantes políticos.
"É notória a omissão da classe

política no caso. Não tenho co

nhecimento de que tenha sido esbo

çada qualquer resistência à vigência
da TCFA", observa. As empresas
de qualquer ramo, potencialmente
poluidoras e utilizadoras de re

cursos naturais, têm prazo até 31
de março para efetuar cadastro de
recolhimento da taxa.

(MILTON RAASCH)

Comunidades exigem segurança na BR-280
Schroeder/Guaramirim -

Integrantes de quatro associações
de moradores, representando as

comunidades dos bairros Recanto

Feliz, Amizade, Vila Paraíso e

Schroeder I estarão reunidas hoje,
às 16 horas, no pavilhão da Igreja
Nossa Senhora das Graças, no

Bairro Schroeder I, para tratar

sobre a retomada do movimento

Recanto Feliz, Caubi dos Santos

Pinheiro, o principal assunto em

pauta será a decisão das comuni
dades sobre a realização de novo

protesto para pressionar autorida
des e o DNER (Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem)
para a instalação de um controlador
de velocidade no quilômetro 62 da

rodovia, conforme foi deliberado
que reivindica mais segurança para em reunião mantida pelos morado
os pedestres no entroncamento da res com prefeitos, vereadores e

Rua Cláudio Tomaselli com a BR- deputados, em novembro do ano

280, via de acesso para todas estas passado.
comunidades, na divisa de Schroe- Segundo Pinheiro, as lideran-
der e 'Guaramirim. ças das quatro comunidades não

De acordo com o presidente da hesitarão em adotar medidas drás

Associação deMoradores doBairro . ticas, que poderão incluir o blo-

. queio do tráfego rodoviário por
tempo indeterminado no trecho de

ligação da rodovia federal com a

Rua Cláudio Tomaselli (entrada
para o Bairro Schroeder I), caso a

reivindicação dos moradores con

tinue sendo tratada com descaso.

Segundo ele, há mais de 10 anos

as famílias que residem na área
reclamam, sem êxito, providências
para redução dos riscos no local.

MORTES - O argumento
que as associações de moradores
utilizam na discussão do assunto

é convincente. Segundo Pinhei

ro, 28 pessoas já morreram e�
acidentes no local, nos últimos
anos. (MR)
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Colisão entre Chevette e

caminhão deixa homem ferido
Motorista do
Chevette sofreu
cortes profundos
e fraturas

Jaraguá do Sul - Na tarde
de ontem aconteceu mais um aci
dente no perímetro urbano do Mu

nicípio. Ao tentar entrar na pista,
na Rodovia Wolfgang Weege,
Bairro Rio Cerro, o Chevette de

placa LYL-7287, conduzido por
Renato Luís Tonon, 29 anos, coli
diu com o caminhão Mercedes
Benz, placa LYR-2539, de Con
córdia, conduzido por Evandro
Dal Pizzol, 23. Segundo informa

ções do socorrista efetivo do Cor

po de Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul, Alexandre Dallari,
o caminhão estava fazendo ultra

passagem quando aconteceu o

acidente. "Segundo informações de
testemunhas, o motorista do Che
vette não olhou para os dois lados
antes de entrar na-pista".

Havia quatro pessoas dentro
do Chevette, entre elas, duas

crianças. Reonaldo Ferreira, 30,
um dos caronas de Tonon, diz que
quem estava na contramão era o

condutor do caminhão. "Nós
estávamos levando as crianças
para a escola, ainda bem que não Tonon: condutor do Chevette foi encaminhadopara o Hospital São José

aconteceu nada com elas", conta.
Tonon foi encaminhado,' cons
ciente, para o pronto-socorro do

Hospital São José. Ele sofreu
corte profundo na mão esquerda,
cortes generalizados pelo corpo
e suspeita de fratura no fêmur.
Uma das crianças, Jonatan Perei

ra, 6, sofreu hematoma na cabeça.
O motorista do caminhão

alegou que o Chevette saiu de
uma lateral, entrando na rodovia
sem perceber o fluxo do trânsito.
"O Chevette invadiu a pista,
depois que bateu no caminhão
acabei perdendo o controle",

Dal Pizzol: motorista do caminhão diz que o Chevette invadiu a pista relatou. (FABIANE RIBAS)

Duas pessoasmorrem em acidente de trânsito
Jaraguá do Sul - Na noite

de quarta-feira, dois acidentes
ocasionaram duas mortes. O pri
meiro aconteceu às 19h45, na BR-
280, próximo à entrada de Nereu
Ramos. Segundo as informações
da Polícia Rodoviária Federal, o
veículo Renault Mégane, placa
AJD-2663, de São Bento do Sul,
conduzido por Acir Alfredo Horst,
50 anos, bateu de frente com a

moto Honda XL 125, placa LZG-
8865, de Jaraguá do Sul, conduzida
por Altivir Nartignago, 31.

O piloto da moto foi en

caminhado para o pronto-socorro
do Hospital São José ainda com

vida, mas entrou em óbito em

seguida. Horst saiu ileso. "Tes
temunhas relataram que a moto

entrou na contramão e cortou a

frente do outro veículo", diz o

policial Carlos Ribeiro.
O outro acidente aconteceu na

madrugada de quinta-feira, na Rua
Horácio Rubini, Bairro Rio Cerro,
pouco antes da Serra de Pomerode.
Foi colisão frontal entre o veículo

Chevy, placa ICC-428l, de Tim

bó, conduzida por Mário Flohr, 45
anos, e uma SolO, placa MAK-

2613, Jaraguá do Sul, conduzida
por Sérgio da Silva, 34. O cabo da
Polícia Rodoviária Estadual
Vilarino Rodrigues informou que
Flohr morreu no local do acidente
e Silva sofreu escoriações leves.
"Pessoas que presenciaram o

acidente relataram que a Chevy
estava trafegando com farol baixo
e fazendo ziguezague na pista", diz.
(FR)

Furto em veículo
O veículo Gol, placa LYO-3183, de propriedade de Mara

Jaqueline de Toffol, foi arrombado na manhã de ontem, n<llateral
do Posto Mime, na Rua Epitãcio Pessoa. O ladrão levou uma

bolsa que continhaR$ 400,00 em dinheiro, um celular e um óculos
de grau.

Motocicleta roubada
Amoto Ronda CG Titan 125, placa LZY-4312, de propriedade

do representante Renato Carlos Bento da Silva, foi roubada na

quinta-feira do pátio do Supermercado Breithaupt, da RuaWalter
Marquardt. Quem havia deixado a moto no supermercado foi o
cobrador Nelson José Panazzolo Preto.

Arrombamento seguido de furto
A Brasilia LZU-8438, de Jaraguá do Sul, do operador de

máquina Luiz Hirshen, foi arrombada na manhã de ontem, na

Rua Epitácio Pessoa; O ladrão arrombou a janela do lado do
motorista, pegou o aparelho de CD e um CD. Uma testemunha

percebeu a intenção do ladrão, ligou para a polícia antes do furto
ser consumado, mas os policiais não chegaram em tempo.

Atos obscenos
A operadora de caixa Roseleide de Souza Oliveira, 30 anos,

moradora do BairroVilaNova, compareceu àDelegacia de Polícia
na manhã de ontem' para prestar queixa contra o ajudante Leo

nardo Milato, 26 anos. Ela relatou que Milato abaixou a calçae
fez atos obscenos para a comunicante, na Rua Ângelo Schiochet.

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776· Sala 12 • Ed. Maximunn Center Fone: 047 275·1150

PiZZQS
Pequena - R$ 6,90
Grande - R$ 12,90
Gigante - R$ 15,90

6 Calzone - R$ 16,90
�.

'->'P;a�er em Entregamos em Guaramirim
v atender bem. 'B�

1(J1U1t1- ti-�

"71-'615
Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipiZZB

de banana nevada

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

Campeonato Integração
Amanhã iniciam os jogos do Cam

peonato Integração. No total, sete grupos
-

estão inscritos para as competições. A
primeira rodada vai abrir com o jogo entre

a Cruz de Malta x POHte Preta, no Estádio

II do Cruz de Malta. Os outros jogos são:

a Grêmio Garibaldi x Alvorada, Guarani x
IS Vitória. O Flamengo folga nesta rodada.

A entrada é franca.

e

Cruz de Malta
O Cruz de Malta recebeu a faixa de

a campeão do Campeonato Amador de

r
2000, no domingo passado. Após a entre

ga, aconteceu amistoso contra a equipe
do Floresta, de Pomerode. O Cruz de Mal
ta perdeu por 4 a 1.

Ciclismo

Hoje vai acontecer a festa de premiação
do Campeonato Estadual de Ciclismo

) 2000, a partir das 20 horas, na Cantina
I D'ltália, no Bairro Boa Vista, em Joinville.
) O piloto j araguaense Edson Zilstors vai ser

premiado na categoria Júnior, e Edemilson
Senff, na Master. Amanhã, às 10 horas,
inicia o 34°Circuito Boa Vista de Ciclismo,

, naAvenida BeiraRio, emJoinville. A prova
I marca a abertura do ranking nacional de

Ciclismo 2001, nas categorias Elite, Sub
23, Aspirantes, Júnior, Juvenil, Cadetes e

Master.

CORREIO DO POVO

Inscrições para o
'

Varzeano iniciam

segunda-feira'
Guaramirim - A Secretaria de

Esportes, Lazer e Promoção de Eventos

começa a receber segunda-feira as ins

crições para o Campeonato de Futebol
Varzeano. Poderão participar equipes de
todo o Município e as inscrições custarão
R$ 100,00. Já está definido que os jogos
serão realizados aos sábados à tarde e aos

domingos pela manhã e à tarde. Com isso,
a secretaria quer criar as condições para
aumentar a afluência de público aos locais
dos jogos, explica Luiz Antônio Chiodini,
titular da pasta.

Chiodini considera o Campeonato
Varzeano um dos principais eventos

esportivos organizados anualmente pela
Prefeitura, e pretende motivar a par
ticipação do maior número possível de
clubes. Para tanto, a secretaria pretende
destinar 80% do valor arrecadado com as

inscrições para ser rateado na premiação
das equipes que conseguirem as primeir�s
colocações.

A previsão de Chiodini é de que cerca

de 16 equipes, podendo chegar a 20, par
ticiparão do campeonato. Os locais dos

jogos estão definidos: estádios do Seleto,
Amizade, Avaí e Beira Rio. (MR)

•
COLÉGIO MARISTA

"COLÉGIO MARISTA SÃO Luís
INICIA PROJETOS EDUCATIVOS

EXTRA CURRICULARES"ki·t.iiiitj

Ao longo de sua trajetória educativa, o Colégio
Marista São Luís tem pautado sua proposta

pedagógica, essencialmente, na formação integral do
corpo discente. Dessa forma, um grande número de
atividades extracurriculares são proporcionadas aos

educandos, para que possam desenvolver suas mais
diferentes potencialidades.

Sintonizado com as atuais tendências da Educação, o

Colégio Marista São Luís desenvolve um amplo
projeto esportivo; oferecendo aos seus alunos

oportunidades de aprendizagem e crescimento em

várias modalidades: basquetebol, voleibol, futebol de
salão, xadrez, tênis de mesa e dança. Além dessas
atividades, continua também com os Movimentos EDA
e REMAR. Para pais e professores, o Colégio Marista
São Luís oferece, como opção, atividades em três

modalidades: futsal, voleibol e dança.
O Colégio Marista São Luís, através dessa iniciativa
- Projetos Educativos Extracurriculares - procura
formalizar o seu fiel compromisso em educar através

de uma proposta educativa apoiada em valores
cristãos e humanísticos, os .quois caracterizam-se em

elementos imprescindíveis à construção de vida digna
para todos.
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Silva: técnico acredita em boas colocações nesta primeira etapa do campeonato

Printeira etapa,do campeonato
regional de tênis inicia amanhã
Técnicoda
equipe jaraguaense
diz que o grupo
tem bons tenistas

Jaraguá do-Sul - Neste fim de se

mana, vai acontecer a primeira etapa do

Campeonato Regional Catarinense de

Tênis, nas categorias Infanto e Juvenil

(entre 12 e 21 anos), no Clube Beira Rio,
a partir das 9 horas. Entre os 48 atletas

que vão participar das disputas, 14 são

jaraguaenses da equipe Baependi/Malwee.
O técnico do tênis, Marcílio Silva, diz que
a equipe local possui atletas que têm

grandes chances de conquistar um dos
três primeiros lugares em cada moda
lidade.

Vice-campeão da primeira etapa do

campeonato estadual, Artur Sonnenhohl,
16 anos, é um dos cotados a garantir boa
colocação. O irmão dele, o campeão da,

Copa Malwee 2000, Alexandre Sonne

nhohl, 14 anos, também tem chances de
ficar entre os primeiros. Também campeão
da CopaMalwee, Rodrigo Faria, 12 anos,

é um dos cotados na sua categoria. "Nestas
provas vão participar os melhores tenistas
de Santa Catarina, vindos de Florianópolis
e Joinville", conta.

No fim de semana passado foi realizada
a primeira etapa regional do Campeonato
Estadual de Tênis, no Adulto. Jaraguá do
Sul fez quatro campeões: Aotair Ronchi,
na e CM; Wilson Watzko, 4a BM; Max
milian Schmidt, na 2a A, e Fábio Ronchi,
na 3a B. Na primeira etapa estadual de tênis,
o jaraguaense Aotair Ronchi foi campeão
na 6a C. (FABIANE RIBAS)

JaraguáMotorClube promove primeiro
'arrancadão' do ano neste [mal de semana

No dia 23 de março será realizada'
reunião entre integrantes da Fauesc

(Federação Catarinense de Automobilis
mo de Santa Catarina) e membros da
comissão organizadora de Mafra, Join
ville e Jaraguá do Sul, para traçar defi
nições sobre o campeonato estadual, que
terá três etapas neste ano. "O início do
estadual está previsto para o mês de

abril", conta Spezia.
'

Os destaques são de Joinville e Cu

ritiba, mas Spezia acredita que, este ano,
alguns pilotos jaraguaenses vão estar no
pódio. "Os pilotos da nossa cidade estão

, cada vez melhores, tenho certeza que
este ano teremos surpresas", frisa. No
local haverá serviço completo de bar e

cozinha. O valor da entrada é R$ 5,00. (FR)

. Jaraguá do Sul-Muita velocidade
para marcar a primeira atividade deste
ano do Autódromo JaraguáMotor Clube.
Neste final de semana vai acontecer o
Automobilismo Arrancadão, a partir das
14 horas. O proprietário do autódromo
e um dos organizadores do evento, Silvio
Spezia, está contando com a presença
de aproximadamente 150 pilotos, sendo
50 de Jaraguá do Sul, para participar das
13 categorias oportunizadas. "As ins

crições podem ser efetuadas no dia das

competições", comunica, informando
que o valor é de R$ 40,00.

Spezia diz que muitos pilotos de
outras cidades, como Ponta Grossa, São
José, Mafra, Rio Negro e Campo Largo
já estão procurando os organizadores.
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Três equipes estão invictas na taça de futebol de areia
Barcelona x Santa Isabel, Des
pachante Ereitag x Society,
MaestrilRodovia x Beira Rio e

Ouro Verde Mudas x The Fox,
No estádio da Corticeira, serão
sete jogos, reunindo Morro
Zastrow x Unidos, Telas Eggen
x Reinke/EliteMóveis, União da
Vila x Los Papas Verduras,
Super Treis x Couve-Flor, Nova
Esperança x Lunender/Reeltex,
Guamiranga x Berlim e Unidos
da Vila x Calhas Schiochet.
(MILTON RAASCH)

Competição
prossegue hoje
com a realização
de 12 jogos

ke/EliteMóveis, que derrotaram
as equipes adversárias em todas

as partidas disputadas, Já foram
realizados 36 jogos, na com

petição, que iniciou em 17 de.
fevereiro, Durante esta semana,
a Comissão Disciplinar esteve
reunida para decidir sobre a

. partida entre Unidos x Nova

Esperança, que não chegou a

ser concluída no estádio da Pe
dreira Rio Branco, no sábado

passado,
A equipe do Unidos vencia

ao Nova Esperança por 4 a 1

quando o árbitro José Carlos de
Souza teve que suspender a par
tida, ao se sentir ameaçado de

agressão e por problemas disci
plinares, Na apreciação do

caso, a Comissão Disciplinar
decidiu dar ganho de pontos ab

time do Unidos e sentenciou a

punição dos atletas envolvidos,

Os atletas Lenoir Góis, Lenoar
Góis e Valmir Góis, todos da

equipe do Unidos, foram pu
nidos, respectivamente, com

afastamento definitivo da com-.

petição, suspensão por 30 dias
e suspensão automática de um

Jogo,
O incidente no estádio da

Pedreira Rio Branco foi a pri
meira ocorrência de ordem

disciplinar registrada até o

momento no campeonato, Para

hoje, estão previstos mais 12

jogos, em dois locais diferentes
e com início às 13h30, No Cam

po Dias acontecerão cinco par
tidas: Bekos x Equipedreira,

Guaramirim - Três equi
pes permanecem invictas na

Taça Cidade de Guaramirim de
Futebol de Areia após realiza
das seis rodadas. São os times
do Barcelona, The Fox e Rein-

Pré-VestIbular
""

- Equipe de Professores a nível nacional
(Pachecão, o professor de cursinho mais

. conhecido e querido do Brasil)
- Pastas e apostilas gratuitas
- Revisões aos sábados
- Plantões tira dúvidas
- Simulados e aulões de véspera
- Peças teatrais de obras literárias (ACAFE)
- Cursos gratuitos para nossos alunos:

- Matemática básica
- Matemática financeira
- História de Santa Catarina
- Geografia de Santa Catarina
- Atualidades

\

� .

E ahow de aprovação
com Pachecão e Equipe

JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




