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EdsonJunkes/CP Funcionária da r'Unidade de Processamento de

Palmeira Real do Município durante a confecção do produto. Página 6

Vara Federal é
instalada em JS
A Vara da Justiça Federal

foi instalada oficialmente em

Jaraguá do Sul. A solenidade
de inauguração aconteceu na

tarde da última quinta-feira.
Página 7

Rock é atração esta

noite em Schroeder
Acontece hoje a segunda

edição do Rock in Schroeder,
o evento será realizado noCTG
Leodato Ribeiro, Schroeder I,
a partir das 20 horas.
CadernoExtra

Justiça convoca

Nilson Bylaardt
para audiência
Página3

Fecam promove
. / -.-

semmano para

prefeitos e vices
Página4

Rizicultores de

Massaranduba

comemoram safra
PáginaS

Maiwee/FlVlEjogacom
a Unisul na estréia do
Estadual de Futsal
A equipeMalweelFME vai

enfrentar o time da Unisul, de
Florianópolis, hoje, às 20h30,
no ginásio do ParqueMalwee.
A disputa marca o início do

CampeonatoEstadual deFutsal.
O técnico Fernando Ferreti ga
rantiu que todos os atletas es
tão em condições de jogo. Na

quinta-feira;o técnico recebeu
a confirmação da aquisição de
novo ala para a equipe jara
guaense. Trata-se deDedé, ex
jogador da Sumov (campeã da
Taça BrasiI2001). O técnico
ainda conta com os novos re-

.

forços, Fernandão, Ortiz e

Franklin. Página 11

Câmara rejeita
veto do prefeito
A Câmara de Jaraguá do

Sul rejeitou o veto do prefeito
Irineu Pasold (PSDB) ao pro
jeto do então vereadorMoacir
Bertoldi (PPB), que denomina
Estrada Elsa Trapp Meier à
JGS-461. Página 4

Jaraguaenses vão

jogar em São Paulo
,

Mais de 40 atletas da Es

cola de Futebol Meninos de

Ouro, de Jaraguá do Sul, fo
ram para São Paulo na quinta
feira paramostrar a qualidade
dos jogadores da região.
Página 12

Berlim
373-1010

Edson Junkes/CP
Policiais de Guaramirim vão à Cãmarà Municipal.

pedir apoio para aquisição de armas e equipamentos. Página 9;
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Aparte
A insistênciado vereadorAugustoMülleremgarantiravigência

do famigerado decurso de prazomostra quemuitos políticos _
principalmente integrantes de partidos conservadores _ precisam

urgentemente se atualizaremrelação
às alterações no texto constitucional.
Na sessão de quarta-feira, da
Câmara de Jaraguá do Sul,Müller
ocupou a tribuna para rebater as
críticas do colegaMarcos Scarpato.
Numdeterminado trecho disse: "Os

projetos têm tempo para serem

votados, sob pena de passarem por
decurso de prazo".

Scarpato havia criticado a falta
de interesse de alguns parlamen
tares em analisarmatérias a serem

apreciadas pelo Legislativo, vo
tando-as de acordo com as con

veniências, semsequer discuti-las.

, Prenhe de razão, Scarpato não foi
compreendido, inclusive pelo líder do governo, vereador Sílvio
Celeste, que distorceu o eixo do debate, oportunizando o

devaneio saudosista deMüller. Argüido sobreo fimdo instrumento
arbitrário instituído pela ditaduramilitar, bateu-pé e sustentou a

argumentação.
Decurso de prazo, assim como o decrçto-lei e tantas outras

trampas impostas pelo autoritarismo, saíram de cenajunto com
o regime. O decurso de prazo foi utilizado durante os 21 anos de
ditadura. Os projetos enviados pelo Executivo ao Congresso
deveriam ser votados em 30 dias, caso contrário, eramaprovados
automaticamente. Para garantir a manobra, os governistas
deixavam o plenário durante a votação damatéria. Sem quórum,
não era votada. A estratégia era repetida até completar os 30
dias.

Já os decretos-lei-c- cuja nomenclatura se explicapor si só
_ eram decretos que tinham poder de Iei, não precisando ser

apreciados pelo Congresso, entravam em vigor imediatamente à

'decretação. A redemocratização caolha inventou asMedidas
Provisórias que, naprática, têm osmesmbs efeitos dos decretos-

I lei, com.umadiferença: precisam ser aprovadas pelo Congresso,
emnomáximoêüdias. Todavia, épermitido aoExecutivo reeditar
amedidaprovisória quantas,vezes forem necessário.
A dúvida deMüllertalvez deeorra do parágrafo 2°, do Artigo

43 daLeiOrgânicã;quê determína 30 dias para que aCâmara

apre.��e as razões alegadas no veto. Porém, o parágrafo 4° reza:
��gotâdö.�eIfÍ deliberação o prazoprevisto, o veto será colocado
�á 9iden;. do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais
proposições, até sua votação final". Em nenhummomento a

ConstituiçãoMunicipal afirma que, fmdo o prazo; o veto é auto-.
maticamente aprovado. Até porque, seria regredir ao arbítrio. .

Filiado aoPFL, partido que juntamentecom o.PPB sustentou

O regimemilitar_ na época sob a siglaArel}á_.;Mülle;r ainda
guarda alguns resquícios dos anos de chumbo. Se em algum
mOÍll�ntoaLeiOrg�cà do.Município referenck tal instrum�nto, .

:precfs,(\,.,ser il1lediat��e�te! ex,tirpad�: parque E6ritnl�ia a
C;oh$ti�iç'�9Rede;rhl.'Êntretànto;'oPf engOliu a arg�J11entação
'�:e.m:',p�Sbtlej ar;' té'f,o�çq.rid'(?âs criticas de que oi políticos,
inclepertdente'do:paJ1tido, têmpouco ounenhum interesse pelas
leis.

Moralidade na administração pública

Recentemente, ouvimos
muito falar em Lei de Res

ponsabilidade Fiscal, que tem
por objetivo criar uma nova

cultura para os administradores
da "coisa pública", isso para se

chegar à chamada "moralidade
na administração pública".

O verdadeiro nome da lei

deveria ser Lei de Irrespon
sabilidade na Gestão Fiscal,
porque, mesmo com a lei em

vigor,muitos administradores
públicos não estão nem aí com

. ela, desrespeitando-a desde o
primeiro artigo. Daípor diante
podemos imaginar...

Vai sermuito difícil conse

guir amoralidade na adminis
tração pública enquanto tiver
mos políticos sem ética na

condução dos partidos e que
fazem parte da administração
pública.

Ética é o conjunto de prin
cípios morais que se deve
observar no exercício de uma

profissão, ou seja, valores

* Tarcísio Schneider

morais da conduta humana. Ela
é relativa aos bons costumes,
dos homens, estando relaciona
da diretamente com a formação
de cada um. O que é ético para
um pode não ser para o outro

e vice-versa.

Em Jaraguá do Sul, temos
vários exemplos da falta deética
Umdeles é o caso do presidente
doDiretóriomunicipal doPPB,
que usou o partido para pro
moção pessoal, deixando visível
a despreocupação com a agre
miação partidária, desrespeitan
do os filiados. I

Outro exemplo de falta de
ética é a questão do nepotismo
na Prefeitura, pois o povo foi
enganado na campanha elei
toral do ano passado. Nos pa
lanques, em comtcíos, falavam
na campanha da família, que'

.

seria implantado caso ven

cessem as eleições. Entretanto,
a população entendia que a

propostatratava do resgate da

imagemda famíliajaraguaense,

e não de empregar familiares

alguns políticos naPrefeitura,
Para ser ético não é neces

sário estar filiado aoPT, apes
do partido terincorporaclo
exercido seus fundamentos
Para ser ético precisa estar

identificado com os princípic
que os norteia. Éticaéum dever

de todo o cidadão, principal
mente daqueles que têm a res·

ponsabilidade pela adminis

tração pública, para dar exen
plo à sociedade .'

Ser ético não faz mal a nino

guém, pelo contrário, só faz

bem, pois a ética provém dos

bons costumes e do moral.
É um direito e um deverde

todo o cidadão exigir a more
lidade na administração públi

-

ca, pois é com os recursos do

pagamento detributos quese
mantêm o órgão público.

*Funcionáriopúblico e memo

bro do Diretório do PPB de

Iaraguâ do Sul
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Guaramirim será sede na próxima segunda-feira da reunião do

Conselho de Desenvolvimento do Eixo Joinville-Jaraguá do Sul
e Microrregião. O encontro

vai iniciar às 8h30, na Sala de Reuniões da Prefeitura. Entre os

assuntos que serão tratados pelos prefeitos e

lideranças estarão a questão da formação da Região
Metropolitana Norte/Nordeste e apresentação dos projetos de

duplicação do traçado da BR-280, de ampliação do Aeroporto de

Joinville e das obras de melhorias no Porto de

São Francisco do SuL
O empresário jaraguaense Eduardo Ferreira Horn
é o atual presidente do conselho. Mais quatro

reuniões do Eixo estão previstas até o final do ano.

Rotatória
Os vereadores Ronaldo Volles e

JoséMiguel Campestrini,
ambos do PFL, encaminharam

indicação conjunta na

Câmara de Vereadores de

Schroeder, propondo que seja
mudado sentido préferencial do
tráfego de veículos

. na rotatória localizada na

entrada da cidade. Pela

proposta dos vereadores, a

preferência passará a ser dos
motoristas que estão

circulando na rotatória, a
exemplo do que acontece em

Jaraguá do Sul. Como isso não

acontece em Schroeder,
o risco de acidentes é

grande. A medida será

reforçada com melhor

sinalização no local.

Educação
Previsto para o próximo dia

20 de março, às 19 horas, no
auditório da Prefeitura, o

Fórum Municipal de
Educação Profissional. Na

ocasião, as entidades deverão
definir quais os cursos que

deverão ser oferecidos à

população paramultiplicação
das oportunidades de trabalho

e renda. O Sine de

Guaramirimjá identificou as

deficiências na oferta de

cursos, no intuito de nesse

fórum estimular a oferta de
cursos que efetivamente

contemplem as pretensões da

comunidade O Programa
Estadual de Qualificação tem
supervisão da Secretaria da

Família.

Sai ou não sai
Circula em Guaramirim a informação de que um

grupo de peemedebistas deverá reunir-se nos próximos dias para
analisar a atual situação política na região, quando a questão da

indicação de nomes para candidato a candidato
a deputado estadual pelo PMDB, que não sejam de Jaraguá do

Sul; estará em pauta. Apesar dos comentários,
nenhum peemedebista diz ter maiores detalhes

sobre o assunto.

ENTREASPAS __

"Eu não entendo. O Vicente tem boa vontade e quer
trabalhar pelo governo municipal, mas o Salim fica que
rendo tirar a escada." (Ex-prefeito Victor Kleine - PSDB -

comentando os questionamentos levantados contra o deputado fe

deral Vicente Caropreso pelo vereador do PFL e líder do governo
na Câmara de Vereadores de Guaramirim, Salim José Dequêch)

� Dr.Luciàno Maiochi Pereira
� Oftalmologista - CRM !:l066

371·
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro· Jaraguá do Sul· SC

Justiçamarcajulgamento de

Bylaardt para o dia 22 de julho
Ex-provedor do
hospital responde
por improbidade
administrativa

Guaramirim - A Justiça
marcou para o próximo dia 22 de

julho a audiência de instrução e

julgamento do ex-provedor do Hos
pital Municipal Santo Antônio
Nilson Bylaardt, denunciado por

improbidade administrativa pelo
Ministério Público, com base TIOS

resultados da investigação da CI

(Comissão de Inquérito) instalada
pela Câmara de Vereadores, em
1999. Mais de uma dezena de su

postas irregularidades foram apon
tadas pela CI, ao serem concluí
dos os trabalhos nos primeiros me
ses do ano seguinte.

Entre estas constam dispensá
de licitação na aquisição de bens e

serviços, prática usual de emissão

de cheques sem provimento sufi
ciente de fundos, renúncia de re
ceitas públicas, entre outras. Junto

com o ex-provedor está sendo pro
cessado também o ex-secretário

municipal de Administração Rolf .

Werner Júnior, por não ter exigido
maior rigor no trato das contas do

hospital, na época.
O Ministério Público não en

controu no relatório dos auditores
contratados para averiguar o

funcionamento administrativo do

hospital dados ou indícios que en

volvessem o ex-prefeito Antonio

Carlos Zimmermann (pMDB) nos
fatos. Mas é possível que Zimmer
mann tenha que responder perante
o Tribunal de Contas do Estado

pelos procedimentos. O processo
que envolve a administração pas
sada do hospital tem 1,6 mil pá
ginas, com muitos dados e do
cumentos reunidos pelos auditores
de Joinville. Durante todo o tempo,
Bylaardt defendeu-se sustentando

que a CI tinha, meramente, ob
jetivos políticos. "Eles (vereadores
da oposição) sabiam que eu estava

Bylaardt: duas das acusações contra o ex-provedorjáforam arquivadas

mui�o bem nas pesquisas de in

tenção de voto", argumenta ainda

hoje.
O Ministério Público propôs a

ação no dia 16 de maio do ano pas
sado. A audiência de contestação
com os dois implicados diretos,
aconteceu no dia 22 de agosto,
com acompanhamento do advo

gado Paulo Mattos, de Jaraguá do
Sul. A lista de testemunhas, na
maioria funcionários do hospitai,
é extensa. Só pelo lado da acusação
estão arroladas oito -pessoas.

POLÍCIA - Na apreciação
do relatório dos auditores, o Mi

nistério Público encontrou indícios
de prática de crime e recorreu à

investigação da Polícia Civil, com

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

a instauração de pelo menos seis
Termos Circunstanciados. Em

dois casos já apurados, nada ficou
comprovado. Num deles, o ex

provedor se negou a fornecer do
cumentos' solicitados pela CI, in
correndo em desobediência. Byla
ardt defendeu-se alegando não

existir mais razão para .atender o
pedido, porque o prazo da CI já
estava extinto. No outro, a intenção
era apurar a enxurrada de cheques
sem fundos emitidos (333, segun
do os auditores), enquadrando a

direção do hospital por estelionato,
mas não houve nenhuma reclama

ção de ressarcimento entre pessoas
ou empresas que receberam os

cheques. (MILTON RAASCH)

GráficaCP
370-8649
370-7944

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 - POLíTICA CORREIO DO POVO

O diretor-presidente da Malwee Malhas, Wandér Weege, recebeu
esta semana o Prêmio Mérito Lojista 2000, conferido pela CNDL
(Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas). A cerimônia
aconteceu na tarde da última segunda-feira, no auditório

Casablanca do Hotel Meliá, em São Paulo.
Em novembro, o industrial recebia o título de Líder Empresarial
Estadual, conferido pelo "Jornal Gazeta Mercantil". Em maio, já
havia sido agraciado com a Ordem do Mérito Industrial, da CNI

(Confederação Nacional da Indústria), maior honraria da

confederação, além do título Empresário de Ação Social,
homenagem da Facisc (Federação das Associações Comerciais de

Santa Catarina).
A cerimônia de entrega do prêmio contou ainda com a palestra do

professor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro),

JARAGUÁ DO SUL, 17 DE MARÇO DE 2001

Votações de vetos a emendas �[M@IJti\�@��
ao orçamento divide plenário
Câmara confirmou
duasoposiçõesdo
Executivo,mas
rejeitou outra

Jaraguá do Sul- A Câmara

Municipal manteve os vetos do
Executivo às emendas orçamen
tárias, apresentadas no final do ano,

passado, de autoria dos vereadores
Niura dos Santos e .Lio Tironi,
ambos do PSDB, e rejeitou o outro,
apresentado pelo vereador Moacir
Bertoldi (PPB), hoje vice-prefeito
do Município. A Comissão de Le

gislação, Justiça e Redação Final
deu parecer contrário aos vetos dados

pelo prefeito Irineu Pasold (PSDB)
às propostas de Tironi e Bertoldi.

A emenda apresentada por
Niura propunha a retirada de R$
100 mil dos recursos do Fundef

(Fundo de Manutenção e Desen

volvimento doEnsino Fundamental
e Valorização do Magistério) para
investimentos em projetos culturais
nas escolas. O governo vetou ale-

. gando que os recursos do Fundef
são exclusivos para o ensino fun
damental. O vereador Marcos

Scarpato (PT) discordou da argu

mentação informando que a lei que
instituiu o fundo possibilita a

aplicação de 40% dos recursos em
outras atividades que não as cur

riculares. O veto foi aprovado por
11 votos favoráveis, sete contrá
rios e um nulo.

Edson JunkeslCP

Polêmica:pareceres da comissão�ontrariam argumento do Executivo

Mesmo com o parecer con
trário da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, foi man.
tido o veto dado à emenda apre
sentada por Tironi, que sugeria a

construção de uma galeria pluvial
entre as ruas José Emmendoerfer
e Amazonas, no Centro, avaliada
em R$ 50<'mil. A própria justi
ficativa do governo deixa dúvidas,

,

já que possibilita a manutenção da

emenda, desde que sob outra ru

brica. A comissão alegou que ri
Executivo vetou "sem dar a devida

atenção ao parecer da Coorde
nadoria de Gestão Fiscal". A
emenda foi aprovada por dez votos
favoráveis, cinco contrários, um
nulo e três em branco.

Por 13 votos contra, quatro em

branco e dois favoráveis, a Câmara
de Vereadores rejeitou o veto ao

projeto de Bertoldi, que denomina

de Elsa Trapp Meier a estrada

JGS-461, situada após o Bairro

Jaraguá 84. A Comissão de Le

gislação, Justiça e Redação Final
deu parecer contrário ao veto,
afirmando que a razão alegada não
tem sustentação. 9 governo jus
tificou o veto informando que "a

JGS-461, próximo à Rua 502, já
foi oficialmente denominada Bertha

Weege". O parecer da comissão
sustenta que não há conflito de
cadastro de logradouro, já que a

JGS-461 é continuação da Bertha

Weege.
De acordo com o parágrafo 5°,

do Artigo 43. da Lei Orgânica do

Município, o prefeito tem 48 horas,
a partir do recebimento da rejeição
do veto, para promulgat a lei. As
sim, a Estrada JGS-461 passa a

denominar-se Eisa Trapp Meier.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Fecam promove seminário estadual para prefeitos
Balneário Camboriú - Ter

minou ontem, no Centro de
Eventos e Convenções Auto Cine
New Star, o Seminário estadual pa
ra prefeitos, vices e assessores

municipais, promovido pela Fecam
(Federação Catarinense das Asso

ciações de Municípios) e pela
CNM (Confederação Nacional de

Municípios). O evento reuniu ainda
o governador Esperidião Amin

(PPB), além do presidente da

CNM, prefeito de Mariana Pi

mentel, no Rio Grande do Sul,
Paulo Roberto Ziulkoski, e presi
dente do TCE (Tribunal de COntas
do Estado), SalomãoRibas Júnior,
entre outros.

A cerimônia de abertura, na

manhã de quinta-feira, foi presidida
pelo prefeito Leonel Pavan (PDT).
Logo em seguida o assessor Ju-

rídico da Procuradoria de Justiça
do Estado, Paulo de Tarso Brim
dão, apresentou o painel "Gestão

.

municipal e modernidade: cida

dania, ética, qualidade e desen
volvimento". O prefeito de Joinvil
Ie, Luiz Henrique da Silveira

(PMDB), pré-candidato ao gover
no do Estado no próximo ano,
atuou como moderador no debate
sobre o tema entre o procurador
de Justiça de Santa Catarina, José
Cavalcanti Alberton, e Ribas
Júnior.

Na parte da tarde, o consultor
internacional da P2 Projetos e

Serviços, Vitor Soares, Pereira, ex
presidente da Associação européia
de agências de desenvolvimento,
fez palestra abordando o desen
volvimento regional e as parcerias.
A assessora especial da secretaria-

geral da Presidência da República,
Aspásia Camargo, apresentou o

Painel "Competências administrati
vas: revisão do pacto federativo",
tendo como moderador o presi
dente da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu),
prefeito de Massaranduba, Dávio
Leu (PFL).

, Ontem, mais três palestras
completaram o seminário, entre
elas "Gestão fiscal e transparência:
Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei
dos Crimes Fiscais na gestão pú
blica, apresentada pelo assessor da

Associação Paulista de Municí

pios, Antônio Sérgio Baptista. O
seminário contou ainda com pai
néis sobre receita tributária, trans
ferências constitucionais e inte

gração nacional e desenvolvimento
regional. (MC)

Edmour Saiani, com o tema: "A nova ecologia".

Palestra I
A Amvali (Associação dos
Municípios do Vale do
Itapocu) realiza na próxima
segunda-feira, na sede da
Prefeitura de Barra Velha,
entre 9 e 12 horas, palestra
sobre o preenchimento
correto da DIEF/2000

(Declaração de Informações
Econômicas e Fiscais) e a

importância do valor
adicionado para os

municípios. A palestra será
ministrada pelo economista
Mateus Silvestrine.

Palestra II
A palestra, programada para

Massaranduba, no dia 20, das 9
às 12 horas, e para

Jaraguá do Stil, no dia 22,
entre 8h30 e 12 horas, no
auditório do Sesi (Serviço

Social da Indústria), tem como.
público-alvo empresários,
contadores e técnicos. O
evento em Jaraguá do Sul

reunirá profissionais
das cidades vizinhas

de Corupá, Guaramirim e

Schroeder. As palestras são

inteiramente grátis.

Incentivo

O presidente 'da Facisc (Federação das Associações Comerciais
de Santa Catarina), Roberto Breithaupt, entregou aos

representantes da Cohab (Cooperativa Habitacional) e da
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico projetos de

iniciativa da federação para reativação da construção civil no
Estado. De acordo com Breithaupt, o objetivo é reduzir o déficit

habitacional, além da geração de emprego e renda.

Encontro
Membros do Diretório do PT

de Jaraguá do Sul estiveram
reunidos na manhã de quinta
feira, na Câmara Municipal,
com assessores do deputado
estadual Francisco de Assis

para discutir a atuação dos

vereadores, possíveis
candidaturas e propostas a

serem apresentadas pelos
parlamentares.

Propostas
Entre as propostas debatidas,
está o projeto de criação de

uma cooperativa de
recicIadores de lixo. Com

relação a candidaturas, o

presidente do diretório local,
Silvino Volz, informou quea

_ intenção é iniciar as discussões
em tomo dos nomes

apresentados e a viabilidade
eleitoral de cada um.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jorna1correiodopovo.com.br

�ADD/Makler]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

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

\'��\)\'�\t\"ç Fone: 370-0047 - Járaguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o Na próxima quarta-feira, dia 21, o presidente do Crea (Conselho Regional I
de Engenharia e Arquitetura) de Santa Catarina, engenheiro Celso Ramos I
Fonseca, e membros da diretoria e do Conselho estarão em Jaraguá do Sul, I
onde se reúnem com profissionais da jurisdição. I
O encontro está marcado para às 19 horas, no CPL (Centro Integrado de I
Profissionais Liberais). De acordo com o chefe da inspetoria local, Osmar I
Günter, a reunião marca a "inauguração da etapa de contatos regionais que I
serão feitos doravante". I

I
O Na oportunidade, Ramos Fonseca vai explicar os procedimentos do órgão, além I
de explanar sobre os trabalhos e das metas da atual gestão da entidade. Está previsto I
ainda debate para troca de idéias, discussão de temas e apresentação de críticas e I
sugestões. I

I
O Na noite do dia 13 de março, foi realizada a contagem dos votos da mesa de I
Natal da Expolar (feira realizada ano passado), que o público mais gostou. A I
mesa vencedora foi do Gapa (Grupo de Apoio às Pessoas com Aids) e a entidade I
recebeu R$ 500,00. As pessoas que organizaram a mesa foram Mariangela I
Ferreira Guimarães e Dilma Oppermann. "Nós utilizamos apenas materiais I
de casa, foi uma decoração bastante simples para que qualquer família I
conseguisse fazer mesa semelhante", conta Dilma. I

O As indústrias catarinenses abriram 514 novos pos;os de trabalho em fevereiro. No :
mês anterior, foram 1.717, registrando aumentode 1,25% em relação ao bimestre de I
2000, quando o setor admitiu 2.711 trabalhadores. A informação é da Fiese (Federação I
das Indústrias do Estado de Santa Catarina). I

O A plataforma da Petrobras que explodiu, a P-36, tinha capacidade de extrair :
50 mil barris/dia. O fim da produção representa prejuízo diário de US$ 2

I
milhões, com impacto estimado em US$ 700 milhões na balança comercial. I
L__�_� �

CIRURGIÃO-DENTISTA - Especialista em Prótese
Dr: A ÍÁ'" F ()sortcrDorvvelles»
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

IENDOCRINOLOGIA
.

Dr: oOLUibor lvIcu-celo-Weher SWvcv
Fon,e/Fax: 275-3786 - Sala 801

.

De março a junho estará fazendo estágio na Universidade de Bordeaux França

ENDOCRINOLOGIA
t», CUwev�s�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

1&71?,""
PNEUMOLOGIA - MEDJ1CINA INTERNA

BRONCOSCOPIA (Especialista pela SBB)
Ov. C'"LaMiUo-L��S�

Fone/Fax: 372-1553 ou 371-5117 - Sala701

PROCTOLOGISTA
Ov.A�e-L.S�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

'-%V'_'" � _

CIRURGIA-DENTISTA
Especialista e� Periodontia (Tratamento da gengiva)

Vvcv.C�r�
Fone: 371-8743 - Sala 705

CARDIOLOGIA
t»: FMio-C. lvI�o

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606

Núcleo da Confecção Têxtil
iniciou atividades no dia 13
Objetivo é apoiar
as micro e

pequenas
empresas

Jaraguá do Sul - A primeira reunião

deste ano do Núcleo Setorial da Indústria de

Confecção Têxtil foi realizada no dia 13 de

março, no Centro Cultural. O consultor do

núcleo, Osni Pincegher, informa que o

núcleo vai funcionar independente do Con
sórcio de Competitividade do setor. "O nú

cleo vai trabalhar para colaborar com propri
etários de micro e pequenas empresas em

termos de treinamentos, promoção de cur

sos, palestras e seminários", explica, enfa
tizando que o mercado requer mão-de-obra

especializada.
Como primeiraatividade, os nucleados vão

fazer levantamento das necessidades e difi-

culdades que as empresas enfrentam no dia-a

dia. "Com os problemas traçados, podemos
pensar nas possíveis soluções", destaca Pin

cegher. A próxima reunião do grupo vai

acontecer no dia 27 de março, às 19h30.
CONSÓRCIO - Criado no ano pas

sado, a partir da parceria entre Apevi, Ba
desc e região da Itália, o Consórcio deCom
petitividade do setor têxtil tem por objetivo
a troca de experiência entre os empresários
do mesmo ramo. "Os integrantes do con

sórcio vão ter oportunidade de alavancar

seus negócios através deste intercâmbio

com os italianos", frisa o consultor. Segundo
ele, os empresários italianos vão repassar

informações sobre moda, tendências e tec

nologias.
Este ano será realizada missão em

presarial, onde os catarinenses integrantes
do consórcio vão conhecer os empresários
e o funcionamento de sUl:\s empresas na

Itália.

NOTAS __

.

Palestra - No dia 20 de março, a psicóloga da Weg, Ermeli Mariot, vai ministrar

palestra gratuita sobre motivação e estresse no trabalho, no auditório do Shopping
Breithaupt, a partir das 20h30. A promoção é do Núcleo Setorial de Mercados e

Mercearias. Vagas limitadas.

CORREIO DO POVO

Trabalhamos para antecipar à comunidade notícias de como

será o futuro, valorizando o tempo presente. Oferecemos
mais de oito décadas de experiência e temos no currículo
incontáveis lutas pela região. Nosso foco de ação vai além

das montanhas deste vale e nossa disponibilidade de
trabalho é imediata.

Eleito veículo
do Século 20

o
CORREIO DO povo
P��J9J9 .1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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liM Palmeira real: funcionária da unidade corta o produto para ser colocado nas conservas

1 JS conta comala unidade de

processamentodepalmeira real
Unidade está
funcionando
há quatro. dlcs,
na Vila Chartres

A organização e construção da
unidade de processamento re"

cebeu orientação da Epagri. "Nós
desenvolvemos plano de crédito de

investimento para Berri e o orien

tamos sobre os equipamentos
necessários para a confecção do

produto, corno tamanhos de potes
e vidros de conserva", conta o ex

tensionistarural da Epagri, Daniel
Luiz Ampessan. Segundo ele, a

Epagri prestou orientações sobre
os processos de lavação, descas
camento, retirada do palmito da

palmeira real, corte, lavagem, co
zimento e expedição.

Rita informou que dentro de 15
dias os produtos serão comerciali
zados. Os interessadôs podem
telefonar para 392-3134, ou visitar
a própria unidade, localizada na

Rua Itapocuzinhcí, 10950.
(FABIANE RIBAS)

no ponto do corte", conta Rita,
enfatizando que a idéia de criar a
unidade de processamento veio a

partir de incentivo da Prefeitura.
Localizada na comunidade de

Vila Chartres (próxima à Igreja
São João), 'U empresa conta com

quatro empregados, além dos

proprietários. Urna das funcioná
rias da unidade, Marlene Silva,

.

destaca que o sabor do produto
da palmeira real é o mesmo do

palmito nativo. "Os ingredientes
utilizados na conserva são os

mesmos, água, sal e ácido (vina
gre)", explica Marlene. Ela conta
que o produto é descascado, la
vado, cortado e depositado nos

vidros para serem levados ao ta

cho de cozimento, .onde perma
nece durante urna hora. "O pal
mito é cortado de três formas,
inteiro, em rodelas e picado", diz.

Jaraguä do Sul _:_ A primeira
unidade de processamento de pal
meira real do Município foi inau

gurada no início do mês e está em
funcionamento há urna semana. Os

proprietários da microempresa,
Ivanor e Rita Berri, informam que
a unidade visa a produção de
conserva da palmeira real -

árvore de cultivo recentemente

introduzida na região. Rita diz que
estão atuando neste ramo há cinco
anos. "Nós plantamos cerca de 40
mil pés de palmeira, que leva apro
ximadamente três anos para estar

�n CP··················:································· .

·��@IJffi\�
, .

.

Premiação
O sócio-fundador daCassuli Advogados Associados S/C, Gilberto

Cassuli, foi indicado para receber o troféu Melhores de Advocacia
Brasileira. O prêmio será entregue nesta segunda-feira, no Salão
São Paulo, do Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo.

Adejas promove reunião
A Adejas (Associação de Defesa e Educação Ambiental de Jaraguá

do Sul) vai realizar reunião hoje, a partir das 10 horas, no Sinsep
(Sindicatodos Servidores Públicos). Serão abordados assuntos co

munitários, semana da água, cadastramento dos filiados, legalização
fiscal da entidade, entre outros.

Liquida verão

A CDL (Câmara deDirigentes Lojistas) informou que a promoção
da semana Jaraguá Liquida Verão foi sucesso para os estabe

lecimentos comerciais. A campanha registrou adesão de 80% dos
sócios da entidade.

Educação profissional
O Conselho Municipal de Trabalho e Emprego vai promover

Fórum Municipal de Educação Profissional, no dia 20 de março, às
14 horas, no auditório do Sesi. O objetivo do evento é definir e

consolidar as ações de educação profissional, visando a qualificação
da população nos setores econômicos em expansão.

Professores alfabetizados

A Prefeitura de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de Educação
e Cultura, o Centro Universitário de Jaraguá do Sul e oMinistério da

Educação, está organizando plenáriade abertura da primeira fase do

Programa de Formação de Professores Alfabetizados. O evento será

no dia 20 de março, às 9 horas, no auditório do Centro Universitário.

COMUNICADO
Foram extravlados da empresa Polo
Bar Ltda., CNPJ nO 02.821978/0001-

II

40, LE. nO 253.783.941, os

seguintes documentos: notas fiscais
de saídas modelo 2 série D-1 de nO

0001 a 0250 não utilizadas.

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

Pagar o IPTU é mais que uma obrigação do

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

para que 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

A resistência do

Maicon (E) eMárcio lamentam falta de incentivo ao Rock in Schroeder

Nesses tempos biçudos de funk,
axé music e pagode o velho e '

bom rock-and-roll está cada vez
mais distante das novas tribos.
Está limitado a grupos isolados,
na maioria das vezes,
ídentltlcadoshlstörtca e

. culturalmente ao estilo.
Entretanto, movimentos resistem
ao modismo é tentam resgatar o
som que embala gerações desde
a década de 1940.

Apesar das variações de estilos
- trash, brack metal, hevy metal
e hard core - o rock sobrevive

bravamente, mantendo a linha
ousada e séria ao mesmo tempo;
sem perder o ritmo. Enquanto o
funk, o axé music e o pagode
apelam para o erotismo, com
letras bizarras, às vezes
grosseiras, e para gestos
sensuais, o rock protesta,
provoca e "perverte".
Logo mais às 20 horas, no CTG
Leodato Ribeiro, em Schroeder I,

acontece a segunda edição do
Rock in Schroeder. Estarão
presentes as bandas
Los Bodegueiros e Sufoco, de
Jaraguá do Sul, Fly-x, de
Guaramirim, e Repulsores, de

.

Schroeder, além de outras que
)

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

o maior e melhor Porque Aqllótic,o de Jaraglló do 5l11.

PARQUE AQUÁTICO �
KRAUSE �

_8 �
.

�
Piscinas adulto e infantil, 2 Toboáguas, Bar e Rest�urante, Churrasqueiras, c:

Estacionament,o Seguro e Grande Area Verde �
8
�
�
m

�
O
c:
m

�
c:

�
c=;
O

.�
�
m

�
:=

i
� Mergulhe na natureza.
o

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

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

PARQUEAQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

ainda não confirmaram a

participação. O evento deve
reunir adeptos do mais puro hard
core de toda a região. Uma
tentativa de resgatar e garantir
sobrevida ao movimento.
O 2º Rock in Schroeder, que tem

rock
';, _-,

como lema "Por um mundo mais
ou menos". O guitarrista da
Banda Repulsores, Maycon
Giliolli, 21 anos, explica que a.

intenção não é ironizar o lema
usado no Rock in Rio, "Por um
mundo melhor", mas contestar
sobre os efeitos. "O que
melhorou depois do Rock in Rio?
Nada! Não podemos ser
hipócritas a esse ponto. Que
seja então um mundo mais ou
menos", diz.
O apoio financeiro é a maior
dificuldade encontrada pelos
componentes da Banda
Repulsores na coordenação do
Rock in Schroeder. Grandes
incentivadores e propagadores
do hard core, a banda se

completa com Márcio Eiert, 20
anos, baterista, e Rafael Wolf, 20,
vocalista. "Há ainda o

preconceito, o que acaba
inviabilizando o incentivo",
reclamam.

�IIII� Estofados '

r& � KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

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

Home page: www.estofadoskrause.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rodeio do Mercosul
Profissionais não somos, mas feio não fizemos

Neste último final de semana,
o CTG Laço Jaraguaense e o CTG
Do Trote ao Galope participaram
e representaram Jaraguá do Sul
no 10 Rodeio Crioulo do Mercosul,
realizado em Joinville, CTG Cha

parral. Reuniram-se laçadores
dos três Estados do Sul, mais de
800 laçadores, muitos de nível
nacional, mostrando prestígio e

admiração que nossa região des

perta no Sul do Brasil.

Hoje, existem laçadores e gi
netes de profissão, ou seja, de
dicam-se exclusivamente aos

trabalhos de treinamento e par
ticipação em rodeios, que, eu di

ria, laçadores profissionais. Pro-

fissionais não só pela profissão,
mas pela qualidade e beleza

que estes homens desman
cham uma armada sobre o lom
bo de um bovino. Nós, laçadores
por opção de esporte e lazer,
temos pouquíssimas chances de
vencer um rodeio deste nível,
mas isto não nos incomoda, pelo
contrário, é bom competir com os

melhores, é um orgulho recebê
los em nossa casa, pois o pú
blico poderá ver todos os níveis
num só evento. Boa parte destes
profissionais estarão competin
do no 200 Rodeio do CTG Laço
Jaraguaense, nos dias 11, 12 e

13 de maio.

Lia, o campeão.
No braço direito a esposa, no esquerdo o filho, no bolso o prêmio, no
=_-= �_...--�=-_-, coração e no sorriso o título de

campeão de gineteada em

cavalos no roqeio crioulo do
Mercosul. Liomar Mesch,
Piquete Estância Peão Farrapo,
este gaúcho também tem os

rodeios como esporte, mas
compete lado a lado com os

melhoresprofissionais, e
ganha rodeio freqüentemente.
Hoje eu o considero um dos

melhoresginetes do Estado, incluindo: capacidade, habilidade de
montar, garra e bom comportamento. O Lia leva o nome de Jaraguá
do Sill, quase sempre, no pódio maior, mas ainda tem que irpara o
rodeio com os recursospróprios. Fica aqui um� dica para uma

empresa que queira investir neste rapaz 'e ver o nome de seu

produto nos jornais, microfones e imagens. Parabéns, Lia,muito
obrigado pelo bom exemplo, Jaraguá do Sul orgulha-se e agradece
pela divulgação de nossas cores.

Agenda Gaúcha'
CTG Laço Jaraguaense: www.ctglj.com.br
CTG Laço Jaraguaense: Este final de semana ficaremos em casa.

Promovendo o primeiro Domingo no Rodeio do ano.

18 de março - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
24 de Março - Baile Grupo Reponte - CTG Laço Jaraguaense
25 de Março - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco - Massaranduba

01 de abril - Tomeio de Laço - CTG Querência Tio Bento - S. Bento do Sul

19 a 22 de abril - Rodeio CTG Amor e Tradição - Rio Negrinho

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

NOVO ENDER,EÇO : Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

TRADIÇÃO GAÚCHA
Marcon - Piquete Estampa de Taura

Marcon e Wanderson,
Piquete Estampa de Taura,
CTG Laço Jaraguaense.
Marcon, que
humildemente vos fala,
conquistou o quarto lugar
na categoria LaçoPatrão
de Piquete, durante o
primeiro rodeio do

Mercosul. Agradeço a Deuspela oportunidade, e ofereço este
título para uma moça linda, lá de cima da serra. Os santinhos
estão confirmando, Vacaria 2002 será perfumada.

Jair e Ewaldo brigaram
com $92laçadores dos

três Estados do Sul,
classificando-seentreas
setemelhores duplas.
Parabéns, gaúchos do

laço, devagarinho
estamosmostrando
nossasgarras, e esta

colocação já é de bom
tamanhopara um

rodeio do Mercosul.

CTG Laço Jaraguaense
DOMINGO NO RODEIO

Karla Claudino Serafim,
prenda do CTG Laço
Jaraguaense,mostrou que as
mulheres estão ocupando o
espaço que lhe é devido.

Karla, sem errar, sem deixar
o laço cair no chão,
representou o CTG Laço
Jaraguaense e Jaraguá do
Sul com habilidade e a

sutileza própria de uma prenda, e trouxepara nosso querido
CTG o primeiríssimo lugar da categoria Laço Prenda,
deixando suamarca no rodeio doMercosul. Parabéns, Karla,
o CTG Laço Jaraguaense está orgulhoso de sua filha.

Sábado, 17 de março de 2001 '

18 demarço
9:00h -leçeäe Individual
11 :OOh - Vaca Gorda

Individual
13:00h - Vaca Parada
14:00h - Vaca Gorda em

Dupla

É um dia especial para a

família e amigos virem à
sede campestre do_ eTG
Laço Jaraguaense curtir
um "buenacho" domingo
campeiro. Estamos

''tchêsperando''. No local,
completo serviço de bar e

cozinha.

Dic8 _

O professor de Dança Ga
úcha Robison Marcolla

orienta os peões que o ehe-

péu não deve ser usado
em locais cobertos e tecne.

dos, em sinal de respeito à
casa. Não incluem-se aqui
conjuntos e artistas que

estejam animando o even

to, pois este simula condi

ções diversas.

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/ Dica ou

Afonso.

Faltam 7 dias
Baile Gaúcho

GTGLaço
Jaraguaense
GRANDE FANDANGO

DIA.14/MARÇO/100I
LOCALleTGLAçOIARAGUA�NSf

IARAGIIÁ DO SII! - se

INGltEUO/, .ANUCIP400�
NO BAILE 4tIIIIl»>

rus-ros Ut: VL,'l)AS!
af:MA.RCIU CARN1;S • C.-.M c,\,\!I"f)1lU

S�1tHU' t,A.l'fCUL'" - HOUOV vim:o

�í� Roeleio Criowlo
CTG Laço Jaraguaense - De 11 a 13 de,maio/2001

A

Est&l�os TCMESPERAWDO

Gaúcho(a) de
idadenova

Roberto Bento (17), Cristiane H.
Wille (18), Geraldo Júnior "Cava

lo Velho" (20), José Valmor
Kienen (24), Leanl Maria

Candido (24), Maria Salete S.
Franzner (26), Andressa Torinell

(27), Charles Verch (28), Tony
de Souza Suppi (28).

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

JARAGUÁ DO SUL - SC
E-mail: demarchícarnes

ê

netuno.com.br Site: www.ctglj.com.br - E-mail: ctglj@ctglj.com.br
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, N,o episódio "Históriado
;; Pa.ssarinho" de JlBrava

>;Gpltê", Viviane 'Ahú1je;> '.

',:' ;;.participa pela pnm,e:italvez
',,\

,� " "I, " _'

\;:. de' ur:n� produção .. 'i "

, :. "tele:dtamatw;gid:, .Atééntão,
), '�lâ'�só;�avia auiado:ni" �
�':_ il$��,ÓliiÍli,�,do�6�es.��r..

t· .

i.,Raunundo ,cotnGJ a· ,

..

.'

:;.�. �pêvitada e rebofa,tiY;à
:·.;�9sinha. No conto-adaptado

,

,'pórGeraldo Carneiro do
.

original de Stanislaw Ponte

Preta para a série da Globo,
. V�viane interpreta uma

.

suburbana que sonha em se

transforrnar em dançarina de

pagode. Ela acredita que a

experiência no episódio de

"Brava Gente" vai lhe

render novas oportunidades.
"Através desse trabalho

posso desvincular minha

imagem do humor emostrar

que sei fazer papéis mais
sérios", valoriza a modelo

atriz, que já vinha se

dop
o.A

Viviane fez três cursos de

interpretação com o diretor

Ignácio Coqueiro e se
.

\. �
',.

.

prepara para encarar mais
um.

No final do ano passado, a
Globo exibiu uma série de 9

episódios de "Brava Gente"

que durou três dias seguidos.
Agora, a emissora repete a

dose às terças-feiras, só que
dessa vez sem data prevista
para terminar. "História do

ya��arinho" é o segundo
episódio da nova safra de

"Brava Gente" a ser

gravado. O primeiro foi
"História de Carnaval",
adaptado do conto "A
Morte da Porta Estandarte",
de Aníbal Machado. No

entanto, a Globo ainda não
decidiu qual dos dois vai ao
ar na terça-feira 27 de

março, data em que a série
está prevista para retornar.
a episódio estrelado por
Viviane Araújo narra a

história de Marlicene, uma
morena suburbana que
Consegue se transformar em
"1oura do pagode". A
trajetória da moça é

�

TELEVISAO

"

por Mariana Meireles

Luiza DantaslCZN Luciano Huck, Belo e Viviane Araújo em gravação da série "Brava Gente"

Muito além

retratada através da

narrativa de um taxista,
personagem de Pedro Paulo

Rangel, contando a um

passageiro, interpretado por
Guilherme Karam. O sonho

de Marlicene se realiza

graças à ajuda de um'

passarinho, que a influencia

a consultar um pai-de-santo,
procurar um cabeleireiro e

um empresário do ramo.
Guilherme Karam interpreta
esses três personagens além

do passageiro do táxi.

Viviane Araújo conta que
sua maior dificuldade nas

-:

do humor
gravações do episódio foi
"contracenar" com um

passarinho de verdade. "Foi
estranho conversar com o

nada, já que as falas do

passarinho só foram

colocadas da edição",
explica. -

Já a cena em que Marlicene

se torna uma dançarina de

sucesso, Viviane tirou de
letra. Ela só precisou dançar
junto ao 'conjunto do namo
rado, o pagodeiro Belo. E
nisso ela já tem experiência.
Viviane foi uma das

finalistas do concurso

Morena do Tchan, que
revelou a dançarina Sheila

Carvalho. Por isso mesmo, a

cena não precisou ser

repetida nenhuma vez e não

durou mais que cinco
minutos. A gravação do

momentode glória da

personagem de Viviane nOI
"Brava Gente" foi feita no
intervalo das gravações do
programa "Caldeirão do
.Huck'' na Praia de Icaraí,
em Niterói, no Rio de

Janeiro. Toda a estrutura foi

aproveitada, inclusive a

platéia. O cantor Belo,

CORREIODOPOVO - 3

coincidentemente ou não,
também participou do
programa de Luciano Huck.

O apresentador, inclusive,
fez uma ponta no "Brava

Gente" anunciando a "loura
do pagode".
Para Roberto Talma, que
assina a direção de "História

do Passarinho", é muito
mais fácil dirigir uma cena

em externa que já tem uma
,

estrutura pronta. "Se
tivéssemos armado tudo,
teria de instruir a platéia,
por exemplo. Nesse caso, foi

moleza", conta Talma.

Justamente por isso, o
diretor não demonstrou

resquícios do estilo "linha-
'

dura" pelo qual é conhecido.
E parece que ele também

não foi lá tão exigente nas

outras cenas do episódio.
Pelo menos é o que Viviane

Araújo conta. "Ele é bem

sério, mas não exigiu muito
de mim. Acho que foi porque
fiz tudo direitinho", gaba-se.
O motivo da tranquilidade
"de Talma talvez seja o fato

de que dirigir urn conto de

Stanislaw Ponte Preta é a

retomada de urn antigo
projeto. O fascínio do dire

tor pelo cronista carioca,
.

falecido em 1968, não é de

se estranhar. Stanislaw

Ponte Preta, cujo verdadeiro
I
nome era Sérgio Porto,
alcançou grande sucesso

. durante a Ditadura Militar

com seu estilo irreverente.

Desde a "A Desinibida do

Grajaú", episódio da série

"Brasil Especial" no início
da década de 90, Talma
planeja dirigir urna série de

adaptações de contos do
cronista. Agora, ele pretende
dirigir mais um durante o

"Brava Gente", que também
será adaptado por Ç-eraldo
Carneiro. Apesar dos planos,
Talma não demonstra con

fiança total no sucesso da
nova fase do "Brava Gen
te". "A televisão hoje parece
decreto-lei brasileiro. Uma
lei pega, outra não. Não dá

para ter muita idéia do que
. "

Val pegar , compara.
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TELEVISÃO Sábado, 17 de março de 2001

por Sebastião Dourado

Fe,ito purpurina
A atriz e cantora Lucinha Lins, a
Lucrécia Spíndola da novela

"Estrela-Guia", não faz parte do
núcleo riponga da novela, mas
bem que poderia. Na festa de

lançamento do folhetim, a atriz
era das rnais animadas. Vestida

com sari azul, tal qual Uma
indiana, Lucinha Lins colocou
urn bidi na testa - urn adesivo
autocolante que imita as pedras
usadas pelas indianas para abrir a
"terceira visão" -"e dançou
durante todo o show de Paulo

Ricardo, até o firri da festa, com
\

o marido e bailarino, Cláudio
Tovar. "Apesar da minha
personagem ?er totalmente

urbana, me .sinto bem neste

ambiente mais calmo", admite.
Em "Estrela-Guia", Lucinha
Lins vai sofrer com as

desventuras de sua personagem,
uma solteirona que vive de

aparências.

Dream Team
O canal de esportes por
assinatura Sportv é mesmo urn

celeiro de mulheres bonitas. A
Aova contratada do canal é a

modelo Maryeva. Quem não

está ligando a morena de parar o
trânsito ao nome, Maryeva é a

garota-propaganda da cerveja
Brahma, no comercial que urna

gota de suor percorre a

voluptuosa anatomia da modelo
de cima a bruxo e vice-versa.
Ainda inexperiente como
apresentadora, Marreva
pretende fazer um intensivão,
antes de colocar o rosto bonito e

o corpo maravilhoso no ar.

"Primeiro quero estudar muito

para me sentir segura", ressalva a

moça. O programa que ela irá

apresentar, ainda sem nome nem

data de estréia, será sobre
esportes radicais em todo o

mundo. "Vou poder viajar e

mostrar as competições que

I

j'

I

l'

adoro. Não sou medrosa: Me
aventuro mesmo", revela.

Santa ignorância
O ator Caco Ciocler, o Davi de
"Um.Anjo Caiu do Céu", está
perplexo com a "desinformação
do público. Quando sai às ruas,
o ator invariavelmente é

perguntado sobre sua religião.
"Fiquei pasmo. Muita gente não
sabe o que é judeu e me

pergunta se é urna profissão",
conta. Mas a dúvida não é de

hoje. Quando fazia o rabino

Davi, em "(9 Amor está no Ar",
de 1997, o ator passou por
situação parecida e com a

própria empregada. "Um dia

cheguei em casa e ela estava

falando com a mãe que
trabalhava com o ator que fazia

o 'rabinho' Davi. EI;;t achou que
fosse isso mesmo, pois na novela
eu usava um rabo de cavalo",
diverte-se.

Ilustríssima

Hrbe Camargo está prestes a

pisar novamente nurn palco. A
apresentadora foi convidada

I pela atriz Marília Pêra para
integrar o elenco da peça "Dias
de Riso", da qual édiretora.
Hebe vai se reunir com Marília

para definir a participação. Se
topar, começa a ensaiar

imediatamente, já que a estréia

do espetáculo está prevista para
maio.

Destemído
O ator Fábio Azevedo, que vive
o Marcelo em "Malhação", da
Globo, não está preocupado
com o futuro de seu

personagem .na novelinha.

Diaqte da probabilidade de sua

saída do elenco, o ator não se fez
de rogado. Já está correndo atrás

dos produtores de elenco da
emissora p�ra tentar se encaixar
em alguma nova produção,

Luiza Dantas/CZN Sandy e Júnior, a Cristal e o Zeca de "Estrela-Guia", da Globo

Alvo príorítárío
Sandy e Júnior entraram mesmo no clima zen da novela "Estrela-Guia". A Cristal e o Zeca da

trama de Ana Maria Moretzsohn chegaram juntinhos à festa de lançamento da novela, escoltados

pelos pais, Noely e Xororó, e um batalhão se seguranças contratados pela Globo. Ela.ide
vermelho com cabelos escovados, tatuagem de cristal na mão esquerda e bijuterias. Ele, de

cabelos meticulosamente arrepiados, camisa transparente estampada e calça preta. Os "irmãos

sensação da cena teen" levantavam os dedinhos para desejar paz e amor, mas a calma durou

pouco. A cantora e atriz foi sem dúvida a mais assediada da noite. Crianças, adolescentes e até

gente mais velha, convidados da festa, corriam de um lado para o outro a fim de ver Sandy de
,

perto e lutar por um autógrafo. Depois de dar várias entrevistas para as equipes de tevê presentes,
a menina assistiu ao show de Paulo Ricardo e só no final conseguiu trocar algumas palavras com

Guilherme Fontes, seu par na novela.T) resto do elenco pôde andar livremente, sem ser

importunado.

"Ficar desempregado eu não

fico. Já estou fazendo meu

lobby", argumenta. O
fi/heteen é o primeiro trabalho

de Fábio na televisão.

Grande chance
-

vez, a atriz será responsável pelo
tema de Sucki, personagem da

lourinha, Fernanda Rodrigues em

"Estrela-Guia". A música será

"Um irassol da cor do seu

cabelo", de Mário e Lã Borges.

Os VJs Chris Nicklas, Max
. Fivelinha e Levy da MTV vão

voltar a se encontrar em estúdio.

Depois de trabalharem juntos na
.

programação de verão da

emissora musical, os três vão

apresentar, a partir de domingo,
25 de março, o programa "Em

.

Busca da Fama", urna espécie de

programa de calouros. "É antes

de tudo uma grande brincadeira.

Uma verdadeira colcha de

Papel de mãe ,

Surpreendentemente, Carolina
Ferraz, a fútil Vanessa de
"Estrela-Guia", esbanjou
simpatia na festa de lançamento
da novela. Depois de ter dado
bolo na coletiva de imprensa, a
atriz até respondeu
perguntas de jornalistas e contou

que virou atração na escola da
filha Valentina, de 7 anos, "É só

eu aparecer e todos os

coleguinhas da
Valentina vêm me perguntar
sobre a Sandy'', diverte-se. Na
festa, Carolina
preferiu não aderir ao clima

riponga presente, Optou por
urna roupa discreta e poucos
acessórios. "Eu sou tranqüila", .

jura. "Mas não tão zen quanto o

pessoal de Jagatah", admite.

Assunto de mulher

retalhos de tudo o que
funcionou na praia", diz Chris.
Como prêmio, o vencedor vai

ganhar urna atração de 45

minutos, que irá ao ar no

domingo seguinte à competição.

Preocupada em não perder seu

público de novelas, aRecord

-encomendou urna pesquisa para
avaliar que tipo de história os

.

telespectadores das classes A a E

mais gostam de assistir na

<, televisão. Um grupo de nove

mulheres, de bairros, idades e

classes sociais diferentes,
conversaram entre si, avaliando a,

próxima trama da Record,
"Amor Proibido". Em outra

sala, estavam a autora da novela,

Solange Castro Neves, o diretor

de programação, Marcus.
Aragão, e o diretor da novela,
Jacques Lagoa, que ouviram a tudo

atentamente, sem serem vistos. No

firn, ficou concluído que as

convidadas gostaram do produtO.

Tema musical

Depois de embalar o público
com as canções da personagem
Natascha, na novela
''Vamp'', da qual era

I

protagonista,'Cláudia Ohana

volta aos estúdios de gravação
para cantar novamente. Desta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mercadolmobiliário Jaraguá do Sul, 17 de março de 2001

Botafogo Futebol Clube
(

Pelo presente edital ficam convocados os asso

ciados 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 200112002.

J<D2
Dorms.

(I suíte)

• Fino acabamento

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

Assembléia GeralOrdinária

(47) 9113-1646
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Transporte para:
Faculdade (loccl),
Trabalho, Festas
Casamentos, etc.

Jaraguá do Sul, 08 deMarço de 2001.

A Diretoria.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
COMÉCIO DE CONFECÇÕES BARDIN LTDA. - ME situada na

rodovia BR 280, Km 64, nO 5249, vila Lalau, em Jaraguá do Sul

(SC), inscrita no CNPJ sob nO 95755013/0001-87 e Inscrição
Estadual nO 252.554.345, comunica o extravio de todos os

blocos de Notas Fiscais em branco das séries 1, D-l e Única,
além dos respectivos livros fiscais, sendo que a mesma não se

responsabiliza pelo uso indevido de tais NF's e livros. Jaraguá do
Sul (SC), 12/03/2001

HUM'ANA URG,ENTE
A HUMAN,A URGENTENECESSITA DOS

SEGUINTES PROFISSIONAIS
- Ajudante de Carga e·Descargà (lo Grau)
- Assistente de RH ou Psicólogo do Trabalho (com domínio em

infonnática)
- Assistente Técnico Industrial
- Atendente de Padaria (com experiência, para trabalhar em Jaraguá
do Sul e em Guaramirim)
- Auxiliar de Depósito Cl o 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 Industrial
- Enfenneirota) (para trabalhar em Massaranduba)
- Engenheiro de Alimentos
- Farmacêutico 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, soida elétrica e tig�
- Mecânico (conhecimento em encanamento, experiência em solda)
- Mecânico de Empilhadeira Elétrica (2° Grau)
- Mecânico de Manutenção (conhecimento em elétrica, hidráulica e

pneumática)
- Mecânico de Manutenção de Máquinas
- Mecânico deMáquinas de Costura (para 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° Grau)
- Motorista de Caminhão (2° Grau)
- Operador de dobradeira (pura trabalhar em Corupá)
- Operador de Guilhotina (para trabalhar em Corupá)
- Preparador de Máquina
- Preparador de Pintura de Carros
- Programador Linguagem Delphi
- Programador Linguagem V isual Fox Pro
- Representante Comercial (área de embalagens)
- Secretária/Telefonista (para trabalhar em Schroeder)
- Servente/Zeladora (para trabalhar em Sehreeden
- Talhadeira (com experiência em corte)
- Tecelão (para trabalhar em Schroeder)
- Técnico em Biotecnologia (com formação em Engenharia Química
ou Biologia)
- Técnico em Produção Mecânica (pura trabalhar em Corupá)
- Televendas (para trabalhar em Massuranduba)
- Vendedor de Consórcios
- Vendedor de Eletrodomésticos
- Vendedor de material de Construção e Eletrodomésticos (para trabalhar
na Barra do Rio Cerro)
- Vendedor Externo (região de Corupá, Guaramirim, "Schroeder.
Massaranduba e Jaraguá do Sul) ,

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - (Rua doHospitalJaraguá) - Cx, Postal200 - 89.255:'000
Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372'-1091
humana@humana.com.br www.humana.com.br
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Intermediária

VENDE - Sala comercial clárea

aprox. 56 m2• Rua Leopoldo
Malheiro - Ed. Gardênia - sala 09

(Centro) Negociável

VENDE - Alvenaria, contendo 2

'dormitórios, e terreno CI 450 m2.
João Pessoa - Negociável

VENDE - Terrenos clárea d� 342

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

Entrada e saldo em até 24parcelas.

ALUGA - Em alvenaria, contendo
2 dormitórios. Estrada Rio Molha

R$ 180,00

"VENDE - Casa alvenaria cl 200 m',
terreno cl 350 m2• Rua João Batista
RudolJ, 161 (Amizade). Preço: R$

30.000,00 + financiamento

<'

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

VENDE - Madeira, contendo 3

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

do). Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Terreno clárea aprox.
760 m2• Rua Onelia Horst (Vila
Lenzi) Preço: R$ 35.000,00

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

Preço: R$ 12.000,00

ALUGA

VENDE -Terreno de esquina, clárea
de 450m2. Rua José Picolli -

EstradaNova. Preço: R$16.000,00

VENDE - Apto. contendo 3

dormitôrios, cl área de 100m2.
Rua JoséEmmendoerfer (Vila
Lenzl) Preço: R$ 55.000,00

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

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

Apto.
novo,
contendo
1 suíte +2

dormuôrios.
RuaGov.

- Jorge
Lacerda

(Centro)
Ed.Novo",
Milênio

R$ 450,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Su� - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.br CRECI 0914-J .... 371 -211 7
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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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• VENDAS
• •

: Ilha da Figueira - Casa em Alvenaria, 392m2 :
• de área e 90m2 de área construída cl 3 quar- •

: tos. Aceito carro em bo rn estado. R$:
• 23.000,00. •

• Itha da Figueira - Casa em alvenaria cl 110m2, •
• •

• contendo 3 quartos. R$ 43.000,00. •

., Ilha da Figueira - Sobrado cl 1 suíte + 2 quar- ,.
tos, 107m2• Próximo ao Colégio Homago R$ :
56.000,00. Aceita casa em Corupá. •

Ilha da Figueira - Casa mista + casa pequena :
em alvenaria cl 515m2 de área total e 190m2•
de área construída. R$ 60.000,00. •

Ilha da Figueira - Casa em alvenaria, área to- :
tal de 392m2 e área construída de 190m2 ••
Contém 1 suíte + três quartos. R$ 80.000,00.
Vieira - Prédio em alvenaria (2 pisos) sobrado.
Área total 392m2 e 225m2 de área construída.
Cada andar contém 3 quartos. R$ �5.000,00
próximo Rei dos Botões.

.

Vila Lalau - Ed. Vitória Régia - apto cl 1 suíte +

2 quartos. R$ 53.000,00.
Ana Paula IÍI - Casa em alvenaria corrf área
total de 325m2 e área construída 156m2•
Contém 3 quartos. R$ 35.000,00. Aceito carro.

•

, .

• Três Rios do Norte - Casa em alvenaria. Area •

• de 220m2. e área construída de 100m2• Com 2 •

• • •

• quartos. ·R$ 21.200,00. •

• Rio dos Cedros - No Centro, casa de alvenaria

: 'área total 500m2 e área construída de 137m2•
• Contém 3 quartos. R$ 45.000,00.
: Vila Nova - Casa em alvenaria, área total
.; 480m2 e área construída 90,80m2• Próx. aos

: móveis Spézia. R$ 50.000,00. Aceita casa em

• Joinville.
• * Três Rios do Norte - Terreno urbano. R$
• •

• 25.000,00. Frente para rua asfaltada em 21m. '.
• Área de 2.800m2• •

* Corupá - Casa próx. à Metrisa, com 168m2, :
alvenaria, cl laje e terreno de 450m2• R$.
32.200,00. Parte SEMI-ACABADA.
Czerniewicz - Ed. Verona, próx. ponte Grubba,
atrás da panificadora Pão de Ló. Apto cl 2 quar
tos. R$ 37.000,00.
Vila Nova - Ed. Morada do Sol - Apto cl suíte +

2 quartos. R$ 53.000,00.
Vila Rau - Casa em alvenaria c] 200m2
contendo 1 suíte + 3 quartos. R$ 70.000,00.
João Pessoa - Casa de alvenaria cl 120m2, com.
3 quartos e demals dep. + garagem p/2 carros. •

• •

R$ 37.000,00. •

Baependi - Cond. Res. Bartel - próx, Rodoviária, •
aptos, cl 1 suíte + 2 qutos, garagem e demais:
dep. R$ 38.000,00 à vista ou R$ 40.000,00 •

em condições. •

•

Vila Lenzi - Apto. R. Hermann Schulz com 2

quartos e demais dep. R$ 18:000,00 entrada
+ financiamento.
Estrada Nova - Casa mista, com 3 quartos. R$
14.000,00

..

.

Nereu Ramos - Chácara com casa de alvenaria,
2 lagoas, plantação de banana, luz, telefone,

• total infra-estrutura. R$ 48.000,00.
: Vila Nova - Ed. Marangoni, 203, 2 qtos. R$ 55.000,00
• ••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••
•

•
• LOCÄÇÃO

Apto nO 501 no Edf. Imperial - Rua Felipe
Schmidt. Contém 1 suíte + 2, quartos, BWC so

cial, lavabo, 2 salas, copa, cozinha, lavanderia,
dep. de empregada completa, ampla sacada

cl churrasqueira, 2 vagas de garagem - R$

700,00. Centro.

•

• Apto nO 21 no Edf. Carvalho - Rua Gumercindo •

• •

• da Silva, 555., cl suíte, 2 quartos, BWC social, •
•

2 salas, copa, cozinha, lavanderia, dep.
empregada completa, sacada e 1 vaga de

garagem - R$ 450,00. Churrasqueira e salão

de festas (coletivo). Centro.

Apto sobrado - localizado à rua Bernardo

Dornbusch. Em frente Farmácia Baependi, cf, 2

suítes, 2 quartos, BWC social, 3 salas, copa,

cozinha, lavanderia, área cl churrasqueira,
ampla sacada e garagem pl 2 carros R$
600,00.

• Apto sobrado - localizado à rua José Theodoro

Ribeiro, 2 quartos, BWC, sala, copa, cozinha,
dep. empregada completa, lavanderia, área •

, .

com churrasqueira e ampla sacada e garagem •

���. :
, .

Casa cl 2 quartos, sala, bwc, copa, cozinha, •
•

lavanderia e abrigo pI carro. Localizada na rua.

Frederico Todt 360, Vila Amizade. R$ 230,00. :
. ' .

CASA EM ALVENARIA,
na Rua Dornignos O. Brugnago, 611 (Rua do

Supermercado Breithaupt e rádio Brasil Novo).
Terreno com 1.000m2 e casa com 132m2,

contendo 3 qtos, 1 bwc social, copa/cozinha, 2

salas, dep. de empregada (qto e bwc)
lavanderia e varanda - Ótimo ponto comercial

ou residencial. Valor R$ 98.890,00.
Aceita-se carro.

•

•

.'

CENTRO -

�
Edifício San

.� Raphael - ao

.� lado da Doce

"'" Mel, na Exp.
jt1� Antônio Carlos
r ...

;;::: : Ferreira. Apto.
'_"'''l

:::; de frente, 2 qtos
:::::"", cl 2 sacadas,

,

'salas, bwc,
copa, área de

serviço e

garagem. Área
j consto 90,68m2,

I
apto 302.
Valor R$
55.000,00 a

vista (com
móveis da

�@= �,���."" cozinha).

•

Edifício
Imperial
Rua Felipe
Schmitz,
Centro.

Aptos
com

250m2 ou

267m2•
Financia
mento
direto.

•

CENTRO
- Ed.

Argos - 20
andar
Rua Jorge
Lacerda,

, apto. com

1 suíte +

" 2 quartos,
demais

,

dependên-
cias e

garagem.
R$
70.000,00
à vista
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Horário Atendimento

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

E-mail: beta@netuno.com.br

o

� Compra - Vende
o I

�Aluga e Administra ,531 - Iníci.QI�r�g_�!Ejg_uer92J

CHEGOU A HORA DE ADQUIRIR SEU LOTE, CONFIRA!

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

.

Ref. 3007 - Vários lotes com

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

NaVila Rau, 1,5km após a faculdade

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

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

420m2, a partir de
R$ 10.500,00 à vista, ou
R$ 4.000,00 de entrada e

parcelas de � 250,00

"

A vista ou

R$ 7.000,00 entrada e

parcelas de R$ 350,00
.

mensais
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Irolla
IMÓVEIS LTDA.

CASAS DEALVENARIA

VENDAS
APARTAMENTOS

3001 - Ed. Jacó 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

garágem. R$ 93.000,00 s/ aeab.

3027 - Ed. Sehioehet - cobertura c/ suíte rnaster, 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/ suftc + 2 quartos, dep, de

empregada e 2 vagas de garagem. R$ 75.000,00.
3051 - Ed. Amaranthus -'suíte c/ closet, 2 qtos., lavabo, sacada c/

churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$ 180,000,00.
3052 - Res. Maguilú - 1 quarto, bwc, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. R$ 15.000,00 + financiamento.

3313 - Res. Ilha dos Açores - novo suíte + 1 qto, sacada c/

churrasqueira e garagem. R$ 45.000,00 financiamento com

.
construtora.

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

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

garagem. R$ 68.000,00.

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$ 200.000,00.
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 'Itos. R$ 148.000,00. Aceita-se casa ou apto menor

valor.
.

1039 - Centro - Terreno c/ 1.525m2, c/ casa c/132m2• R$

130.000,00. Aceita casa ou sítio de menor valor,

1052 - Água Verde .: 135m2, 4 qtos, 2 bwe, garagem p/ 2

carros. Terreno c/450m2• R$ 59.000,00.
1082 - Res. Blumengarten - 230m2, suíte, 2 qtos, bwe 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$ 65.000,0.0.
1126 - Barra - 18üm2, suíte c/ closed, 2 qtos., salas eonj., dep,
empregada, R$ 75.000,00.
1175 - Próximo Humana - Terreno c/ 1.22üm2, c/ casa c/

2ü5m2, c/ suíte + 2 quartos. R$ 85 . .000,00.
1194 - Ilha da Figueira - 13üm2, c/ 3 qtos. R$ 65.000,00 -

aceita casa maior valor central.

1206 - Ilha da Figueira - Terreno c/544m2, c/ casa de madeira
+ sala comercial. R$' 44.000,00.
1225. - Jaraguá Esquerdo; R. Neeo Spézia - casa de madeira c/
4 qtos. Terreno c/ 392m2• R$ 30.000,00 - Aceita parcelamento.
1273 - Rio Molha - mista c/ 12üm2, c/ 3 qtos. Terreno c/

532,5üm2• R$ 49 . .0.00,00.
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3 quartos, 2

bwe - R$ 25.000,00 + finane.

TERRENOS
2014 - Centro - 421m2 - R$ 30,.00.0,.00
2023 - Centro - c/ 1.245 m2 - R$ 60.00.0,00.
2024 - Av. Marechal Deodoro - área c/ 1.426,50m2
2053 - Água Verde - 45üm2• R$ 20 . .000,00.
2072 - Amizade - 2ü.570m2 - R$ 150.000,00
2076 - Amizade - cl 386,37m2 (18,32x2ü,70). R$ 17.5.00,00
2097 - Pröx. futura Prefeitura c/ Lü l Sm? - R$ 160.000,00
2112 - Barra - c/468m2 - R$ 15.000,00.
2121 - Barra -lateral da Rua Horacio Rubini, área c/5.8ü9,25m2•
Ideal p/ Indústria.
2122 - Barra - Res. Satler - 35üm2 - R$ 16.0.00,0.0.
2151 - Chico de Paula - cl 2.5üüm2 - próx. Posto Marcolla - R$
60.000,00

.

2175 - C��rniewiez - cl 1.141,4üm2 - R$ 25 . .000,.00
2177 - R: Roberto Ziemann - área c/ 8.658m2

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

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

1036 - Centro -

R. Arthur Mueller -

terreno cl
668,65m2, cl casa
antiga cl 347,40.
R$180.000,OO

1082 - Amizade -

216m2, suíte + 2

qtos, cozinha
mobiliada. R$
75.000,00

2197 - Guaramirim - 93.33ü,üüm2• R$ 119.000,00.

2198 - Ilha da Figueira - área c/ 6.76üm2. R$ 70.000,00.
2295 - Vila Lalau - Rua Dona Matilde - área c/ 4.816m2•

2317 - Vila Lenzi - '581,65m2 (18,50 x 20,5.0) - R$ 27.000,00
2364 - Vila Nova - Rua 25 de Julho, c/ l.ü04m2• Aceita apto
ou casa como parte pgto.
2373 - Vila Rau - c/350m2 - R$ 18.000,00.

2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina e/581,85m2
- R$ 23.000,00..
2379 - Vila Rau - R. Prefeito José Bauer - área c/ 3.515m2,
ideal p/ galpão. R$ 95.000,00.
2446 - Estrada Nova - c/ 1.155,Oüm2 - R$ 24.500,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto c/445m2 - R$ 22.000,00

(pequena entrada e parcelamento de R$ 1..00.0,.0.0 por mês).
2982 - Rod. SC-413 - Km 1.0 - e/49.872,üüm2 - R$ 4.0.0.00,0.0
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2 - R$

35 . .0.00,.0.0

LOCAÇÕES
Casas

6.02 - Casa de madeira c/ 4 qtos, próx. Studio FM. R$ 3.0.0,0.0

Apartamentos
619 - Apto c/ 3 qtos - Ed. Menegotti - Centro. R$ 3.0.0,.0.0

62,0 - Apto c/ 2 qtos - Ed. Jaraguá - Centro - R$ 3.00,00
622 - Apto c/ 3 qtos - Em frente Max Mohr. R$ 29.0,.00
625 - Apto. c/ 3 qtos, sacada - Ed. Caetano Chiod in i - Centro

- R$ 450,.00
627 - Apto. c/ 3 qtos - Ed. Pieolli - Centro - R$ 35'0,.0.0
628 - Apto. c/ suíte + 1 qto. - Ed. Eldorado. Centro. R$ 45.0,.00
630 - Apto. NOVO c/ 2 qtos - pró. Res. Renascença - Vila Rau

- R$ 3.00,.00
631 - Apto c/ suíte + 2 qtos - Ed. Novo Milênio - Centro - R$
480,0.0
634 - Apto c/ 2 qtos - Próx. Breithaupt Reinoldo Rau - R$
300,00
635 - Quirinetes no Ed. Marquardt - Centro. A partir de R$

18.0,00
642 - Apto c/ 2 qtos + dep. empregada - Centro - R$ 330,�.o
650 - Apto NOVO c/ sala c/ sacada, churrasqueira, 3 qtos -

Início Ilha da Figueira. R$ 350,00

659 - Apto c/ suíte + 2 qtos, Ed. Carvalho - Centro - R$ 55.0,.0.0

Salas comerciais
663 - Sala cornI. c/ 5üm2 - Vila Rau - R$ 19.0,.0.0
665 -Sala cornI. c/ 6üm2 - Próx. CoI. DivinaProvidêneia. R$
280,.0.0
666 - Sala com. c/ 2üüm2 - Próx. A Florisa na vila Lalau. R$

40.0,00
667 - Salas eomls. c/ 6üm2 - Próx. ao Banco do Brasil em,

Guaramirim. R$ 3.00,.0.0
669 - Sala cornI. c/ 5üm2 - Centro CornI. Vasel- Próx. Prefeitura
- R$ 290,.00
675 - Sala cornI. c/ 4üm2 - Centro CornI. WV em frente a

Paladio, R$ 4.00,.0.0
678 - Sala cornI. c/135m2 - Pröx. A Max Mohr. R$ 28.0,00
679 - Salas comls. c/32m' - pröx. A Maeol - Centro. A partir de
R$ 270,00
683 - Sala NOVA, cl 5üm2 - Início da Ilhá da Figueira. R$

3"50,.0.0
684 - Sala NOVA, c/ 5üm2 - Ao lado Agência Olimpo -

Czerniewiez. R$ 350,.0.0
685 - Sala cornI. c/45m2 - Centro - R$ 2.00,0.0
689 - Salas eomls. ideais p/ área da saúde. Próx. Angeloni, a

partir de R$ 500,.00
691 - Sala cornI. c/ 12üm2 - Vila Lenzi - Pröx, Móveis Rabel!o
R$ 4.00,.00
692 - Salas eomls próx. Foto Loss. Centro, a parirr de R$

350,.0.0
693 - Sala NOVA, c/ 5üm2 - MARKET PLACE - Centro. R$

150,.0.0

Galpões
801 - Galpão NOVO, c/ 7üüm2 (c/ mesanino), pé direito:

7mts - Jaraguá Esquerdo. R$ 1.8.00,.00
802 - Galpão c/ 4üüm2, c/ 2 bwcs, próx. garagem da

Canarinho - Czerniewicz - R$ 1.35.0,.00

1003 - Centro - Rua

Guilherme Danker
casa alvenaria com

190m2, com 3 qtos,
R$ 73.000,00

1225 - Jaraguá
Esquerdo - mista cl

4 qtos. Terreno cl
14x28.

R$ 30.000,00.
Aceita

parcelamento.

3313 - Tes. Ilha.dos Açores
- suíte + 1qto, cl garagem.
NOVO. R$ 15.000,00 +
financ. Em 60 meses cl

construtora.

3025 - Ed. Dianthus - suíte ""

2 qtos, dep. empregada, 2
vagas de garagem.

R$ 93.000,00 + acabamento
finais.
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ITAIVAN REPRESENTAÇOES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA.
2

e-mail: itaivan@netuno.com.br
w-w-w-.itaivan.col71.br1

* Estacionamento próprio COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

VENDE - CENTRO -

E'd. Marajó - apto 103,
cl 117,40m2, 2 darm., 2
bwc, sala estar cl

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

garagem individual.

R$ 48.000,00

..,."__, ...,...._""""...,.,..,,...,._=_===""""
VENDE - Sobrado cl

269,30m2 -

____--.I CZERNIEWICZ - próx.
Escola AI-berto

Bauer. Su-perior:
suíte mae-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

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 er brita.
R$ 48.000,00

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

esquina cl a Rua Ferdinando

Pradi, 220. Sobrado novo:

suíte cl closet, hidra. cl

sacada + 2 darm., sendo 1

cl saca-da, sala íntima cl

VENDE - Casa alv.
cl 203m2 - Res .

Champagnat - 1

suíte cl hidra + 2

darm., bwc social,
sala estar, janar,
piscina, salão de

'

festas, garagem pl
2 carros, cozinha cl
mobília, dormitórios
e suíte cl móveis sob

••••• medida. Por apenas
R$ 120.000,00.

- Casa alvenaria cl
70m2. 1 darm., bwc,
sala, cozinha, área
de serviço e

garagem.
R$ 21.500,00

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 valor

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

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

VENDE -

CZERNIEWICZ - Casa
alv. nova cl 142,50m2;
suíte, 2 darm., eala
estarljantar,
cozinha, lavanderia,
bwc social,

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

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

- terreno, lugar alto
com vista panorâmica,
com 557,80m2• /'

R$ 19,000,00

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

cl 100m2 - acaba
mento de la. Suíte +

4 darm. e demais

dep. - garagem pl 4
carros, energia solar,

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

VENDE
PRÉDIO COMERCIAL

E RESIDENCIAL -

Ótima oportunidade -

2 salas comls. e 1

apto no 2° piso. 5ala
no fundo cl revenda

de carne assada cl

boa clientelr;..
R$ 150.000,00

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

portão eletrônico, jardim planejado com grama coreana, cerca

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

darm., 2 bwc, sala, varanda, lavanderia, cozinha, copa, sala,
garagem 2 carros. Terreno cl 498m2 - R$ 99.000,00
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Condomínio Residencial
Phoenix _ Rua Barão do

Rio Branco

- Cobertura nº 603, cl área to
tal.de 266,63 m2 (2 vagas de
garagem) - Entrada de R$
62.000,00 + assumir parcelas
de condomínio de constru-ção
de 4,812 Cub's (R$ 2.494,00)
até final de obra.

- Apto nº 302, cl 155m2, (c/2
vagas de garagem) - Entrada
de R$ 36.700,00 e assumir

parcelas de condomínio de

construção de R$ 1.367,00
(corrigidas pelo Cub) até final
deobra.

Edificio Marina em

construção na Rua
Marina Frutuoso

_ Aptos cl suíte + 2 quar
tos, cl área de 140m2,

sacada cl churrasqueira.
Entrada de R$ 14.086,00

+ 24 parcelas de
R$ 2.037,00, corrigido

pelo CUß, em sistema de
condomínio de

construção.

Condomínio Residencial
Sunflower _ Rua José
Emmendoerfer (Próx.

Marechal)
- Aptos. nº 101 e 106 cl

suít�,+ 1 qto. é demais
dep. Entrada de R$
15.500,00 e assumir

parcelas de R$ 775,00
corrigidas pelo Cubo

Residencial
Amaranthus Rua

Adolfo Sacari _ Lateral
da Rua Amazonas

(SCAR)
- Aptos c/306,00m2,
com suíte + 2 quartos,

dep. empregada
completa, e demais

dep., c/2 vagas de

garagem. Edifício com

grande área social

(piscinas térmicas,
salões de festas, sala
de jogos, quadra de

esportes, quiosques).
Valor.a partir de
R$ 180.000,00
(cl acabamento).

Edifício Tower Center -

Rua João Marcatto.
esquina com Clemente

Baratto
- Apto. n° 902: suíte + 2

quartos e demais dep.
com 2 vagas de garagem

- Preço: R$ 98.000,00,
sem acabamento

- Apto. nº 703/805/1003 cl
suíte + 1 quarto e demais
dep. c/1 garagem. Valor

R$ 60.000,00.
- Salas comerciais execu

tivas, em diversos tama

nhos, com preços a

partir de: R$ 38.000,00,
sem acabamento

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

sacada com

churrasqueira - Entrada
de R$ 69.000,00 entrada
de 20% e saldo em 24

pagamentos corrigidos.
- Apto nº 204, cl suíte + 1

quarto e demais dep. -

Entrada de R$ 57.000,00
entrada de 20% e saldo

.

em 24 pagamentos
corrigidos.

CASAS/APTOSE
SALASAVENDA

• Casaemalvenariacom 150m2
+ edícula (terreno com 450,00),
com 3 quartos e demals dep. -
Rua Marcos EmílioVerbinenn, 89
- entrada de R$ 28.000,00 +

assumir financiamento BESC.
• Casa cl 180m2, cl suíte + 2

quartos e demais dep. - Rua
Frederico Curt Vasel, 455 - R$
95.000,00.
• Casa em alvenaria cl 140m2, 3
quartos,sala, cozinha, bwc, terreno
cl 600m2 - Rua Luiz Pícolll - R$
50.000,00 - Acei-ta sítioJaraguá
do Sul ou região.
• Casa em alvenaria cl 2 quartos
e demais dep. (Terreno cl área
total de 342 m2) Estrada Nova,
RuaUrubici,118-R$39.000,OO
• Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais dep.
Terreno cl 480m2 - Rua Atana
sio Rosa, 376 - Centro -

Guaramirim.R$ 35.000,00.
• Casa em alvenaria cl suíte cl
closed + 2 quartos, sala, cozinha
semimobiliada, toda murada,
com portão eletrônico - Rua
Guilherme Bheling - R$
120.000,00.
• Casa em madeira com 3 quar
tos, sala, cozinha, bwc, área de

serviço e garagem - Rua Carlos
Meyer, 164 - R$ 45.000,00
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área de serviço,
garagem - Rua 25 de Julho, 170
- R$ 55.000,00.
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área de serviço,
boa sacada e garagem - Rua
José Emmendoerfer, 1533 - R$
53.000,00
• Apto cl 3 quartos, 2 bwc's e

demais dep. - Rua Marechal
Deodoro da Fonseca - Ed. Cae
tano Chiodini - R$ 38.000,00.
• Apto cl 3 quartos, sala, cozi
nha, bwc, á rea de serviço, 1 vaga
de garagem (Prédio cl salão de
festas e churrasqueira, portão e

portaria eletrônica) - R. Pedro A.
Fagundes, 45 - R$ 54.000,00
(entrada + assumirfmanciamen
tos CEF).
• Apto. cl suíte + 2 quartos, dep,
empregada e demais dep., 2
sacadas e 1 vaga de garagem,
(áreatotal de 185 rn-eárea útil de
153m2) - Rua Barão do Rio

Branco, Ed. Schiochet - R$
70.000,00.
• Sala nO 208, área de 38,45m2,
com banheiro e 1 vaga de gara
gem - Rua Reinoldo Rau, Ed.
Market Place - R$ 35.000,00
TERRENOS/SmO

• Terreno ideal para uso indus-

CREC11873.J

"EEIV�EE - .ALIJ(;.A - .A�IVIIIVIS-'-�.A

APTOS EM·

CONSTRUÇÃO

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

trial cl 20.000m2, na Rua Francis
co de Paula - R$ 150.000,00.
• Com493m2, na RuaAmábileT .

Pradi, próx. ao Cond. Azaléias -

R$17.000,00.
• Terrenos cl 400m2, próx.
Colégio Julius Karsten, Vila Rau -

R$ 20.000,00 cada.
• Com 845m2, na Rua Fritz Hass,
Centro, próx. a verdureira da

Raquel - R$ 50.000,00
• Com 2.375m2 (com água cor
rente) em Schroeder, próximo à
Marisol - R$ 20.000,00
• Com 118.000,00m210calizado
no Rio Manso - R$ 20.000,00
•Terreno com 1500,00m2 - Rua

Espírito Santo - R$ 65.000,00
• Terreno cl 2.655,00m2 - Rua
Preso Epitácio Pessoa, próx. ao

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

Joinville, em frente ao UderClub.
R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
• Terreno cl 1.018,00m2 - Con

domíniodasAzaléias, Jaraguá Es
querdo - R$ 30.000,00.
• Terreno cl área total de

400,00m2 - Nereu Ramos -

Valor total R$12.000,OO.
• 2 terrenos cl área total de

6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
próx. aoTrevo de Guamiranga -

R$ 60.000,00 (cada).
• Terreno com 43.689,00m2 -

Rua Joinville, próx. Persianas

Engler.
• Terreno com área de
102.752,00m2 - Rua Walter

Marquardt, próx. ao Posto Cidade
11- R$ 250.000,00.
• Terreno cl 62.500,00m2 - Rua
Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00
• Terreno cl 818,00m2 na Rua

194, Loteamento Maba (Prox. a
Prefeitura Municipal) - R$
27.000,00
• Sítio com galpão de 600m2 e

depósito de 50m2 + casa em

alvenaria de 100m2 - Próximo à
Serra de Pomerode - R$
120.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

• Dois Aptos novos com suíte +
2 quartos, dep. de empregada
com-pleta, sacada com churras

queira (área total de 306m2),
prédio com piscina, sauna, salão
de festas - Rua Adolfo Sacarri,
36, Ed. Amaranthus - R$
1.200,00 cl cozinha, e R$
1.000,0051 cozinha.
• Apto no Edifício Anturio. Valor
R$350,00.
• Apto no Edifício Erica. Valor R$
330,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MONACO - Apartamentos de lJ
e 2 quartos localização central}
salão de festas cl cheira, PlayJt,·ground, garagem privativa\i
Financiamento direto cl a
construtora. Rua: João Mar
eatto esq. cl rua Clemente
Baratto, faça-nos uma víslta.]

Ret. 110� - JARDIM
CENTENARIO - Casa
de alvenaria com 3
quartos, sala, bwc,
copa, cozinha, lavande
ria, garagem, churras
queira, edicula para
salão de beleza.
R$ 50.000,00.

egociável. Aceita imóvel
o centro da cidade.
""'�:::;[%�

-

...:

MATHEDI - Apartamento de 3

quartos, salão de festas com chur

rasqueira, play ground, sala, copa,
cozinha, lavanderia, bwe, churras
queira, fácil acesso para qualquer
ponto da cidade. Ent. + pareela-

"
rnento ou finane. pela CEF ou San-
tander. I�!,�onto �a�a m�rar I

I

Terreno rua João
Dowbrawa com

663,OOm2 Ret. 1053 - AMIZADE -

Casa de alvenaria com

ocura-se casa 1 suíte, 2 qtos, sala,
bwc, copa, cozinha,

ara comprar lavanderia, dispensa,
eilt. +

.

1 garagem e

• !!!'m!!1!� !@WlWIilii>;tíw_ch_u;;;;rmrma_sq_u_e_ir_a_tttd

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 !�_wm_m_%_ __;.··&W__"_lmm&""W-' ,@ \'M,w-.-m�_i

CHavê CHavêCHavê CHavêCHavêCHavê

lrnobiliório Menegotti Ltda.
Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Jaraguá do Sul

IMOBILIARIA

MENEGOTTI
CRECI W 550-1

CASAS
CaD: 5115-
EXCELENTE
CASABAIRRO
AMIZADECOM
440M2
TERRENOCOM

1.800,OOM2. DEP:
03 SUÍTES,Ol
SALA VISITA, 01
SALA TV, 01
SALA

JANTAR,COPA,
COZINHA,2
TOALETES,

DEP .EMPREGADA,LAVANDERIA, GARAGEM PARA 4

CARROS, CHURRASQUEIRA, PISTA DE COOPER,
AQUECIMENTO SOLAR E PISCIN,A HIDRa. vALOR:R$
260.000,00

CaD: 5117 - CASA DE ALVENARIA - VILA LENZI COM

114,OOM2 - TERRENO COM 504,40M2 - DEP: 03 QUARTOS, SALA,
corA, COZINHA, 02WC, LAVANDERIA, GARAGEM. VALOR:
R$ 47.000,00

CaD: 5153 - CASA ALVENARIA - BARRA DO RIO CERRO COM

140,OOM2 - TERRENO COM 770,OOM2. DEP: 02 QUARTOS, SALA,
COZINHA, BWC, LAVANDERIA, GARAGEM, DISPENSA.

.

VALOR: R$ 54.000,00

CaD: 5159 - CASA ALVENARIA - VILA RAU COM 64,OOM2
TERRENO COM 300,OOM2. DEP: 1 QUARTO, COZINHA, BWC,
GARAGEM. VALOR: R$ 35.000,00

CaD: 5161- CASA DE ALVENARIA - ILHA DA FIGUEIRA COM
60,OOM2 - TERRENO COM 533,OOM2. DEP: 02 QUARTOS,
COPA/COZINHA, BWC, LAVANDERIA. VALOR: R$15.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COD 22 - Casa em alvenaria medindo
llO,OOm2 - 3 quartos, sala, copa/ cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem - Terreno todo
murado - Jardim bonito - Barra - Próximo a

garagem da prefeitura - Valor R$ 50.000,00

181,OOm2 - ;3 quartos, 3 salas, 2 banheiro,
lavanderia, dispensa, área de festas com

cozinha, garagem para 2 veiculo - Vila Nova
- Valor R$ 70.000,00

,

I i· .

ParecerComercial
Vende - Administra

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

Realizando seu sonho imobiliario' --275-2777

COD 21 - Casa em alvenaria medindo

174,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos, sala de TV,
copa, cozinha, dispensa, lavanderia, área de
festas, garagem para 2 veículos, terreno todo
murado - Vila Rau - Valor R$ 85.000,00

COD 27 - Casa em alvenaria medindo

llO,OOm2 - 3 quartos, sala, copa Zcozinha,
lavanderia, 2 banheiros, garagem - Vill! Lenzi
- Valor R$ 55.000,00

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

COD 20 - Casa em alvenaria - 3 quartos,
sala, cozinha, Lavanderia, banheiro,
dispensa, garagem - Ilha da Figueira -

Valor R$ 55.000,00

'COD 26 - Sala comercial - residência nos

fundos - estrutura para dois pisos - Com

opção para compra a oficina junto - Baependi
- Próximo a Marisol - Valor R$ 85.000,00

COD 18 - Mercado com instalações -

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

COD 58 - Casa em alvenaria medindo

120,OOm2 - 1 suíte, 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem - Jaragua
Esquerdo - Valor R$ 55.000,00

o ENDEREÇO CERTO DOS MELHORES

PRODUTOS PARA SEU LAR!

T
TEeN_
CALHAS

MAo DE OBRA ESPECIALIZADA

(47) 275-3184
9975-3105

Escritório: Tamaz Francisco Goes, 118 - Jaraguá do Sul - SC
Rua Minas Gerais. 1134 - sala 05 - Jclnvllte - SC

Fábrica: Rua Jorge Mayer1e, 192 - Joinville - SC

�
rr:oo��

"
MONTEIRO

EMPÓRIO DAS
PEDRAS DECO*ATIV�S.

Pedras: São Tomé, Míracema, Lajihha,
Luminária; Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
Não- coor,(Mno�fretlll. O}'melltoreypr�c,W; reg«i.o:

* ROMANAS
* GERMÂNICA
* FRANCESA
* ESMALTADAS MONTEIRO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1 • Sítio c/ 11.265,00m2 edificado com um galpão demadeira LOCAÇÃO:' I
1 com 140,OOm2,moinho com roda d'água, localizado na Estrada I
1 Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante do asfalto 1,5 km - R$ • Sala comercial c/ 34,62 m2, RuaReinoldoRau, esquina I
1 15.000,00' Guilherme Weege, Centro - R$ 180,00 (Primeiro mês de I
1

• Chácara c/ 60.000,00m2 (200,00 x 300,00m) edificado c/ casa aluguel grátis) I
1 B 'arra

em alvenaria de 130,00m2, 04 qtos, demais dependências, • Sala comercial com aproximadamente 70,00m2, Rua
Iedícula de 50,00m2, c/ churrasqueira, BWC, mais rancho de Angelo Rubini, 980 - R$ 250,00

1 madeira c/50,00m2, duas Iagoas, uma c/ 700,00m2 e outra c/ • Sala comercial c/ 100,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, I
1 400,00m2, três cachoeiras, árvores frutíferas, localizada em 1412, na Barra - R$ 270,00 I
1 A ifiOb i 1 iár ia da B arra Ribeirão Grande do Norte distante 15km do Centro - R$ • Sala comercial c/ aproximadamente 70,00m2, Rua I
1 45.000,00 - parcela. Padre A. R. Jacobs, 625, Vila Lenzi - R$ 350,00 (Primeiro I

• Sítio c/ 50.!)00,00m2 de forma retangular, tendo 64,00m de mês de aluguel grátis)
I· frente para a Rua Bertha Weege, cl área plana de • Sala comercial c/ aproximadamente 35,00m2, Rua I
1 TERRENOS aproximadamente 30.000,00m2, água para fazer lagoas, WalterMarquardt, 878 - R$ 200,00 I
1 distante 4 km da Barra - R$ 65.000,00 - Aceita casa na Barra até I
• BARRA DO RIO CERRO: R$ 40.000,00. • Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais I

dependências, RuaWalterMarquardt, 2820 - R$ 320,00 I• Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais

dependências,RuaAmandusRengel,Rio Cerro - R$230,00 •
• Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais I
dependências, Rua Camilo Andreatta, 201 - R$ 200,00 I
• Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais I
dependências,RuaEgídio Busarello, 324, naBarra - R$ 300,00 I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I·
I

• Galpão em alvenaria com 350,00m2, escritório, I
banheiro, RuaTerezaHruschka, sln o, São Luís - R$ 800,00 I

I

••
'

• Terreno c/l.044,50 m2 ( 28,00 x 37,30 ), Rua Angelo
Rubini, esquina Rua 750, na Barra
I. Terreno c/ 636,00m2 (26,50 x 24,00), Rua Angelo Rubini,
1 461, na Barra - R$ 80.000,00

I. Terreno c/l.214,50m2(20x60,50), RuaHorácio Rubini,772

1- R$ 22.000,00

•
•
•• Terreno c/ 325,00m2, lot. Miranda, lotes n° 6 e 7 - R$

• 9.000,00 - parcela cada lote em até 3x.

•• Terreno c/ 808,20m2 (26,55x30,44), Rua Bertha Weege,

•lado col,égio 25 de julho. Aceita carro até R$ 6.000,00 ou casa

até o mesmo valor. - R$ 26.000,00.
•• Terrenos c/360,00m2, lot. Casa Nova II, R$ 2.500,00 de

• entrada + 50 x 1,32 Salários Mínimos

••
I
I. Terreno c/ 384,00 m2, Jardim Hruschka II. Bairro São

I Luís - R$ 3.000,00 + 30 x 270,00

I
I
I

JARAGUÁ99:

SÃOLUIS:

SÍTIOS:

CASAS:

• Casa alvenaria c/130,00m2, 03 quartos, 02 BWC e demais

dependências e rancho cl67,00m2 em alvenaria, terreno cl

840,00m2 (28,00 x 30,00m), Rua Eleto Stinghen, n o 33, Barra,
Lot. Papp - R$ 80.000,00
• Casa alvenaria 30,00m2, quarto, sala, coz., BWC, abrigo,
lote n

o 50, lot. Miranda - R$ 11.000,00 - 60% entrada saldo a

combinar.
• Casa alvenaria c/110,00m2 com laje, 03 qtos, sala, coz.,
BWC, lavanderia, garagem, terreno cl579,18m2, Rua Augusto
Hanemann, 386, Barra - R$ 38.000,00
• Casa alvo c/200,00m2, 1 suíte + 3 qtos sendo suíte e quartos
c/armários embutidos, escritório, garagem para dois carros,

dependência clBWC, lavanderia, despensa, churrasqueira,
piscina, terreno cl552,75m2(16,50x33,50), Rua Pe. Aloísio

Boeing, na Barra. - R$ 95.000,00
• Casa alv.cl150,00m2 mais galpão c/90,00m2, terreno c/

3.200,00m2(74x43), Rua Bertha Weege esquina Augusto
Hanemann, BARRA - R$ 120.000,00 - aceita terreno(lote),
'caminhão pequeno ou grande como parte pagamento.
• Casamista c/165m2, terreno c/301,00m2(14x21) Rua Ernesto
Lessmann, n° 506, Vila Lalau, apósMarisol- R$ 32.000,00

• Casa de madeira c/ 02 quartos, garagem e demais

dependências, Rua Adela Erdmann, 117, na Barra - R$
200,00 (disp. 0412001)
• Casamista cl02 quartos, garagem e demais dependências,
Rua Henrique Butzke, s/n o, na Barra - R$ 200,00
• Casa de alvenaria c/ 02 quartos, garagem e demais

dependências,RuaAbramoPradi, 360,naBarra - R$170,00
• Casa de alvenaria c/ 02 quartos, garagem e demais

dependências, murada, Rua 996, lote 105, lot. Miranda -

R$ 220,00 (disp. 0412001)
• Casa de alvenaria c/ 02 quartos, 02 BWC, garagem e

demais dependências, RuaWolfgang Weege, na Barra -

R$ 400,00

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

) ••• ;; Imobiliária Jardim

UI Jaraguá Uda. eREeIN'572-J

... ...

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

CENTRO - casa em alvenaria
cl 150m2 - suíte + 3 dorm., 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

alvenaria cl 130m2 - suíte +
2 dorm., sala, cozinha, área
serviço, garagem - Terreno:

375m2• Valor: R$
70.000,00 (negociável)

(Próx. Arte Lage)'

CENTRO - casa em alvenaria

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

ÁGUA VERDE - Casa em
alvenaria cl 140m2 - suíte cl
banheira + 2 quartos, sala,

.cózlnha (armários sob medida,
bwc-social, bwc-serviço, área
serviço, garagem pI 2 carros,

churrasqueira. Terreno:
400m2• Valor R$ 90.000,00

Morada do Sol, c!
120m 2, suíte + 2 qtos,
sala c,1 sacada, cozinha,

bwc social, área
serviço, garagem.

Valor R$ 65:000,00
® * 0 * * ® * cy cy * 0 * cy cy $ $ * $ 0 * cy *_* $ ® $ ® * $ ® $ $ * $ $ * * * $ cy $ $ 0 0 $ $ $ $ $ * 0 $ * $ 0 * * * 0 $ $ $ 0 * $ * 0 $ $

* Ótimo terreno naBarra (próx. noviciado) c/620m2 - R$14.000,00
* Terrenos na Vila Nova c/450m2 - R$ 27.000,00'

RElAÇÃO DE IMÓVEISDISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

'

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Centro: suíte + 2 dorm. cl garagem
Centro: suíte + 2 dorrn, cl garagem
Czerniewicz: 2 dorm. sacada churrasq.
Centro: suíte + 2 dorm + dep. emprego
Centro: 2 dorm, (semi-mobiliado)
Centro: 2 dorm. cf garagem
Vila Lalau: 3 dorm. + 2 bwc's"garagem
Vila Lalau: suíte + 2 dorm. cl garagem
Centro: 1 dorm. cl garagem

EDIFÍCIO
Ed. Athenas
Ed. Klein
Aptos Novos
Ed. Cristiane Monique
Ed. Karine
Ed. Reviera
Ed. Erica Gonçalves
Ed. Giovana
Ed. Imperador

VALOR

R$ 800,00
R$ 450,00
R$ 385,00
R$ 380,00
R$ 330,00
R$ 330,00
R$ 330,00
R$ 300,00
R$ 200,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�SON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

'Rua: Ceio Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371·2357

Ret. 116· TIFA MARTINS _

Casa em alvenaria cl 100m' • 1
suíte mais 2 quartos e demais
dependências. terreno 325m' •

todo murado, Rua das Flores 70,
R$ 25.000.00 mais

financiamento

Ret. 148 _ BARRA DO RIO
CERRO _ Casa em alvenaria cl
115m' • terreno 392m' . 1 suíte

mais 2 quartos. sala. cozinha. bwc.
Rua Ricardo Marquardt. sn", ler.
da Berta Weege, R$ 45.000,00

Ref . 501 _ CZERNIEWICZ _ 1
suíte. 2 dormitórios. sala.
cozinha. banheiro social.
lavanderia. garagem, Rua

Adolpho A, A. Zimermann. 375,
R$ 22.000.00 entrada +

financiamento

Ret. 117 _ CHICO DE PAULO _

Alvenaria com 90m' • 3 quartos.
sala. cozinha. bwc, área de serviço.
Terreno 510.00m'. Rua Joaquim

Francisco de Paulo. 139B,
R$ 27.000.00

Ret. 118 _ SANTA LUZIA _

Casa mista. 2 quartos. sala.
cozinha. Prédio com 2 quartos.
90m' cada + sala comercial com
BOm'. Terreno 2,500.00m',

R$ 65.000,00

Ret. 113 _ ESTRADA NOVA _

Casa em alvenaria cl 3 quartos.
sala. cozinha. bwc. lavanderia.

Terreno 560.00m',
R$ 35.000,00

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

-

-

MARIMAR IMÓVEIS
Fone/Fax: 275·0051 Plantão: 9102·1110
E-mail: marimar@netunQ.com.br

MI � �.: EMI� R
Rua Fritz Bartei, 77·51. 03 • Baependi • Próx. Javel Multimarca

t Vende • Aluga • Ad"dnlsfra • COlJlpra . Vende • Aluga

Lindo terreno de esquina no

centro da Corticeira, ao lado da

Escola Municipal José Dequêch.
Com 7.317m 2

Edificado com um galpão de

alvenaria e casa de madeira,
árvores frutíferas,

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

ESPECIAL

CENTRAL DE VENDAS

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

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

Ilha da Figueira - R$25.000,OO. I

Cód. 485 _ Casa de madeira inacabada com 77m2 - Terreno com 360m2 -

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

R$18.800,OO + financiamento.

Cód. 367 - Casa de madeira com 144m2 - Terreno com 375m2 -

Rio da Luz - R$26,OOO,OO

ir 371-8799RANCHO
MOVEIS

•

lil
Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

ir 373-0283
Umaparceria correta.

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM
ranchoimoveis.com.br

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

quartos. Terreno com

619m2. Localizado na Tifa
Junio - Bairro Três Rios do
Norte. R$25.000,00 à vista.

Cod.149 - Casa de
alvenaria com 108m2 de 3

quartos. Terreno com

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

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

Cód.365
* Apartamento de 141m2

com três quartos;
* Apartamento de 80m2 com

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

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

Localização:
Rua Padre Alberto Jacobs
Vila Lenzi

Valor:

R$ 280.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Informativo
imobiliário
AIJS

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

11 • CASA DE ALVE�����60m2, situado no Jguá
Esquerdo, loteamento Predolino 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

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

I
Rua José Krause, sIn°, Vila Nova. Valor - R$ 35.000,00.

4 - CASA MISTA de 80,00m2, terreno com 1.l06,00m2,
situada na Rua Bahia. Valor - R$ 35.000,00.

5 - SOBRADO DE ALVENARIA cl 220m2, NOVA, situado
no Loteamento Bela Vista. Valor - R$ 115.000,00.

���ll m�ét'1ij I
Empreendimentos Imobiliários

9
�
" Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

372·1499
371·3807·

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

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

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

I7 - CASA DE MADEIRA cl 65m2, situado no Loteamento

Ouro Verde. Valor - R$ 13.000,00.

TERRENOS

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS A A.I.J.s. convida a todos(as) corretores e
imobiliárias para participarem nos dias 21,

22 e 23 demarço de 2001, do IV
ENCONTROESTADUALDE

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

seguinte programação.

DEPENDÊNCIAS

IESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS <Jl

o

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO >
H
E;

POR APARTAMENTO �
CHURRASQUEIRA

E;
<Jl
o
..,
H

I
LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

.,
E;
z

PRÓX. WEG II
.,

�
RUA: FRIEDRICHW. SONNENHOHL, SIN .,

>:

o
""

É TUDO O QUE VOCÊ
<Jl

<Jl
H

PRECISA PARAMORARBEM .,
>
-o

I
z

<Jl

CONSULTE-NOS
o

CONSTRUÇÃO E VENDAS
<Jl
'"
o

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

1 - TERRENO cl 435,OOm2 - situado no Loteamento

Campossampiero. Valor R$ 18.000,00

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

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

Henrique Bortolini. Valor R$ 20.000,00
Dia 21/03:

Horário: 20:30 horas
Local: Clube Atlético Baependi

Programação: Solenidade de Abertura com
jantar por adesão commúsica ao vivo.

Dia 22103:
Horário: 08:30 às 19:30 horas.

Local: Beira RioClube de Campo
Programação: Início dos Trabalhos e

Debates

Após os trabalhos jantar no Restaurante
TexasGrill com apresentação de Grupos

Folclóricos.
Dia 23/03:

Horário: 10:00 horas.
Local: Beira RioClube de Campo

Programação: Plenária

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

Valor R$ 12.000,00.

ILoteamentosFinanciados
Campossampiero I e TI

Firense

OuroVerde

Zangheline

Ch iodini ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172 I
Financiamos com uma entrada e o

restante em até 60 meses
(Condonúnio fechado)

Flamboyantcom vistapanorâmica. I
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV. MAL, DEODORO DA FONSECA, 1438 - ,SALA 04

CRECI 1439-J

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. Condições de pagamento à combinar. Aceita
automóvel - pode ser financiado.
208 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
área de 119,63m2 - R$ 49.344,60. Forma de pagamento à
ser definida.
210 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
área de 114,23m2 - R$ 47.185,46
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
310 - Terreno com 753,90m2 - Centro - Rua Nelson Nasato
311 - Terreno com 2 casas em madeira com área de 871 ,98m2
- Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00
317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléiás - Jguá
Esquerdo - R$ 26.500,00. Aceita automóvel.
403 � Casa alvenaria com 325,00m2, no centro, 1 suíte, 2
quartos, demais dependências, garagem p/4 carros, ampla
área de lazer, semi-mobiliada. Terreno com 714,00m2. Pode
ser financiado, 'aceita imóvel de menor valor nas praias de

Piçarras ou Penha. Valor R$ 208.000,00. Condições de

pagamento à combinar.
*

Salas comerciais· no Centro - Condições de pagamento à
Combinar. Possuímos outros imóveis em nossa carteira.
Consulte-nos.

Émuito importante a participação de todos
os corretores da região.

As imobiliárias e/ou corretores que
quiserem expor banners emateriais de

divulgação poderão fazê-los.

VENDE:CRECI 1541-J

Loteamento Adelina, lotes cl área acima de 450,OOrn2,
com toda a infra-estrutura necessária, próximos à escola,
mercado, ponto de
ônibus. Localizados no
bairro centro norte, em
Schroeder.Com valores
a partir de
R$4.000,OO
(Aceitando-se
financiamento).

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ofereço-me para trabalhar como
diarista ou mensalista, tratar:

373-2691, c/.Regiane.Precisa-se de moça ou senhora,
maior, sem filhos, que tenha

disponibilidade
de pernoitar, para casal

com duas filhas,
imprescindível gostar de
crianças, interessadas
tratar: 9101-5766.

Procura-se costureira com

prática (perto do Hospital
Jaraguá). Tratar: 370-0248

ou 9992-2379.

Arduíno
Veículos

Vende-senaVila Lenzi,
no Residencial

Piermann,ótimo terreno,
comescritura, de42Om,
R$ 17.000,00. Aceita-se
carro. Tratar naRua dos

Escoteiros,114.
NOVOSE USADOS DE TODASASMARCAS

Fone: (47) 371-4225 Fax: (47) 371-9720
\

Vende-se terreno na
AvenidaSãoCristóvão,

tratar: 9961-9055.

MODELO ANO COR COMBo PREÇO
VW

Goi Special 1.0 OK Branco G R$ 14.000;00
Voyage GL 1.8 4p 95 Azul G Consultar
Goi CL 1.6 94 Vermelho G Consultar

GM
Corsa Sedan 1.0 OK Verde G R$17.40Õ,00
Corsa Sedan 1.0 OK Branco G R$ 17.300,00
Corsa Wind 1.0 OK Vermelho G R$ 16.400,00
Corsa Super 1.0 98 Cinza G Consultar
Corsa Sedan GL 1.6 96 Verde G Consultar

FORD
Escort GL 1.6 95 Cinza G Consultar

FIAT

Tempra Ouro 1.6V 95 Vermelho G Consultar
Palio EDX 1.0 97 Vermelho G Consultar

Av. Prefeito Waldemar Grubba n°,1033

Vende-se terrenonaVila
Lenzi ótima localização,
c/ calçamentoeescritura.

Tratar: 9975-5766

Vende-se em
Guararnirim, chácara
de 16morgos, com
casa, rancho e cinco

Lagoas e pastagem. R$
35.000,00. Aceita-se
entrada e parcela.
Tratar: 9101-9028.

NEGÓCIO DE OCASIÃO
371�8814

ResidencialAmaryllis.
Vila Nova - Aptos novos
com sacada, churras
queira, 1 vaga de gara
gem - suíte + 1 quarto e

demais dep.,
R$ 54.000,00 - suíte + 2

quartos e demais dep. -

R$ 68.000,00

Ed. Aster - apto pronto cl
2 quartos e demals dep. -

área de 118m2• Valor R$
53.000,00. Rua Marina

Frutuoso 909 � Centro

.
Ed. Petunia - R. José

Emmendoerfer, 1533.

Apto pronto, 2

quartos e demais dep.
área de 112m2•

Valor R$ 53.000,00

Vende-se apartamento com 2

dormitórios, novo, garagem
cqberta, com 69m, no Condomínio
Jardim das Mercedes, na Vila Nova,
entrada de R$ 15.000,00 + 22 vezes

de R$ 1.000,00.Tratar: 9973-8580.

Vendo apartamento com 3quartos, 2
banheiros, cozinha sob medida, no
Condomínio Hortênda, Rua José

Emmendoerfer, R$ 57.000,OO.Tratar: 371-
2044 (coml.) 275-1756 (res.), com Rosali,

Vende-se apartamento geminado,
no Condomínio Águas Claras, R$
9.500,00 + prestações de114.00, ao
mês (Caixa Econômica Federal)

tratar: 370-7276.

Vendo apartamento no Residencial
.

Jardim das Mercedes, com 2
. dormitórios, 69m, garagem coberta.
Entrada de R$ 15.000,00 + 22 vezes

de R$ 1.000,00.Tratar: 9973-8580.

Vende-se apartamento 2 dorm.,
sala, cozinha, banheiro, garagem.
No centro R$ 10.000,00 + Finac ..

Tratar: 371-4446

Vende-se ou troca-se por casa em

Jaraguá do Sul, casa mista em

Blumenau, murada, R$ 30.000,00.
Tratar: 275-4081, com Luciano.

Vende-se na Ilha da Figueira,
próximo a piscinas Schmidt,

casa de alvenaria com 3 quartos,
sala, cozinha, copa, I

lavanderia. R$ 16.500,00, com
escritura.Tratar: 275-2010.

Vende-se em Schroeder 1, Vila
Amizade, casa de alvenaria com 3

quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia e churrasqueira. Aceito
carro. R$ 12,500.00. Tratar: 275-2010.

Vende-se, próximo ao Mercado
Lenzi, casa mista, grande, com 4

quartos. R$ 27.000,00. Aceito carro.
Tratar: 275-2010.

Vende-se na Rua João Planinscheck,
254, fundos; casa de alvenaria com

350m,2 pisos, com 14 quartos
alugados. ValorR$ 50.000,00.
Tratar: 370-0326 ou 9965-6195.

Vendo só para particulares, casa de
alvenaria com laje, 3 quartos,

garagem, R$ 38.000,00. Aceita-se
carro. Tratar pessoalmente na Rua
dos Escoteiros, 114 (próx. Posto

Marcola).

Vende-se casa mista em Barra

Velha, ou troca-se por casa mista em

Jaraguá do Sul, R$ 25.000,00.
Tratar: 9961-9055.

Vendo casa de alvenaria, com 9Om, na
Rua João Januário Ayroso s/n, terreno

de 42Om, R$ 40.000,00. Aceita-se
negociação, tratar: 9975-0133.

Vendo aparelho de ginástica, com
remo, ótimo estado. Valor a

combinarTratar: 370-7703.

Vende-se um notebook Fujitso,
Pentiuml33, na garantia até agosto,

Tratar: 9117-0030.

Vendo celular Startac, digital, com 2

baterias, carregador de mesa, +

carregador de carro R$ 300,00.
Tratar: 9973-3915.

Vendo ou troco por bicicleta
feminina, cadeirinha de bebê para
carro, Lenox. Tratar: 370-7276.

Vende-se lanchonete toda equipada,
aceita-se carro ou proposta. R$
18.000,00. Tratar: 9961-9055.

Vende-se máquina de lavar roupas,
Enxuta,automática, abertura frontal,

em bom estado, R$ 250,00.
Tratar: 370-0248 ou 9992-2379.

A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS BAIRROS
CENTENÁRIO E VIEIRAS - AMBACEVI, convoca os moradores
do bairro Vieiras, Rara participar da, ,

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
que será realizada no dia 14/04/01, as' 15 horas, em primeira
convocação, ou as lSh30, em segunda convocação, no Colégio
Estadual Alvino Tribess, para discutir e deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: a) Desmembramento da Associação do bairro

Centenário; b) Alteração estatutária; c) Eleição da nova diretoria .

As chapas deverão ser inscritas no prazo de 15 dias, a contar
da publicação do presente edital, conforme artigo 42 do estatuto
vigente, no horário comercial, na residência da secretária, .sra
Vilma Zimermann, na rua Alvim Muller, nO 22, bairro Vieiras, nesta
cidade.

'

VILMA ZIMERMANN
Secretária

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CZERNIEWICZ
03 QUARTOS, SALA,
COPA/COZINHA,
LAVANDERIA, 02 BWe,
ÁREA DE SERVIÇO,
CHURRASQUEIRA E
GARAGEM.
R$ 53.000,00

CZERNIEWICZ - SOBRADO
NOVO - 01 SUÍTE, 02QUARTOS,

02 SALAS, ESCRITÓRIO,
LAVABO,CaPA,COZINHA,

.

LAVANDERIAEGARAGEM
PARA 02 CARROS.

R$ 115.000,00

AMIZADE - <CASA NOVA (PODE
SERFINANCIADA}-Ol SUÍTE
COM CLOSET, 02QUARTOS,
SALA, BWC,COPA,COZINHA,
LAVANDERIA,
CHURRASQUERIRAEGARAGEM
R$ 80.000,00

Rua Roberto Ziemann, 33,0, sala 4 - Czernlewlcz - Jaraguá do Sul - SC
www.wolfimoveis.hpg.com.br- e-mail: roberson@netuno.com.br

Interessados no Projeto Inglês ou Espanhol na Empresa, entrar em contato para maiores informações !!l
Infonne-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

SESC PROMOVE CURSOS
CURSO HORÁRIO DIASSEMANA COMERCIÁRIO CONVÊNIO USUÁRIO RE9UISITOBALLET - BABY CLASS 10h45-11h45 Segundas e 8::artas R$20,OO Ri25,oo :a3O,OO 5 a anos
BALLET INFANTIL 17h00-18hOO Segundas e . artas R$20,OO R 25,00 3D,OO 7 a 12 anos

DANi$t bUVENIJ.
18hOO-19h15 Terças e Quintas R$20,OO R$25,OO R$30,OO Acima de 12 anos

DAN A E SALAO 20h30-21h30 Terças e Quintas R$20,OO R$25,OO R$30,OO tvens e Adultos
ESPA OL ADULTO· INICIAL08hOO-09hOO Se�ndas e Quartas R$28,00 R$31,00 R$36,OO ivros:'R$ 50,00

13hOO-15hOO Sá ados R$28,00 R$31,OO R$36,OO Livros: R$ 50,00

. iggßg:�ögßg §:��:sf:i�uintas R$28,OO Ri31,oo :a36,00 Livros: Ri5O,00R$28,OO R 31,00 36,00 Livros: R 50,00
ESPANHOL INFANTIL· INICIí\L09hOO-10hOO Segundas e Quartas R$20,OO R$23,50 R$26,SO Livros: R$ 50,00
GINASTICA PARAGF,5TANTES 08h15-09h15 Segundas e Quartas R$20,OO R$25,OO R$30,00 A partir do 3" Mês
GINASTICA ESTETICA 07h30-08h30 Segundas e Quartas R$18,00 R$23,OO R$26,OO Roupas leves

16hOO-17hOO Segundas e Quartas R$18,00 R$23,OO R$26,00 Roupas leves
18h15-19h15 Seg, Sua, Sex. R$20,OO Ri26,oo R$30,OO Roupas leves
19h30-20h30 Seg. ua, Sex. R$20,OO R 26,00 R$30,00 Roupas leves
19h30·20h30 Terças e Quintas R$18,00 R$23,OO Ri26,00 Roupas leves

GINtfJ!CAGERIÁTRICA
20h45-21h45 Segunda e Quartas R$18,OO R$23,OO R 26,00 Roupas leves
17h00-18hOO Terças e Quintas R$15;OO R$17,OO R$20,00 Roupas leves

INGL ADULTO INTRO A 08hOO-09hOO Terças e Quintas R$28,00 R$31,OO R$36,00 Livros: R$ 43,00
15hOO·17hOO Sábados R$28,OO :a31,OO :a36,00 Livros: :a 43,00
19h15-20h15 Terças e.Quintas R$28,00 31,00 36,00 Livros: R 43,00
18hOO·20hOO terças feiras . R$28,00 R$31,OO R$36,00 Livros: R$ 43,00
20h15-22h15 terças feiras R$28,00 R$31,OO R$36,00 Livros: R$ 43,00

ING�ÊS ADULTO INTRO B õggßg:iögßg �ß�d!as e Quartas R$28,00 R$31,OO R$36,00 Livros: R$ 43,00
R$28,00 R$31,OO R$36,00 Livros: R$ 43,00

14h45-15h45 Terças e Quintas Ri28,00 Ri31,OO :a36,00 Livros: Ri43,00
INGLÊS ADULTO ·INTER I i�ggg:mgg �g�di:s e Quartas R 28,00 R 31,00 R$��:�' Livros: R 43,00

R$28,00 R$31,OO Livros: R$ 60,00
15h45-16M5 Terças e Quintas Ri28,00 R$31,OO R$36,00 Livros: R$ 60,00
18hOO-19hOO Terças e Quintas R 28,00 R$31,OO R$36,OO Livros: R$ 60,00

.
19h15-20h15 Segundas e Quartas R$28,00 R$31,00 R$36,OO Livros: R$ 60,00

INGLES INFANTIL LETS GO 2A14hOO'14h45 Segundas e Suartas R$20,00 :a23,so Ri26;SO
. Livros: Ri32,oo•

15hOO-15h45 Segundase uartas R$20,OO 23,SO R 26,SO Livros: R 32,00
INGLES INFANTILLET'SG03 09hOO-09h45 Terças e Quintas R$20,OO R$23,SO R$26,50 Livros: R$ 32,00

17h15-18hOO Terças e Quintas R$20,00 R$23,50 R$26,SO Livros: R$ 32,00
INGLÊS INFANTILLET'S GO 4 17h15-18hOO Segundas e Quartas R$20,OO R$23,SO R$26,50 Livros: R$ 32,00
MUSICALlZAÇAO INFANTIL 08hOO-09hOO Qumtas Feiras

.

R$30,OO R$40,OO R$50,00 3a6anos
09hOO-lOhOO SUintas Feiras R$30,OO RtO,OO :aso,OO 3a6anos
15h30·16h30 uintas Feiras R$30,OO R 0,00 SO,OO 3a6anos

PINTURAS DECORATIVAS 18hOO-22hOO Quartas e Quintas R$90,OO R$l3D,OO R$lSO,OO Material: R$ 16,00
TECLADO 10hOO-llhOO Quintas Feiras R$40,00 R$SO,OO R$65,00 Material: R$ 40,00

13h30-14h30 Quintas Feiras R$40,00 R$50,OO R$65,oo Material: R$ 40,00
14h30-15h30 Quintas Feiras R$40,00 R$50,OO R$65,00 Material: R$ 40,00

VIOLÃO
15h30-16h30 Segundas Feiras R$40,00 Ri5O,oo Ri65,00 Material:

ij 40,0009hOO·09h50 Segundas Feiras R$40,OO R 50,00 R 65,00 Material: 40,00
09h50·lOh40 Segundas Feiras R$40,OO R$50,OO R$65,00 Material: R 40,00
10MO-llh30 Segundas Feiras R$40,OO R$50,OO R$65,00 Material: R$ 40,00
14hOO·14h50 Segundas Feiras R$40,OO R$50,OO R$65,00 Material: R$ 40,00
14h50·15h40 Segundas Feiras R$40,oo R$50,OO R$65,00 Material: R$ 40,00
15h40·16h30 Segundas Feiras RtO,OO :a5O,00 Rt65,OO Material: :a 40,00
16h30·17h20 Segundas Feiras R 0,00 SO,OO R 65,00 Material: 40,00
17h20-18h10 Segundas Feiras R$40,OO R$SO,OO R$65,OO Material: R$ 40,00
19hOO-19h50 Segundas Feiras R$40,OO R$SO,OO R$65;OO Material: R$ 40,00
19h50·20h40 Segundas Feiras R$40,00 R$SO,OO R$65,OO Material: R$ 40,00

FIESC
SESI

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

Adeus Atchim!ll
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 administrada 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 II!

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

FALE CONOSC() ATRAVÉS DO TELEFONE370-7899 RAMAL 27
E-mail: sesijgua@.nétuno.com.br

RuaWalter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul- SC

SENAI
JARAGUÁ DO SUL

FIEse
SENAI

....... '

ISO 9001
��O�I.
��.�

o SENAI � CET Jaraguá do Sul está com

inscrições abertas para o Curso de:

SOLID WORKS 2000
PERíODO: 26/03/2001 à 30/03/2001
HORÁRIO': 13:00h às 17:00h. e das

18:00h. às 22:00h.
CARGA HORÁRIA: 40h
PRÉ-REQUISITO: Conhecimentos em CAD
INVESTIMENTO: R$ ,250,00
INSCRiÇÕES ATÉ: 22/03/2001

Maiores lnforrnações:
SENAI - CET de Jaraguá do Sul

SENAI de Jaraguá do Sul 25 anos de atividades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



IltonHoffmann
Tabelião Substituto

�

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FELÊNCIA, faço saber ao

responsável pelos Títulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste

Ofício de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da Lei se não forem pagos.
Ao intimado e facultado pagar. ou postular judicialmente a sustação de protesto

ao apresentar declaração de resposta por escrito.

DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR

VALOR SACADORESPÉCIE NÚMERO VENCIMENTO

AnjoMat de Constr Ltda 02.565.960/0001-24 Cimento Rio Branco S/A

D 65753- 05/12/2000 738,43 OMesmo

AnjoMat de Constr Ltda 02.565.960/0001-24 Cimento Rio Branco S/A
D 65754- 19/12/2000 738,43 OMesmo

AnjoMat de Constr Ltda 02.565.960/obol-24 Cimento Rio Branco S/A
D 65755- 02/01/2001 147,69 OMesmo

AnjoMat de Constr Ltda 02.565.960/0001-24 CimentoRio Branco S/A
D 67001- 03/12/2000 787,46 OMesmo

AnjoMat de Constr Ltda 02)565.960/0001-24 Ci:inento Rio Branco S/A
D 66954- 02/1212000 787,46 OMesmo

AnjoMat de Constr Ltda 02.565.960/0001-24 Cimento Rio.Branco S/A
D 66905- 01/1212000 787,46 OMesmo

Na forma do Art. 883 do Codigo de Processos Civil e .Decreto Lei nr.

7.661/45 _'Art. 10, e provimento 16/93 da CGJSC.

{�.

Jaraguá do Sul, 13 de março de 2001

FONE: 371-3349

ALUGUEL

(

RUA 'EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENT'O
MargotAdélia GrubbaLehmann,Oficial doRegistroCivil do 10 Distrito deJaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram nesteCartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilita
rem para casar os seguintes:

EDITAL N° 23.145 de 12-03-2001

LEONIDOHOLLERElUTAI�LETELlNDER
Ele, brasileiro, solteiro, operador demáquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente emRibeirão
das Pedras, nesta cidade.filho de Ludovico Holler eOlinda Zatelli Holler.
Ela, brasileira, solteira, secretária executiva, natural de Lages, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
José Ostrowoski, 150, Rodeio, neste Estado, filha de Osni Linder e ElisaMarieta Koering Linder.

( "

'

EDITAL N° 23.146 de 12-03-2001

MAUROGILBERTOAUGUSTOMÜLLERERE,JANECARVALHODESOUZA
Ele, brasileiro, viúvo, auxiliar administrative, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, domiciliado e

residente na AvenidaMaria Josefa de Fontoura, 640, Bairro Sarandi, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, filho
deMaurílioMüller e Arlinda AugustaMüller.
Ela, brasileira, viúva, vendedora, natural dePorto Alegre, Rio Grande do Sul, domiciliada e residente na
Rua VictorRosenberg, 122, apto. 01, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de José Antônio de Carvalho e

Robertina Nascimento de Carvalho.
'

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

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

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

Tabelionato pára protesto dê Títulos contra: '

Ademir F. de Assis Solamon - R. Padre Gabriel Lenzi, sin° - Corupá;
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 Representações Ingomar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171 -

Nesta;
Com. Repres. Ingomar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171 - Nesta;
Comércio e Representações Ingomar - R. Francisco Stinghen, 1.71 -

Nesta;'
Cristiano Roberto SchmidtME - R. João Mare, 40, sI. 06 - Centro - CXP

454 - Nesta;
D'Vitor Perfumaria Ltda. - R. Reinoldo Rau, 85, sala 4 - Nesta;
Dalterra Manut. Hidráulica Ltda. - R. José PicoUi, sin° - lote 31- Nesta;
Dehon Julio PansteinlIsabel Cristina Maier Panstein - Nesta;
Dehon Julio PansteinlIsabel Cristina Maier Panstein - Nesta;
Dehon Julio Panstein/Isabel Cristina Maier Panstein - Nesta;
Desdobr. Mads. Paraíso da Serra Ltda. - R. João Schitler, s/ft - Nesta;
Dimas Mesch - R. José Mesch Jr., I. 08 - Três Rios do Norte -' Nesta;
Ederson Bahr - R. Leocadio Cardoso da Silva, 99 - Nesta;
Farmácia Kury Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 441 - Nesta;

, \
Feia, Kury Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 441 - Nesta;
Feia, Kury Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 441 - Nesta;
Flavio José SeU - R. Roberto Seidel, sin° - Corupá;
Flavio José Seil - R. Roberto Seidel, sin° - Corupá;
GF Ind. e Com. Ltda. - R. Alma Baggenstos, l70 - Nesta;
Jackson Vieira do Prado - R. Mac Doering, 46 - Nesta;
Janas M. Gonçalves de Siqueira - R. Ano Bom, sin° - Corupá;
José Izidio da Silva - Estrada Três Rios do Norte, 3.000 - Nesta;
José S\emeintcoski - R. Carlos Oeschler, 1.111 - Figueira - Nesta;
Josemar Alves Pereira - R. Tifa Guinter, próx. Nanete - Nesta;
Juliane Lemos Cardoso - R. Erich August Lessmann, lote 46 - Nesta;

LizmayConf. e Acaba. Têxtil Ltda. - R.Willy Gunther, sin° - B. RioCerro

Nesta;
Lizmay Confecções e Acab. Têxtil Ltda. - R. Willy Gunther, sin° - B. Rio

Cerro - Nesta; )

Mareio Sasse - R. Max Wilhelm - Nesta;
Margaret Maria Campestrini ME -r--r-: BR-280 km 84 - Nesta;

Margaret Maria Campestrini ME - BR-280 km 84 - Nesta;
Maria Ap. de Lima M. Millan Fi. - R. João Picolli, 166 - sl. 09 - Nesta;
Maria Ap. de Lima M. Millan Fi, - R. João Picolli, 166 - sl. 09 - Nesta;
Marilea Zonta - R. João Planinscheck, 293 - Nesta;
Mario Neire Ferreira dos Santos - R. Dorvalino Rodrigues, 66 - Nesta;
Mecânica Agriserv Ltda. ME - R. Walte� Marquardt, 1.587 - Nesta;

Mepi Comércio de Medicamentos Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 268-- Ij. 132
- Nesta;
Michelle Giovana Schaldach - R. Walter Marquardt, 2.820/01 - Nesta;

Moacir Branger - ME - R. Luiz Picolli, sin° - Nesta;
,

Odair Publicidades Ltda. - R. Exp. Cabo Harry Hadlich, 737 - Nesta;
Osni Bueno - R. 876,_Iote 549 - Nesta;
Silvia Gomes ME - R. Joaquim Francisco.de Paula, 2.290 - Nesta;

Supermercado Farias Ltda. - Av. Paraná, 706 - Nesta;
Supermercado Olani Ltda. ME - R. Martinho Van Biene, 1.143 - Nesta;

Supermarcado Olimar Ltda, - R. Manoel Fran. da Costa, 1.434 - Nesta;

Transluciano Transportes Ltda. - R. Adélia Fischer, 164 - Nesta;
Waldir Luis Johann - R. Joaquim Francisco de Paula, 4.225 - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusa-
'-1

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

Rua ArthurMuller, n° 78, no prazo da Lei, a flm de liquidar o seu'

depito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem

os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 14 de março de 2001

Ilton Hoffmann

Tabelião,Substituto
II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I Sábado, 17 de março de 2001
-

TELEVISAO CORREIODOPOVO - 5

Rapidi'nhas
# O documentário "Mamonas Assassinas, Indomáveis, Inesquecíveis"
mostra a história do início da carreira do grupo Mamorias Assassinas.
Há cinco anos os músicos morreram em um acidente aéreo. Record,
domingo, 12:30 h.

#JoséMaurício Machiline conversa com o trio Cláudio Lins, Cláudia
'Ohana eIara Figueiredo no programa "Por Acaso". Rede Brasil,
domingo, 19 h.
# No quadro "Retrato Falado", do Rrograma "Fantástico", Denise
Fraga conta a história de Luzia, uma escriturária de Guarapari que se

envolve em um verdadeiro duelo para conseguir comprar um par de

sandálias n�ma liquidação. Globo, domingo, 20:30 h.

# O programa "Passando a Limpo" apresentado por Bóris Casoy
recebe o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o minist�o Paulo
Costa Leite, que faz uma anáíise daJustiça brasileira e sua deficiência.

R�cord, domingo, 22:45 h.
# "Máscara da Vingança" de David Mitchell é o filme do "Domingo
Maior". No elenco, Lorenzo Lamas e Rae Dawn Chong. O filme

conta a história do jovem que tem seu rosto desfigurado durarite
tiroteio com mafiosos e que agora quer vingança. Globo, domingo,
23:40 h.

# "Medo" de James Foley está na "Tela Quente". No elenco, Mark

Wahlberg e Amy Brennernan. Romance aparentemente inocente en

tre dois jovens de diferentes classes. Quando a menina descobre o

passado do namorado decide terminar o romance. Mas ele não desiste
e começa a persegui-la. Globo, segunda, 22 h.

# A "Sessão da Tarde" exibe o filme "Os Goonies", de Richard

Donner, Um grupo de adolescentes está ameaçado de despejo até

que encontram um mapa de um tesouro. A turma passa por uma
série' de perigos e aventuras. Com Sean Astin e Josh Brolin. Globo,
terça, 15:35 h.

# O "Expedições" exibe um documentário sobre o Rio Grande do
Sul e mostram imagens do Parque Naci�nal de Aparados da Serra e

do cânion ltaimbezinho, o maior das Américas. Rede Brasil, terça, 20
h.
# O programa "Tribos e Trilhas!' mostra as cachoeiras e cascatas no

,

sertão nordestino, provando que existe água no sertão. Em Juazeiro
do Norte, no Ceará, a equipe do programa descobriu uma estância
de água mineral. Rede Brasil, quinta, 17 h.
# O "Programa doJô" reprisa as melhores entrevistas do ano passado.
O humorista' Chico Anysio fala sobre oshow "O Fofo". O músico

João Gordo, vocalista do Ratos do Porão conta histórias de viagens
da banda. Globo, quinta, 24:30 h.
# "Força Delta" de Sam Firstenberg é o filme do "Cine Record Es

pecial". A organização formada pela elite da força aérea americana é

designada a resgatar um oficial na África. Um grupo de extremistas
africanos bombardeia um laboratório, o que resulta em uma epidemia
de Ebola. Record, sexta, 22:40 h.
:# O programa "Yo!" comandado porThaíde mostra a parada musi
cal com clipes de rap. MTV, sábado, 19 h.
# O ß1:upo Pavilhão 9 io convidado do programa "MTV Ao Vivo"
apresentado por Levi. MTV, sábado, 22 h.v

M�P� D� MIN�
,

por Cintia Lopes

Destaques da programação na semana de 18 a 24/3/2001

Ríso e confusão
(Globo, dom, 12:30 H)

O dançarino Jacaré, do grupo
,

É o Tchan, e o cantor Vinny
atacam de atores no episódio
"Minha Irmã é um Perigo" do
humorístico "A Turma do

Didi". Jacaré resolve investir

em sua paixão por Lili, até ele

descobrir que ela tem urna irmã

gêmea, Sissi. Antes de o mal
entendido ser desfeito, Jacaré
passa por situações cômicas.

Nova ínvestída

(Record, dom, 13:30 H)
Netinho, ex-vocalista do grupo
Negritude Jr., comanda a partir
de hoje o programa "Domingo
da Gente". O apresentador
pretende. retratar a história de

pessoas simples que acreditam
em sonhos que poderão ser

realizados durante o programa.
O "Domingo da Gente" traz

também musicais e compe
tições com' os convidados.

Netinho participa do quadro
"A Princesa e o Plebeu", que
transforma o visual de meninas

carentes.

Túnel do tempo
(Globo, dom, 13:40 H)

O quadro "Tá No Papo" do

programa "Gente Inocente"
tem como convidado o come

diante Agildo Ribeiro. As

crianças fazem uma homena

gem e lembram antigos progra
mas como "Planeta dos Ho

mens", "BalançaMas Não Cai''
e "Satyricon". Os \pequenos
fazem ainda um esquete do

professor de mitologia inte

rpretado por ele em "Zorra
Total".

a dupla Pepê e Neném e o

grupo Sampa Crew. A

apresentadoraAnaMaria Braga
faz uma receita de sanduiche

,

para os convidados, O pro
grama promove também o

encontro entre Elba Ramalho,
Zé Ramalho e Geraldo
Azevedo. A dupla Claudinho e

Buchecha e as bandas Beijo,
Zamzibar, Fala Mansa e Capi
tal Inicial também tocam no

programa.

Intímídade

(Globo, seg a sab, 13:50 H)
A atriz Mariana Hein é a con

vidada do quadro "Intimidade"
do "Vídeo Show". Cissa Gui

marães mostra o figurino de

Daphne, a perua vivida por
Lilia Cabral em "Estrela-Guia".
O programa exibe também uma

entrevista com Antonio Fa-
I

gundes na terça. Na sexta-feira,
a atriz Flávia Alessandra par
ticipa ao quadro "Meu Lugar"
mostrando as praias de Arraial

do Cabo no Rio.

Loura no palco
(Band, seg a sab, 20:30 H)

O "Superpositivo" entra no ar

com algumas modificações,
Joana Prado, a Feiticeira, passa
a ficar no ar durante todo o

programa. Com pequenas
mudanças no cenário, a atração
comandada por Otaviano
Costa mostra a banda Jota
Quest tocando ao vivo na

segunda-feira. O grupo Twistet

participa na terça e na quinta é

a vez da cantora americana Lara
Fabian. A semana encerra com

o pagode do grupo Gamação.

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

O cantor e compositor Zeca
Baleiro bate um papo com a

apresentadora Marília Gabriela

no programa "Gabi" na

segunda�feira. Zeca conta

histórias do início da carreira e

mostra as músicas do último

CD. O compositorChico César
fica de frente com Gabi na

quinta e Rubens Edwald Filho

comenta os indicados para o

Oscar deste ano.

Boamúsíca

(Rede Brasil, ter, 23:30 H)
No programa "Ensaio" desta

semana, o músico e composi
torJoãoBosco relembra antigos
sucessos. Além de cantar, ele

conta histórias da infância na

cidade de, Ponte Nova em

Minas Gerais.João Bosco inter
preta entre outras, "Mama Pala
vra" e "Doce Sereia" e músicas
do novo CD' "Na Esq�a. A
cantora Jane D��oc interpreta
"Latin Lover".

Novídades

(MTV, sab, 17 H)
A emissora apresenta a nova

programação para este ano.

Uma série de estréias está pre
vista. Dentre elas, o programa·
"Riff' apresentado por Penélo
pe Nova voltado para o pú
blico heavy-metal. O cantor e

agora "vj" Kid Vinil, comenta
os clipes alternativos no

programa "Lado B". O vete

rano Fábio Massari comanda o

"B" '

ase , que tera um resumo

musical do que está acontecen

do na semana.

Lanche e músíca

(Globo, dom, 14:45 H)
No "Planeta- Verão", Xuxa I

recebe no quadro "Papo Solto"

CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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de "Porto dos Milagres",

em entrevista à revista
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Voltar às novelas era a última

coisa que Guilherme Fontes pen
sava em fazer neste ano. Convidado

por Denise Saraceni, diretora de

"Estrela-Guia", para viver o Tony
na trama das seis, o ator se surpre
endeu em ter sido o primeiro colo

cado numa pesquisa de opinião
realizada pela Globo no final de

, 2bO�. A intenção da emissora era

.

"

,

saber se a polêmica em torno do
inacabado filme "Chatô - O Rei do

Brasil", do qual Guilherme é pro
dutor, seria negativa para a novela.

O ator é acusado de desvio de verbas

captadas para a produção do filme,
que consumiu R$ 11,4 milhões,
sendo 8,5 milhões captados através

da Lei do Audiovisual. Também

cul�s. "Eu achava que a polêmica
poderia influir na minha escolha

para o papel. O povão não sabe des
sa confusão", acredita Guilherme.

É exatamente por garantir sua

inocência que Guilherme resolveu

aceitar o convite. Depois de cinco

amos afastado das 11l0velas - o último

orabalho foi como Tavinho em "O
Rei do Gade", de 1996 - o ator

aproveita a oportunidade e diz que
volta para ficar. "Nada melhor do

que mostrar a cara, E uma atitude

contra as acusações sobre mim. A

minha volta é estratégica", garante.
Antes de "O Rei do Gado",

Guilherme era wnttaGioe da "'km9
desde 1987 e atuou em diversas no

velas. Entre elas, seu primeiro
sucesso -na emissora, "Bebê a Bor

do", de Carlos Lombardi no ano de
1988. Seis anos depois, Guilherme
viveu o maquiavélico Alexandre,
antagonista de 'fA Viagem". Apesar
do sucesso nas novelas, o ator lem
bra com saudosismo da participação
na minissérie "Desejo" em 1990. O

personagem Dilerrnando foi,
segundo ele, sua melhor atuação na

tevê. "Foi uma obra prima da tele

dramaturgia brasileira. Um trabalho

inesquecível, sensacional", se

vangloria Guilherme, que fazia par
romântico com Vera Fischer.

Se o intuito é retornar a imagem
de "bom moço", nada melhor do

que agora fazer par romântico com

Sandy, a quem Guilherme não poupa

elogios. Trabalhar com uma prota-

, ggn,tsmé
não é constrangedor para o ator,

que acumula 20 anos de carreira.

Aindamais se esta caloura se chama

Sandy. "É urna oportunidade
grandiosa ajudar a Sandy a fazer

este trabalho. Houve uma química
de imediato entre nós. Sabe Deus

qual será o futuro dessa menina",
derrama-se Guilherme.

A admiração pelo trabalho de

Sandy é tão grande que Guilherme

já sonha em tê,-la como atriz .em
uma de suas futuras produções
cinematográficas. Ele conta que
ficou impressionado com o profis
sionalismo da atriz. "Ela é muito

dedicada. C-um certeza se eneaixaria:

em algum filme meu, algo musical

de preferência. Sou fascinado por
essa idéia", sonha.

Enquanto não chega a opor
tunidade, Guilherme se contenta

em contracenar com Sandy em

"Estrela-Guia". O clima "paz e

amor" que envolve a novela está

influenciando o ator, que mudou
- tadicãtmêfi1ê"§êM' fiãf)fl'o·s.Mb tf&!' ;

Guilherme tenha se tornado um

"bicho-grilo", mas gafante que está

mais voltado para o lado místico.

"Omeu trabalho espiritual é degus
tar o meu dia-a-dia. Acordo, fico
em silêncio, tudo com muita calma.

É aminhameditação", ensina o ator.
Para compor o laboratório

do personagem Tony, Guilherme
precisou suar a cainisa. O ator "fe
chou a boca" e perdeu nove quilos
em apenas três meses. Além da

cooper na Lagoa Rodrigo de Frei

tas, no Rio, e se exercita também

na esteira de casa. "O grande labo
ratório foi cuidar de mim. Estava
entrando num processo auto

destrutivo e engordando demais.

Agoraestou com o ego massagea
do", reconheceGuilherme, que ainda
preten:dé't>efâet� qpilos.

Mesme com'a,jhßílen:cia�t.J!l!s-.

. '.,..
-

'''"'
tica d�",\9vela, Gliilherme prefere
deixai' que as coisas aconteçam
naturalmente. O ator diz que há

alguns anos até recorreu a mapa
astral, mas a experiência não deu

certo. "Fiquei griladíssimo e nunca

mais m. � iTtâis irttete�S'MIte 'tIftret"

sem saber de tudo", filosofa. Se o
.

esoterismo não entusiasma Gui-

lherme, a situação vivida por Tony,
que irámanter um relacionamento

com Cristal, bem mais jovem, não
é tão estranha ao ator. Há quatro
anos, Guilherme mantém um

relacionamento com Patrícia Lins

e Silva, de 23 anos. "Se existe amor

t"Ft:T��iT,"nao�mr'""_"'_'W'''''''''
......,',.. r-.". '1'" o-__....-v.··· �',

"Eu não mando nada. Aqui eu sou pau-mandado."gum", acredita o ator de 34 anos. .

Luciana Girrienez, apresentadora do, "SuperPop" anunciando,Guilherme se mostra real-

mente feliz com a volta às novelas. o funk da motinha com a MC Beth, enquanto a produção
O ator aposta no sucesso de mandava que a funkeira cantasse a música do tapinha.
"Estrela-Guia" principalmente Prevaleceu a escolha da produção do programa.
para dar projeção ao filme "Chatô.

� O Rei do Brasil", que ele garante
lançar até o fim do ano. "Essa no
vela veio na hora certa. A sensação
da volta é muito agradável. Um
bom filho sempre à casa torna",
aposta.

'.� ,.-+.,' '.'
.

.
�
.. ,

...

.�
.

"Quem Acontece"
detonando o rótulo de

galã - que o pe�segve, :
'

desde que apareceu na

televisão.

"Na sua condição vaginal, a mulher ainda é um demô

nio." Fernanda Montenegro, atriz, fazendo uma análise bio

sócio-antropo-teológica da Mulher do Século 21.

"Chega de vivermenininhas. Agora souumamulher de
verdade". Deborah Secco, atriz que interpretou a Íris em

"Laços de Família" e agora vive a lésbica Karina na peça "As

lágrimas Amargas d:�6tl1aêVen Kant"; &:tendEi) scmas de

sexo e dando beijo na boca de outra atriz.

-,

era arrastado para fora de um camarote no Rio de Janeiro
pela namorada, Andrea Santa Rosa, que o acusava de estar

dando uma "olhadinha" para a "ex" Daniela Sarahyba, que se

encontrava no local.

"Quando vi aqueles pés horríveis, fui embora na hora.

Deixei o cara sem sapatos e sem explicação." Cláudia

Raia, atriz, pedólatra assumida, lembrando o término do

tlÇ'lacionamento com um antigo namorado após ver a feiúra

Ldtiiljs pés do rapaz .

"É uma obra muito sofisticada para o tipo de público
da tevê aberta." Eva Wilma, a Maria da Cunha de "Os

Maias", tentando justificar a baixa audiência da minissérie em

entrevista à revista "Chiques & Famosos". Segundo a atriz,
es telespectadores sãe pesS'mrs sern o hábi:te- de ler, ir ä rnl1'lJS
e a museus .

"Cansei de ser maltratado e xingado pelas torcidas. Se
pudesse nunca mais pisaria num estádio de futebol."
Luciano do Valle, locutor esportiyo e apresentador do "Valle
Tudo" naTV Guararapes, retransmissora da Band em Pernam

buco, mostrando o seu descontentamento com a transmissão
de jogos de futebol.

"Quando terminar a novela, quero voltar para cá e fazer

umamenininha. " Luiza Tomé, a Rosa Palmeirão de "Porto

dos Milagres" e mãe de Bruno, de 2 anos, revelando o desejo
de formar um casal de filhos com a a juda do marido, Adriano
Facchini, na Ilha de Mustique, no Caribe.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Willian M. Hoff, junto de seus coleguinhas, festejou
seu 4° aniversário no dia 13/3, com festinha da ," ..

Mery Decorações. Ele é filho de Carlos e Verena

CLíNICA� Weodá
Dr. Herberto Meldau

,

PEDIATRA'
RuaWalterMarquardt, 284

Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios

UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,
SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Parabéns

pra você, nesta data

querida ... Jordana
Westphal completa
seu primeiro aninho

amanhã.
Felicidades!

/.

A felicídàdes dos> "

papais, Alfeu De

Figueiredo (da RBS) e :

Debora Cristiane
Deretti, corn a

princesinha Giqvanna
De Figueiredo que
completou :seu
primeiro aninho día
10/3. Parabéns!

Deixando a coluna
ainda maí s alegre o

esperto Gabriel
Alexandre de Souza,
de 3 anos. Ele é filho

de Alexandre e

Adriana (aqui do CP)

Alexandre,
.

mesmo

�c;>m essa carinha tão

séria, embeleza nossa

"Nasceu Guilherme Sporrer, no
dia 10/3, na Maternidade Dona.
Helena (Joinville). Filho de
Paulo e Josiane Leier Sporrer.
Seus avós Orlandina e Horst

.Sporrer desejam é;lo neto muita

saqd;e e felicidade!"

_-_--- -��..::: -- - __ ._
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NAS ALTURAS O prefeito de [araguâ do Sul, Irineu Pasold,
no último domingo subiu ao terraço do World Trade Center,
em Nova York (EUA)

Gilson Konceir, Isalete Póvoas e Vilmar Raboch,
\
diretores da Malwee Malhas, na reinauguracão do
Restaurante Típico do ParqueMalwee

IMPECÁVEL
foi a festa de
aniversário da
Sara Voltolini

(D),
organizada
pelas promot
ers,Marlene
Panstein e

Heike Weege,
dia 17 de

fevereiro, no
Clube Atlético

Baependi

Mania de vender barato

,

Calçadão
371-5800

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Corupá
375-1948

NO ALVO Nosso campeão de tiro e

técnico da modalidade, Samuel Lopes e

Micheie Kammer oficalizaram o noivado
no dia 10 de março

CONQUISTA O prefeito de Guaramirim,Mário
Sérgio Peixer, ao lado do vice-governador, Paulo
Bauer; do presidente da Celesc, Francisco Küster;

do Presidente da EI Paso, Byron Kelley; do

diretor-superintendente da empresa no Brasil, TimJ

Brookes, e do presidente da SCGás, Luiz Gomes, na
cidade de Houston, Texas (EUA), assinou

protocolo de intenções para construção da 1"

termoelétrica catarinense. O grupo americano EI
Paso vai investir US$ 250 milhões em Guaramirim

fl Floricultura
Florlsa

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

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

ATUALIZAÇÃO
O Núcleo de Cabeleireiros

de Jaraguá do Sul
realiza no dia 19 demarço,

das 9 às 18 horas, no
auditório do Sesi, 019°
aperfeiçoamento técnico,

umcurso de
Cortes com o cabeleireiro

internacional Rodrigo de La
Lastra.

, AUTOMOBILISMO
Os motores irão roncar

neste final de semana em São
Bento do Sul, no Autódromo
Rio Represo, onde o cam

peão catarinense de Auto
mobilismo na categoria Mar
cas A, Douglas Bogo, come
morou ontem o aniversário
de olho na liderança da com

petição.

ENCONTRO
O presidente do Crea

(Conselho Regional de En

genharia, Arquitetura e

Agronomia) de Santa Cata
rina, engenheiro Celso Ra
mos Fonseca, estará em Jara
guá do Sul dia 21/3 (quarta
feira), às 19 horas, no CP�
(Centro Integrado de Profis
sionais Liberais) para um

encontro com os profissio
nais da região. Ao final, to
dos os participantes e im

prensa serão recepcionados
no salão de festas para um

coquetel patrocinado 'pelo
Crea.

AGENDA
A nova diretoria do

Centro de, Cultura Alemã,
presidida pelo odontólogo
Alfredo Guenther, já definiu
a programação social e cul
tural de 2001. O primeiro
evento é a Tarde de Jogos,
que está marcado para o dia
31 de março na sede da

entidade, na Rua Procópio
Gomes de Oliveira, 638. No
dia 7 de abril está pro
gramado Café Colonial na
Recreativá Duas Rodas.

ARTESANATO
A Associação dos Arte

sãos' de Jaraguá do Sul, em

par-ceria com a Secretaria de

Produção; irá promover a

partir de abril um grande
evento mensal na Praça

Ângelo Piazera. A gerente
do setor, Niura Demarchi
dos Santos, informa que a

primeira edição do evento já
está marcada para o dia 7 de

abril, á partir das 8 horas.

CALENDÁRIO
O secretário de Esportes e

Lazer da Prefeitura de

Guaramirim, Luís Antônio
Chiodini, e sua competente
equipe estão elaborando o

Calendário de Eventos/200l,
que será lançado em breve.

j
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CemitérioMunicipal recebe
melhorias de infra-estrutura
Guaramirim - A Prefei

tura iniciou diversas obras no

CemitérioMunicipal. Estão sen
do construídos ummuro de con

tenção, banheiros e depósito de

materiais. Está prevista também
a instalação de um portão para
controlar o acesso de pessoas à

noite no local, evitando proble
mas com vandalismo. As me

lhorias deverão incluir o embele

zamento da área, através de

projeto de paisagismo. Todos os
melhoramentos estão sendo de

finidos pela Secretaria de Pla

nejamento e Desenvolvimento

Urbano.

De acordo com o secretário

Valéria Verbinem, está sendo

feita também melhor ocupação
do espaço destinado para a

colocação de jazigos, que até

pouco tempo era uma das prin
cipais dificuldades no funciona
mento do cemitério. Conforme

Verbinem, a realização dessas

melhorias não descarta o in

teresse da Prefeitura em ad

quirir nova área para funcio

namento do Cemitério Muni

cipal, por causa dos problemas
de falta de espaço. Duas áreas
estão sendo avaliadas e a de

finição do terreno que vier a ser

utilizado vai depender de ava

liação da Fatma (Fundação do

Meio Ambiente).
(MILTON RAASCH)

Pergunta da §ra.VaJdete Richards - Mo.
RuaGerônimo Corr�a,Centro.

Prefeito, um dos principais problemas da nossa rua

está relacionado com a coleta de lixo. Gostaria de saber se o
senhor pretende implantar a coleta de lixo diária.,ro centro
da cidade?

,Prefeito·
'

rjió iPeixf:!r
Minha amiga dete, quero iníermá-la'que

resolvemos terceirizar i coleta de lixo e a limpeza pública de,
Guaramirim. Isso significa que em breve teremos um nÇivô
sistema de coleta de lixo em todos os bairros da Cidade. Será

implantada sim, a colêta diária no centro da cidade, que e
lima antiga reivindicação dos moradores. Nas 10calidàç!É!s do
interior a coleta será feitaf3 vezes por semana. E FI

onde ••nunca houve c timos que haverá'e
uma'vez por sê orrriar que�ta�
tomada em conjunto co elle - Conselho de L:íde

Comunitários do Município, numa reunião realizada El

fevereiro.
Cara Valdete, esta é sem dúvida mais uma boa

notícia para nossa ddacie. É assim, com ações apoiadas '10'
ciesejo çla comunidade, quevarl10s acertar Guaramirim.

Um grand.e abraçoJ
,

ptirticip;�o ndo dúvidas 'e'�nvián
perguntas a "

Assessoria de Imprensa: Rua 28 de agosto, 2042,
Postal43, Centro - CE.P 89270 000 - Guaramirim - Sc.
E.-mail: administracClo@netuno.com.br

Inaugurada oficialmente a

Vara Federal do Município
Juíza Cristina
Rocha assume

provisoriamente
a direçãodoórgão

Jaraguá do Sul - Em so

lenidade realizada na tarde da
última quinta-feira, no Centro

Cultural, foi inaugurada oficial
mente a Vara Federal do Muni

cípio, que funcionará no antigo
prédio da Scar (Sociedade Cul
tura Artística), no Centro. A ceri

mônia de instalação da circuns

crição judiciária federal reuniu
autoridades da região, além do

presidente do Tribunal Regional
Federal, 4a Região, Fábio Bitten
court da Rosa, do diretor da

Seção catarinense, Celso Kipper,
e da juíza Cristina Rocha, que as

sume provisoriamente a direção
do órgão até a posse do juiz titular,
previsto para meados de maio.

Jaraguá do Sul é o décimo

município catarinense a contar

com Vara da Justiça Federal. De
acordo com Bittencout da Rosa,
o órgão deve iniciar as atividades
com cerca de cinco mil pro
cessos, metade oriundos da Vara
Federal de Joinville, onde tra

mitavam as ações de Jaraguá do
Sul e região, e a outra metade da

Justiça Estadual, em Florianó

polis. "A Justiça Federal julga as

ações em que União, empresas e

autarquias federais estejam em

um dos pólos do processo", ex
plicou, lembrando que, com a

instalação da vara, possibilita a

vinda da Procuradoria, Polícia e

Receita Federal.
A Vara da Justiça Federal

inicia as atividades com um juiz
e sete funcionários, o quadro, no
entanto, prevê dois juízes, um
titular e outro substituto, e 22

funcionários. "Quando são cria

das as varas, é estabelecido o

número de serventuários", lem-

GráficaCP
370-8649
,370-7944

Interina: Cristina assume a direção, até a nomeação do juiz titular

brau ajuíza Cristina, informando
que a maioria dos processos em

trâmite é referente a ações pre
videnc'iárias - cerca de 1,5 mil.
"Há também muitos processos
sobre questões tributárias, PIS e

INSS", acrescentou. Juíza fede
ral desde 1994, Cristina Rocha
disse que não vai encontrar ne
nhuma dificuldade na condução
da Vara Federal.

De acordo com ela, os pro
cessos serão selecionados por
categoria, para priorizar os que
têm urgência. "Não haverá
nenhum problema, até porque os

processos já vêm encaminhados
de Joinville", reforçou, lem
brando que a instalação de uma

Vara Federal �'marca oMunicípio

como pólo regional". Na opinião
dela, a instalação da Vara Federal
em Jaraguä do Sul vai implicar
na abertura de escritórios de
advocacias especializados.

PRÉDIO - As obras de

adaptação do prédio para a ins

talação da Vara da Justiça Federal
em Jaraguá do Sul custaram aos

cofres públicos cerca de R$ 250
. mil. O juiz Bittencourt da Rosa
éIassificou o prédio como um dos
melhores do interior de Santa
Catarina.

Desde 1997, a comunidade,
liderada pela subseção da OAB

(Ordem dos Advogados do Bra

sil), reivindica a instalação de uma
Vara Federal no Município.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

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
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Safra de arroz só agrada no
índice sobre a produtividade

II

II
II
I

Agricultores
reclamamdo

preço poço
aoprodutor

Massaranduba - A safra de

arroz, que estará concluída até o

final deste mês, está agradando aos

agricultores pelos índices de pro
dutividade alcançados, cerca de
145 sacas por hectare, em média,
mas não satisfaz nos preços pagos

.

ao produtor, atualmente em R$
11,00 a saca de 50 quilos. A avalia

ção é do secretário de Agricultura,
Amantino úan'Agnol, com base

em informações recebidas dos rizi
cultores de Massaranduba, um dos

principais pólos de produção de arroz
no Estado de Santa Catarina.

Conforme 6 secretário, só fal

tou o mercado apresentar melhor

desempenho de comercialização,
para os produtores concluírem a

colheita satisfeitos. Mas com os

preços oscilando na faixa de R$
11,00 a R$ 12,00 a saca, como

está acontecendo desde o início da

safra emjaneiro, a frustração entre

muitos agricultores é inevitável.
Isto porque os produtores, de ma

neira geral, tiveram gastos eleva

dos na preparação das lavouras,
em função dos altos preços dos

insumos, como defensivos e ferti-

Terminando: colheita iniciou emjaneiro, e vai terminar em duas semanas

lizantes, além de outros gastos,
como na aquisição de combustí
veis e serviços de colheitadeiras.

Dan'Agnol diz não ter instru

mentos para aferir o volume total

que a colheita vai atingir no Mu

nicípio, mas ele estima que serão

mais de 1 milhão de sacas, o que
irá confirmar a posição destacada

que Massaranduba já ocupa na

rizicultura do Estado. Segundo ele,
cerca de 90% das lavouras já fo
ram colhidas. A 'preocupação dos

agricultores, agora, passa a ser

com a "ressoca" (segunda brota

ção), que sempre acrescenta al

gum ganho adicional na colheita.
A maioria dos produtores locais,

segundo Dall'Agnol, já abandonou a

prática de dois cultivos anuais, que
antes era bastante freqüente entre os

rizicultores, mas com muitas perdas,
devido aos problemas climáticos.
"Eles estão preferindo fazer só um

plantio, mas na épocamais favorável
do ano e com a certeza de que os re

sultados serão melhores", explica.
(MILTON RAASCH)Previsão: Massaranduba deverá colher mais de um milhão, de sacas

Estudantes podem requerer bolsas
Guaramirim - A Secretaria

Municipal de Educação e Cultura
realizou quinta-feira à tarde a

primeira reunião com os estudantes

que freqüentam cursos de nível

superior, interessados nas bolsas
de estudo que a Prefeitura irá

conceder, atendendo preferencial
mente aqueles mais carentes. O

projeto de lei que prevê a con

cessão do benefício está sendo
elaborado e será enviado para
aprovação na'Câmara de Verea

dores, nos próximos dias. ,A
Prefeitura vai destinar 6% dos
recursos da Educação para o

programa.
De acordo com a secretária

municipal de Educação,Maria Inês
Corrêa Fernandes, ainda estão

sendo analisadas as implicações de
ordem legal da matéria, antes de

ser remetida ao Legislativo. Os

recursos serão liberados em par
celas mensais e iguais para os

estudantes, CQm base na arreca

dação tributária. A intenção é
delegar aos próprios estudantes a

tarefa de se organizarem, através
de uma associação, para dis
tribuição e administração incentivo.

A prefeiturajá está cadastrando
interessados. Pelo cálculos da
Secretaria Municipal de Adminis
tração e Finanças, mais de R$ 200
mil estão sendo destinados ao

ensino, o que 'garante desde o iní
cio uma parcela significativa para
o projeto. A arrecadação de Gua
ramirim, no momento supera a R$
1 milhão, dos quais, 25% são des
tinados obrigatoriamente para a

educação. E será sobre esse mon

tante, que serão retirados os outros

6% para destinação. específica ao

programa. (MR)

Sábado
19hOO - Matriz
17h30 -,- Rainha da Paz
17h30 - São Luiz

19hOO ___: Perpétuo Socorro

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz

19hOO - Matriz
08h30 - São Cristóvão

Missas

NOSSAMENSAGEM

"Eu vi a aflição do meu pOVO ... E

desci para libertá-lo".
Nosso Deus não muda. É sarça sempre ardente, sem se

consumir. O que Ele fez no passado é o que deseja fazer hoje.
Ontem, Ele viu a aflição do seu povo no Egito e foi libertá-lo,
levando-o à terra da paz, da abundância de leite e mel. Hoje, Ele vê

a escravidão da droga, vidas vazias de sentido, figueiras sem frutos.
Ele não se conforma com a maldade que mantém estéril o nosso

coração. Ele continua cavando em volta de nós a sua figueira,
colocando adubo, na sua esperança de que produzamos frutos.

A oio:

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

- 371-3969
RuaCabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

TAFAC - TAVARES
'F. F. COML. LTDA.

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed, Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125
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Fotos: Edson JunkeslCP

Obstáculo: maior dificuldade do tenente Rogério Vonk é com as viaturas em estado precário

Delegada e tenente relatam na
,

.

Câmara as carências da polícia
para uso no patrulhamento e reserva

em situações de emergência.
- A cidade está na rota de ação

de criminosos' que agem no triân

gulo formado pelas cidades de

Joinville, Blumenau e Jaraguá do

Sul, exigindo freqüentes participa
ções da polícia de Guararnirim em

operações de interceptação e perse

guição -, destaca o tenente, para
exemplificar a necessidade de ad

quirir melhor armamento, acres
centando que também é bastante

as polícias Civil e Militar, após acentuada a demanda de serviços
ouvir, na sessão de quinta-feira à .

gerada na comunidade, devido a

noite, relatos da delegada da Co-
_ problemas com o uso indevido de

marca, Jurema Wulf, e do coman-
drogas e alcoolismo.

dante do 5° Pelotão da Polícia Mi- EFETIVO - Relativamente às
litar, tenente Rogério Vonk, sobre instalações físicas, a Polícia Militar
as deficiências de aparelhamento contornou as dificuldades que tidas duas instituições de segurança
no Município.

Conforme a delegada, a Polícia
Civil se ressente da falta de armas

(não existe sequer uma metralha

dora), munições e de auxílio finan
ceiro para manutenção de veículos
e maior disponibilidade de com

bustível (pelo menos 400 litros por
mês) para as viaturas descarac
terizadas que atuam na investiga
ção. Além de mais linhas telefô

nicas; melhorias no sistema de in
formática da Delegacia da Co
marca e aquisição de equipa
mentos de comunicação por rádio..

Já no Pelotão daPolíciaMilitar,
o maior problema é a falta de via
turas novas para o serviço. O co

mando da unidade envia quase to
das as semanas veículos para con

sertos em oficinas, onerando o se

tor público e dificultando o anda-.
mento normal dos serviços de po
liciamento na cidade. A PM tam

bém está reivindicando seis pistolas

Faltam viaturas,
armas, munições,
combustível e
novas ínstoloçöes

Guaramirim - A Câmara de
Vereadores decidiu constituir uma
comissão para reivindicar melhores

condições gerais de serviço para

nha quando funcionava na antiga
sede da Rua Atiradores, transferin
do-se para novo local no Bairro

Avaí. Já aPolíciaCivil enfrentapro
blemas com o prédio da Delegacia
da Comarca, antigo e com espaço
suficiente para atender a demanda

de serviços. Outra dificuldade é

com a falta de recursos paramanter
a cadeia pública.

Falta também maior efetivo. A

Delegacia da Comarca não conta

com escrevente policial e os ser

viços de per.ícia e atendimento

psicológico dependem de profis
sionais lotadosem Jaraguá do Sul.
Já a PM precisa incorporar pelo
menos quatro policiais militares

para completar escalas de serviços.
(MILTON RAASCH) .

.

Foragido de Chapecó é preso
no interiorde Massaranduba
Massaranduba - o foragido

da Penitenciária Agrícola de

Chapecó, Carmelito Ribeiro dos

Santos, de 23 anos, foi recapturado
quinta-feira, por vol ta de 17 horas,
durante cerco policial que envolveu
a participação de policiais civis e

militares, na localidade de Fundo

Sueco, no interior de Massaran

duba. Carmelito cumpre pena por
furto em regime aberto e aprovei
tou-se disso para evadir-se da pe
nitenciária.

De acordo com o comissário
João Ivan Kazmierski, responsável
pela Delegacia de Massaranduba,
desde o início do ano a polícia tinha
informações de queCarmelito cos
tumava comparecer no interior do

Município, para visitar uma irmã

que reside na localidade onde
acabou cercado e preso. Mas até

quinta-feira não havia tido êxito

nas tentativas feitas para localizá
lo e prendê-lo. Numa dessas em

preitadas, Carmelito só conseguiu
escapar por muito pouco, embre
nhando-se num mato.

Durante a captura, anteontem,
ele tentou novamente fugir, rne- .

tendo-se em um bambuzal, mas
dessa vez não teve a mesma sorte

e acabou rendendo-se ao cerco.

Ele foi conduzido no mesmo dia

para a Delegacia de Guararnirim,
onde a delegada Jurema Wulf
tomou as providências necessárias
no caso, fazendo contato com a

penitenciária para onde o fugitivo
deverá ser recambiado. (MR)

Cerco: Carmelito se rendeu durante visita a uma irmã, em Fundo Sueco

Pizzas
Pequena - R$ 7,90
Crande - R$ 13,90
Cigante - R$ 17,90
Calzone R$ 17,90

Prazer em Entregamos em Guaramirim
votender bem. '8�.�a-� Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

Prer. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul
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Frentzen acusa Ferrari e
Schumacher xinga rival

Frentzen ,afirma

que Ferrari
usa controle

detração
Sepang - Está declarada

guerra entre Heinz-Harald Frent

zen, piloto da Jordan, e Michael
Schumacher. Os dois alemães
trocaram acusações e ofensas em

Sepang, na véspera do primeiro
treino livre para o GP da Malásia,
segunda etapa do Mundial de
Fórmula 1. O primeiro, piloto da

Jordan, reafirmou que a Ferrari,
equipe do outro, usa controle de

tração desde o ano passado. "Isso
está fora de discussão", disse. O
equipamento está proibido desde
1994 e volta à legalidade no GP da

Espanha deste ano, quinta etapa do
campeonato, marcado para 29 de
abril.

Frentzen e Schumacher não se

dão. Foram companheiros de

equipe na Mercedes no final dos
anos 80, no Mundial de Marcas, e
Heinz-Harald acabou indo correr

no Japão depois de se desentender

com Michael. Para azedar ainda
mais a relação, Schumacher "rou
bou" anamorada deFrentzen, Corin
na, com quem acabou se casando.

Na pista, porém, ambos sem

pre se comportaram com civilidade
nas raras disputas que tiveram na

F-I desde 1994, quando Frentzen

estreou pela Sauber. Frentzen,
depois do GP da Austrália, re

solveu acusar a Ferrari atacando
sua "filial", a Sauber, que usa

motores feitos em Maranello.

"Fiqueimuitas voltas atrás de Nick
Heidfeld e deu para perceber que
nas saídas de curva ele tinha uma

aceleração impressionante. Aquilo
é controle de tração", garantiu.

Sehnmacher ficou irritadís-

. simo com os ataques de Frerítzen.
"Isso coloca o esporte sob sus

peita. Tivemos um início de tem

porada limpo, a FIA declarou que
nosso carro é legal e aparece um

cara para fazer um comentário

estúpido como esse. Ele diz

primeiro que nosso carro é ilegal,
agora vem dizer que tem dúvidas.
Nós estaI110S fazendo um grande
trabalho, Nick fez uma grande
corrida em Melbourne e o que ele

tem de fazer é trabalhar para
melhorar, e não ficar acusando os

outros."
"Não sei por que ele ficou tão

nervosinho", disse Frentzen ao

saber do chilique do conterrâneo.
"Tudo que falei foi que eles usam

algo que faz o papel de controle de

tração. Se o que eles usam é legal
ou não, é cabe à FIA decidir. A F

I progrediu numa área difícil de
ser controlada, e por isso mesmo

aFIA decidiu legalizar os controles
de tração".

Schumacher também jurou em
Sepang que a Ferrari foi contra a

legalização dos controles detração
-, e de outros dispositivos, como
diferencial eletrônico, câmbio
automático e controle de largada,
que serão permitidos a partir de
Barcelona - desde o início da

temporada porque a equipe "não

estava pronta" para colocar tudo
em funcionamento de imediato.
"Se a gente já tivesse controle de

tração, minhas largadas no ano

passado não teriam sido tão ruins

como foram", argumentou. "Não
estamos trapaceando."
(FLAVIO GOMES)

DeLaRosa ameaçavagadeBurti
Sepang - Como a FIA ainda

não permite que uma equipe
inscreva três carros no Mundial,
é bom Luciano Burti começar a

pensar no futuro. Pedro de La

Rosa, espanhol contratado como

piloto de testes pela Jaguar, será
titular no ano que, vem. A in

formação foi prestada por dois

dirigentes do time: Bobby Rahal
e Niki Lauda.

"Ele corre em 2002", afirmou
o norte-americano em Sepang. "E
o contrato do Irvine ainda tem

mais um ano de duração." Donde
se conclui que não haverá espaço
para o brasileiro no time na

próxima temporada. "Essa é a

Fórmula I", resignou-se Burti ao
comentar as declarações dos

chefes. "Na verdade, nem Bobby,
nem Niki falaram comigo sobre

esse assunto. Tudo que sei é o

que vejo na imprensa."
Rahal falou também que Burti

não deve se preocupar com a de
missão iminente. "Ele tem de
pensar apenas no hoje. Fazer um
bom trabalho, para que no ano

que vem possa continuar na F-

1", declarou. O contrato de Lu
ciano com a Jaguar tem a duração
de apenas um ano. Irvine, que
chegou à equipe em 20dO, assinou
por três temporadas.

De La Rosa, ontem, disse que I
"odeia" ficar apenas testando.

"Quero voltar a correr o mais

rápido possível. Ainda bem que
a Jaguar me assegurou isso para
o ano que vem.", O espanhol,
dispensado pela Arrows, chegou
a assinar um pré-contrato com a

Prost para ser test-driver antes

de ser chamado pel a Jaguar.
(FG)

Diniz promete surpresa
Sepang � Depois de perder

Pedro de La Rosa para a Jaguar,
a Prost promete uma "surpresa"
para a vaga de piloto' de testes

neste ano. O nome será anun

ciado na semana que vem,

segundo Pedro Paulo Diniz. °

brasileiro, sócio da Prost, chega
a Sepang apenas no sábado, para
ver a corrida. Um dos cotados

para a função é Mark Blundell,

que correu na F-I até 1995. (FG)
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Campeonato Integração
Não perca! Amanhã é dia de Campeonato Integração. Na
disputa entre Flamengo x Ponte Preta, árbitro dos aspirantes
será Ivo Aldrovandi, com os auxiliares Olivio Matias e Ademir

, da Silva.A delegada é Paula Quintino. No titular, o
árbitro será Olivio Matias. No jogo do Alvorada x Cruz de

Malta, aspirante, o árbitro será Gernerson Rocha, com os

auxiliares Marinelson Pires e Lenoir Schmidt. O delegado será
Antônio Leandro Gorges. No titular, Marinelso Pires

será o árbitro. No jogo entre Vitória x Garibaldi, aspirantes,
árbitro Luís Carlos Uber, auxiliares Laércio Pauli e Alan

da Rosa, e delegado, Maicon Rosa. No titular, Laércio Pauli é o

árbitro.

Futebol

Já os pólos de futebol estão

acertados para os seguintes
campos: João Pessoa,
Garibaldi, RioMolha, Santa
Luzia, Alvorada, Cruz de
Malta, Vila Lenzi e na Emef
Alberto Bauer. Os dias e

horários ainda não estão

definidos para o

funcionamento. As atividades
deverão iniciar efetivamente
na próxima semana.

Estadual de Caratê
A primeira etapa do

Campeonato Estadual
de Caratê Interestilos vai

acontecer hoje, a partir das 8

horas, no GinásioMunicipal
Ralf Knaesel, em
Pomerode. Nove

mulheres jaraguaenses,
entre 15 e 23 anos, seis

faixas pretas e três

vermelhas, vão participar das,
disputas.

Basquete
Os pólos de basquete masculino e feminino estão funcionando
nos seguintes locais e horários: Colégio Evangélico Jaraguá
segundas e quintas-feiras, das 18 às 20h30; Ginásio da Marisol

- segundas e sextas-feiras, das 13h30 às 18h30; Colégio
Divina Providência - segundas, quartas e sextas-feiras, das
16h30 às 19 horas; Ginásio Arthur Müller - terças equintas
feiras, das 8 às 12 horas; Ginásio do Sesi - terças e quintas-

.

feiras, das 13h30 às 16h30, e na Emef Renato Pradi (Caie) -
sábados, das 8 às 12 horas.

Local dos treinos
O superintendente do
Departamento TécnicolFME,
Ariovaldo Xavier dos Santos,
informa que já estão definidos
locais de treinamento de mais
seis modalidades esportivas da
PME. Atletismo, bocha, bolão
e judô voltam a funcionar no
Clube Atlético Baependi,
enquanto que basquete e

futebol de campo
disponibilizarão escolinhas em
vários pontos da cidade.

Automobilismo
Neste fim de semana será

realizada a segunda etapa do

Campeonato Catarinense de ..

Velocidade, no Autódromo
Rio Represo, de São Bento
Sul. Os pilotos jaraguaenses
Raulino Kreis Junior está em

segundo lugar, na categoria
Novatos, e Douglas Boga

está em segundo na

categoria Marcas A. Os

treinos livres iniciam às 10

horas, no sábado e domingo.

COMUNICADO

Malwee/FME enfrenta aUnisul
na estréia do Estadual de FutSal

Jaraguá doSul-A equipe
MalweelFME vai enfrentar o

time daUnisul, de Florianópolis,
hoje, às 20h30, no ginásio do

ParqueMalwee. A disputamarca
o início do Campeonato Estadual
de FutsaI. O técnico Fernando
Ferreti garantiu que todos os

.
atletas estão em condições de

jogo, mas, até o fechamento desta
edição, não havia definido os

jogadores que iriam atuar na es

tréia. "Apesar de estarmos cor -
.

rendo contra o tempo nos treinos,
o entrosamento da equipe é bom,
os jogadores novos têm experi- Estréia: equipe'não foi definida para o jogo contra a Unisul

,

OPORTUNIDADE, UNICA!
Vende-se apto de 2 quartos com chur

rasqueira na sacada e área total de 123,00m2,
noResidencialAmaryllis, Bloco B, bairroVila
Nova. Preço promocional de R$ 54.000,00 até
o dia 25/03/01. Aceita-se carro no negócio.
Fone pl contato: (47) 371-6310 I 9973-9115.

Jogo acontece
hoje, às 20h30,
no Ginásio do
Parque Malwee

ência", destaca.
Na quinta-feira, o técnico

recebeu a confmnação da aqui
sição de novo ala para a equipe
jaraguaense. Trata-se de Dedé,
ex-jogador da Sumov (campeã da
Taça Brasil 2001). "Estamos
analisando alguns nomes porque
ainda pretendemos contratar um
beque", conta Ferreti.

REFORÇO - A chegada
dos pivôs Fernandão e Ortiz e do

goleiro Franklin deram mais
ânimo ao técnicoFernandoFerreti
nos preparativos para a estréia da

equipe para o Estadual e Liga
Nacional de Futsal. "Há possibili
dades desses três novos reforços
jogarem contra aUnisul,mas ain
da não tenho definições. O Dedé
vai começar a treinar na próxima

A Empresa Renato Tomelim-ME, CGC 81.866.980/
000-01, vem tornar público que requereu junto aos

órgãos competentes as licenças para extração de saibro
(macadame preto).

A saibreira está localizada na Estrada Bananal do Sul
- Guaramirim.

Maiores informações na rua Gustavo Rubin, 289 ou

pelo telefone 373-0739

semana para se preparar e entrar

em quadra contra a equipe de

Chapecó, na quarta-feira", diz.
Sem qualquer problema de

ordemmédica, inclusive como ala

Patrickjá recuperado da contusão
no joelho esquerdo, Ferreti procu
ra impor ritmo de jogomais forte
para poder estrear com vitória
convincenteno primeira jogo do
Estadual.

Com a chegada de Ortiz,
Fernandão e Franklin, foram
dispensados Edésio, Júnior (ex
GM), Amandus e o goleiro Diogo.
'.'Ainda poderemos inscrever

alguns jogadores até o fim da

primeira fase da Liga (14 de

maio). Até lá, novos atletas pode
rão chegar", finalizou.

CONSTRUÇÃO - O jogo
vai ser realizado no ginásio do

Parque Malwee, que passou por
reforma e ficou pronto ontem. O

engenheiro da Malwee, Gilson
Cancer, informa que foram au

mentadas as dimensões internas
da quadra, ampliaram as arqui
bancadas (agora com capacidade
de comportar 1,7mil torcedores),
foram construídas quatro portas
de acesso, a iluminação foi do

brada, além da aquisição de

placar eletrônico e sistema de

ventilação. "O assoalho foi pin
tado e as redes de proteção das
laterais da quadra foram tro

cadas", destaca. Os ingressos
para o jogo estão sendo comer

cializados aR$ 3,00.
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A1unosdeescoladefutebol vãojogaremSP Definidasas16equipesparaoVarzeano
Jaraguá do Sul - Mais de

40 atletas da Escola de Futebol

Meninos de Ouro foram para São

Paulo na quinta-feira paramostrar
a qualidade dos jogadores jara
guaenses. Na manhã de ontem,
o time catarinense jogou contra

a Portuguesa de Desportos e à
tarde, enfrentou a Etti Jundiaí.

Hoje, às 9 horas, os jaraguaenses
jogam contra a Escola de Futebol
do Ado. O orientador e sócio
fundador da escola, Carlos Al
berto Mendes, diz que a intenção
da escola é dar conduta atlética

"

aos participantes, _além de dar

oportunidade para que eles sejam
contratados por grandes equipes
nacionais. "A escola de futebol
também complementa a educação
dos alunos", conta.

Há mais .de cinco anos fun
cionando no Botafogo, e há seis
meses no Clube Atlético Baependi,
as escolas contam com 80 e 30

meninos, respectivamente, com
idade entre 6 e 16 anos. "Os

destaques do grupo têm grandes
chances de serem contratados

por times de São Paulo e Rio de

Janeiro", diz Mendes, referindo
se ao jaraguaense Marcelo Sil
veira Sagosa, 18 anos, jogador
profissional do São Paulo Futebol
Clube.

O valor da matrícula da escola
de futebol é R$ 10,00 para sócios
dos respectivos clubes e R$ 20

para não sócios. A mensalidade
é R$ 15,00 para associados e R$
25,00 para não sócios. "As

pessoas interessadas também
devem comprar uniforme para os

treinos", informa Mendes.

(FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul - Na terça
feira foi realizado congresso técnico
doCampeonatoVarzeanoRaul Valdir
Rodriguesffroféu Jaraguá do Sul-
125 Anos, no auditório da Liga
Jaraguaense de Futebol de Campo,
localizada no segundo piso do

Terminal Rodoviário de Jaraguá do
Sul. Ao todo, 16 equipes vão par
ticipar das disputas, que iniciam no

dia 24 de março. De acordo com o

superintendente do Departamento de
Eventos e Lazer da FME, Luderitz
Gonçalves Filho, foram montadas

quatro chaves de quatro times, que
jogam entre si para classificar dois,

Pré-VestIbular

para formar duas chaves de quatro.
"Depois acontece cruzamento olím

pico".
As 16 equipes são: Chave A,

Atlético Paraná, Sociedade Esporti
va Acaraí, Eletro Pol e Figueira
Esporte; na Chave B, Sociedade Es

portiva e Recreativa Amizade, Ins
taladoraCeruti, Santa LuziaeDepecil
Esporte Clube; na Chave C, Kiferro
Esporte Clube, Amo Vila Lalau e Es

porte Clube Água Verde, e na Chave
D Grêmio Esportivo Bangulfranze
o Pé, Santo Antônio/Ketlin Modas,
Vitória Esporte Clube/Iransvile, e

Supermercado Brandemburg. (FR)
I·

"

- 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 'show de aprovação ..

com Pachecão e Equipe
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