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Câmara frustra expectativas e

não divulga relatório de CEI
o cbnteúdo do relatório final da CEI dos

Aposentados será revelado somente napróxima
semana. A decisão da presidenta em exercício
da Câmara de Jaraguá do Sul,MaristelaMenel
(PMDB), frustrou as expectativas da popula
ção, que aguardava a confirmação dos nomes
dos envolvidos em irregularidades..
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373-1010

Edson Junkes/CP

o documento, com cerca de 200 páginas,
foi entregue àpresidência da Câmara na sessão
da última quinta-feira. Apesar do clima de sus
pense, muitos acreditam que a comissão não

aprofundou as investigações e que "esbarrou em
gente graúda e influente, além de esquemas bem
montados". Página 4

Encontro reúne 57

delegados do Creci
o 4° Encontro Estadual de

Delegados do Creci (Conselho
.Regional dos Corretores de

Imóveis) foi realizado ontem,
no Clube Beira Rio. O evento

reuniu corretores e empresários
do ramo imobiliário. Página 7

Estadual de Bocha

começou ontem
Ontem à noite foi realizada

a solenidade de abertura do

Campeonato Estadual de Du
plas de Bocha, no salão social
do Clube Atlético Baependi.
Após a abertura iniciaram as

disputas. Página 12
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Vereadores querem
informações sobre
'Cartão Jaraguá' 'II

I
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Amvali promove
curso de DIEF

para contadores
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Bombeiro Mahsfaz oparto dofilho deMarciana Pereira da Silva, na ambulância. Página 7
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Além da janela
À primeira vista, o projeto do deputado federal Vicente

Caropreso que permite a transferência de parte do Imposto de
Rendadevido para a saúde - inspiradonaLei Rouanet à cultura

-, é tido como tábua de ��x.jWão
para milhares de cidades-e ins

tituições. Mas apropostapodeestar
em dissonância com apolÍtica eco
nômica.conduzida de acordo coIÍ1

.as metas definidas pelo I;'MI; A
retenção de porcentagem do im-:

posto certamente levaráà criação
de novas contribuições oureajustes
das já existent�s.

O projeto ganhou notoriedade
após ter sido divulgado pelo
ProgramadoRatinho, noSB!, sen- '

do concebido como a soluçãopara
amaioria dos problemas na área de
saúde.Porém, vale lembrarque a

CPMF; que arrecadaR$ '16bilhões

'btsrt/W

;. Palmltos e' mitosanuais, sequer atenuou o caos,110 ,.'
'j"

>, , , ;
, , ,',. ,

setor. Ao ser instituída, gerou asmesmas expectativas, reforçadas :;.'
'" ,k ,

.,
\;, .

pelos insistentes discursos dos idealizadores. À luz dol>ünl 1>enS0
'

, ", "
, .'. ';';

. *Rairiizi(}Radünz

e despido de emoções, conclui-se que aimprovisação de soluções. Ao i�ngo da história, criatam� ,,' de crescimento. Portanto, para
nunca apresentou os resultados pretendidos. se alguns mitos sobre a ingestão que haja o palmito é necessário

Éprecipitado fazerprevisões alarmistas sobre apossibilidade de alimentos. Muitos surgiramno que amata fique em pé e não seja
da equipe econômica sugerir a criação denovos impostos ou tempo da escravidão, quando se- derrubada para o plantio de outras

reajustar as tarifas dos já existentes para recoinpor o caixa por
nhores de engenho, no intuito de lavouras, como banana, arroz,
evitar que os escravos consumis- reflorestamento de pinos e euca-

conta da fuga de recursos como projeto. Todavia, experiências sem seus produtos, alegavam que liptos, além de pastagem para o
anteriores justificam o temor. Nesta semana, aCPMF passou de iriam fazermal. Outros nasceram gado.
0,30 pará 0,38% e o Copom aumentou em 0,5% os juros da de puras suposições de pessoas O agricultor, proprietário da
taxa básica. São as "adequações" exigidas pelo mercado para que, ao exagerarem na refeição, terra onde existe a mata, vendo

garantir o cumprimento das metas do FMI, assegurando a atribuíam a culpa à combinação que dela não pode tirar o sustento
credibilidade do País. de determinados alimentos. Não de sua família, derruba-a e faz

Outro aspecto a ser analisado é aresponsabilidade do governo podemos afirmar que tudo não uma monocultura, pois dessa

na condução das políticas públicas, para justificar os bilhões passa de crendice popular, porque forma poderá vender à produto
, toda regra tem sua exceção, mas de sua propriedade e seu trabalho,divulgados para a área social. Em defesa das privatizações, alega a grande maioria não tem fun- sem que seja importunado por

que não são atribuições suas o gerenciamento de empresas. damento. entidades, que por muitas vezes

Argumenta que, assim, sobram tempo e dinheiro para Quero chegar a um outromito não têm conhecimento profundo
investimentos nas áréas prioritárias - saúde, educação e popular a respeito do palmito do assunto, não vêem as im

segurança. Entretap"tp, em seis anos de governo FHC, nenhum como responsável pela Mata plicações por trás disso.
avanço foiregts��ÇIöf�ö�:p'rovandü que adialética palaciana Atlântica - ou melhor, que sua No que implica isso? Ora,
não passa dd:':'��g�tlb ..

'Í ;, \: extração está destruindo o que tendo o agricultor direito de fazer

Aliás, a�iIiíssão governamental frente aos desafios tem sido
resta da mais rica flora e fauna a extração do palmito namata de

repugnant��;enquanto aReceita Federal comemora os recordes do nosso Estado. sua pequena propriedade,
,,>' ,

.

, Professores pesquisadores da utilizando a técnica do manejo
em arr�ç\<\l;li,ÇãQ, o governo se afasta cada vez mais da UFSC, após longo anos de estu- sustentável- o que consiste na

respoe�'�b����,eB1J�erir, comrecursos públicos, as funções que dos sobre a palmácea Euterpe divisão dessamata empequenos
lhe oêinpete,�pela ªÓ\��hmtariado para suprir as necessidades.' edullis, o nosso popular Palmito lotes, onde será extraído 'o palmito
básicáse emergencials'da'população, apostando nas parcerias Juçara, conclaíram que é neces- de um lote por ano, em sistema

p.trl'la realização dasações.As contradições precisam ser vistas s1.ilia a mata - a sombra - na de rodízio, deixando-senomínimo ; ':
'

,'< '
'.' .;,

�;��bàtidas, sob o ri,s�b'4es�r:ludibriadü pela paixão. s��germinação e primeira fase 50 matrizes por hectare, que ".
* Engenheír» de alii?éntos

-; ',/ãosetratáde:�tj:e�i,H�r9jetododeputado-ainiç:iativa ,\ ,

.

."'..
'

,'" ':' . '. .

' .• ,', ,
>,

'���y.ávde,sebem.emFr�g�dà.,amenizarámilharesdeproble�
_o'

A�tigos para Carta do Leitor, devem ser envi�dos para-Rua WalterMarquardt, 1.ÚO.' Às cartas âevem conter entr�
,

'Xa';'s"a"u�d'e mas deumal'e''�r.�'a"Q"'.spen'·g'ü da . 1 ã d
. 30. e 35 linhas, com.' 70 t.o.ques,.iQ., endereço ou telefone para. contato. O jornal se reserva-o direito de sintetizar o

n
"

-

na. " s exp üsao emca em" '
.

'
" "

.

,

.' "'. \" , ' .
.

'>�'
,

, ,'- texto. l!'fazer as correções; ortográficas e gramaticais necessárias,
..

engendf�40 similares a outros setores tão prejudicadosquanto. >' "

. ., -" •

Na re�lr·a��?�}Frql)�o.�ta;q�,�;íf�ta,l1as. comissões técnicas do ,
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garante a perpetuação da espécie
por disseminação dás sementes,
servindo de alimento para pássa
ros e animais -'--, esse agricultor
irá preservar e zelar por esse

"

pequeno pedaço da natureza,

pois assimcomo nós, ele também
respeita omeio ambiente, além do

que, sabe que damata preservada
poderá tirar um complemento de
'renda anual para sua família,

Qualo outro lado da moeda?
A legislação atual só beneficia o

ladrão de palmito e as fabriquetas
clandestinas, pois não precisando
apresentar notas, compram sem

nota. Resumindo, o palmito
roubado da propriedade de alguns
conhecidos nossos, não é nosso.

E esse palmito clandestino
estáaf na suarua, na sua pastela
ria, no seu restaurante, pondo em
risco a sua saúde e de sua família,

pois outromito a ser derrubado é

que o palmito caseiro, que émais
barato, émelhor que o indústria
lizado por uma empresa creden
ciada peloMinistério da Saúde.
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MILTON RAASCH

O vereador Altair Aguiar está pedindo providências à mesa
diretora da Câmara de Vereadores de Guaramirim para que seja
feito o conserto do sistema de gravação em fita magnética dos

pronunciamentos que acontecem nas sessões

do Legislativo Municipal. Aguiar lamentou que os aparelhos não
estivessem em perfeitas condições de funcionamento na sessão
da última terça-feira, quando cinco médicos compareceram na

Câmara para manifestar opiniões sobre a nova

política administrativa do Hospital Municipal Santo Antônio.
"Aconteceram várias declarações que deveriam

ter ficado registradas em gravação", entende o vereador. A falha

dificultou, inclusive, a elaboração da ata da sessão.

Crianças Bolsas de estudo
A Secretaria de Esportes, Lazer Está prevista para amanhã, às
e Eventos de Guaramirim 9 horas, na Câmara de

promoverá hoje, das 8 às 12 Vereadores, reunião que
horas, a Rua do Lazer, na Praça formalizará a criação da
Cantalício Flores, no Centro. Associação dos Estudantes
Durante toda a manhã, as Universitários de Guaramirim.

crianças que forem ao local Todos os estudantes

poderão participar de uma universitários doMunicípio
grande variedade de jogos e estão sendo convocados para
brincadeiras. A Rua 28 de participar do encontro e

Agosto ficará parcialmente eleição da primeira diretoria.
interditada até que seja A entidade administrará as

concluído o evento. A bolsas de estudo que serão

promoção tem a participação do concedidas pela Prefeitura,
Colégio Carrossel. em benefício dos alunos.

Ônus
O prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer (PFL), faz
questão de frisar que o projeto da Usina Termoelétrica da EI

Paso, na localidade de Guamiranga, vai gerar 50 empregos
diretos, o que não é muito. A observação reflete a

preocupação do prefeito com a possibilidade de que as notícias

cheguem distorcidas em outras regiões, atraindo
grande número de trabalhadores para a cidade e gerando

acentuada demanda de problemas sociais, que
Guaramirim não terá condições de atender. Aliás, a

.

chegada de migrantes já é uma rotina no Município,
com muitas farru1ias oriundas, principalmente, do Estado do

Paraná.

ENTREASPAS _

"Deputado federal não é office-boy de luxo." (Deputado .

federal Carlito Merss - PT - argumentando que a função
preponderante do parlamentar é legislar e fiscalizar os atos do
Executivo e não buscar verbas, ao ser perguntado sobre as

reclamações por mais verbas federais feitas por vereadores de

Guaramirim)
"sé fosse deputado federal votaria a favor da instalação

da CPI da Corrupção. Sou favorável à investigação de todas
as denúncias. Quem não deve, não teme." (Vereador Sílvio
Celeste Bard - PSDB - demonstrando estar mais alinhado
com posições éticas do que ideológicas ou partidárias)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Oftalmologista - CRM 9066

'Vereadores decidem manter a

remuneração das extraordinárias
'Câmara também
não vai mudar
a remuneração
do presidente

Guaramirim - A Câmara de
Vereadores rejeitou, na sessão ordi
nária de quinta-feira, os projetos
de lei que extinguiam a remune

ração sobre a realização de sessões

extraordinárias e retiravam o sub
sídio de 50% sobre o salário do

presidente do Legislativo. Por outro.
lado, foi aprovado projeto de reso

lução que regulamenta a concessão

de diárias para custeio de viagens
de vereadores para fora do Muni

cípio, que passará a ter critérios

mais definidos. Todas as medidas
faziam parte do pacote de "mora- .

. lização" do Legislativo, de autoria
do vereador e líder do governo,
Salim José Dequêch (PFL).

Em votações anteriores, os

vereadores já haviam aprovado
outros projetos de resolução apre
sentados pelo mesmo vereador,
tornando mais rigorosa a con

cessão de licenças para afasta
mento e tratamento de saúde e alte

rando a data da primeira sessão or

dinária da Câmara na semana, de

segunda para terça-feira. A vo

tação que concentrava maior ex

pectativa do autor das propostas
era a da extinção da remuneração
dos vereadores sobre trabalhos em

Arquivo! CP: Edson Junkes

Dequêch: insatisfeito, vereador vaireapresentarpropostasnoano que vem

convocações extraordinárias. De

quêch entende que o salário de R$
1,7 mil já remunera suficiente
mente o vereador de Guararnirim
e que pagamentos acimadisso são

desperdício.
.

- Estou entristecido com a

posição dos colegas, mas no ano

. que vem vou apresentar o projeto
de novo -, disse o vereador.

Segundo ele, foram gastos
mais de R$ 160 mil com licenças
médicas e reuniões extraordinárias
na última legislatura, o que daria

para distribuir cerca de oito mil
cestas básicas para a população
carente. O presidente da Câmara,

Evaldo João Junckes (PT), o

Pupo, votou contra a retirada do
subsídio de 50%, que reduziria o

próprio salário de R$ 2.631,00 para
R$ 1.754,00. Ele disse que não

abriria mão de um dos poucos
direitos adquiridos em 41 anos de

vida, porque tem compromissos
financeiros e precisa sustentar a

farru1ia. "Não é assim que morali
zaremos a Câmara", disse Jun-.

ckes, que também votou contra a

extinção da remuneração sobre

convocações extraordinárias.
Junckes prometeuque no mandato
dele não permitirá esses excessos.

(MILTON RAASCH) _

Altair critica postura de médico na Câmara
Guaramirim - o vereador

Altair José Aguiar (PPB) cobrou,
na última sessão ordinária, mais

atenção do presidente da Câmara
de Vereadores, Evaldo João Jun
ckes (PT), o Pupo, com a ordem

e o decoro no funcionamento do

Legislativo. Aguiar referiu-se ao

episódio registrado na terça-feira
à noite, quando o médico Sérgio
Ricardo Klinke (um dos que com

pareceram para manifestar des
contentamento com a direção do

Hospital Municipal Santo Antônio)
falou na Tribuna, vestindo ber
muda e usando chapéu e óculos
escuros.

Aguiar também lamentou as

palavras utilizadas pelomédico, na
ocasião, ao criticar a pessoa do

presidente do Conselho Deli
berativo do hospital, Osnildo Bartel,
responsável pela. nova política
administrativa do estabelecimento,
chamando-o de "animal" e su

gerindo que ele seja submetido a

CONSULTÓRIO O'E ORTOPEDIA
Dr. Pedro Chuji Nishimori

CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

um "exame de sanidade mental".
O médico reclamava por ter sido

impedido de entrar pela porta da
frente do hospital (a norma in
terna é que seja usada a porta de

serviço), ao atender uma emer

gência.
A Câmara de.Vereadores to

mará mais depoimentos de mé
dicos na sessão da próxima terça
feira, com a finalidade de escla
recer as divergências internas na

instituição. (MR)

Gráfica'CP
370-8649
370-7944 ;'

I
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Conteúdo do relatório da CEI i!\�©)ifti\�@��
será revelado semana que vem

Documento foi
entregue na

sessão da última
quinta-feira

Jaraguá do Sul- A CEI (Co
missão Especial de Inquérito) dos
Aposentados frustrou as expecta
tivas 'to decidir não divulgar o

relatório final produzido pela
comissão sobre as investigações de
possíveis irregularidades nos

processos de aposentadoria. Cum
prindo o prazo determinado .pelo
presidente da Câmara de Verea

dores, Lio Tironi (PSDB), o presi
dente da CEI, Carione Pavanello

(PFL), entregou os documentos à

presidência do LegislativoMunici
pal, na noite da última quinta-feira.
Carione garante que o relatório

aponta as irregularidades encontra
das e os agentes envolvidos.

O documento, entregue à pre
sidenta em exercício, Maristela
Menell (PMDB) - Tironi está em

viagem de negócios no Rio Grande
do Sul -, tem aproximadamente
200 páginas, incluindo cópias de

contratos, de- processos, entre ou

tras. Maristela sequer folheou o

relatório, alegando que deveria ser

analisado primeiro pelo presidente.
"É uma questão de respeito. O

presidente é o Lio e foi ele quem
pediu o relatório", desconversou,
prometendo revelar o conteúdo na

semana que vem. Há uni clima de

desconfiança no relatório. Espe
cula-se que as investigações não

foram aprofundadas.
_

Um líder político, que pediu
para não ser identificado, acredita
que a comissão "esbarrou em gen-

Carione: "A comissãofeza suaparle.Daquiparafrente cabeaopresidente"
te graúda, algumas financiadoras
de campanhas e políticos, e es

quemas bem montados de irre

gularidade".<Na opinião dele, a

divulgação do relatório vai con
firmar as suspeitas: "Não trará os

nomes dos envolvidos nem as

irregularidades. Não vai dar em

nada", prevê, lembrando que, no

final do ano passado, Carione de
clarou à imprensa que as irre

gularidades envolviam despa
chantes, funcionários da agência
do INSS e advogados, um inclu
sive vereador eleito. "Depois ele

(Carione) recuou", afirmou.
DEFESA -Antes de entregar

o relatório, Carione ocupou a tri
buna da Câmara para tecer alguns
comentários a respeito dos traba
lhos da comissão. Lembrou que a

CEI foi instalada em maio do ano

passado, tendo sido prorrogada em

agosto. Dos vereadores integran
tes da comissão, apenas ele foi re

eleito, o que, segundo ele, dificul
tou a conclusão do documento. Ele

- voltou a afirmar que o relatório
inclui os nomes das pessoas en

volvidas em irregularidades.
De acordo com o vereador,

uma das principais deficiências

apontadas pela CEI é a fàlta de
funcionários na agência local do

_

INSS. "São 11 funcionários, mas
a agência necessita de pelo menos

40. Espaço e estrutura não são

problemas", assegura, afirmando
que o relatório foi entregue con

forme determinação da presidên
cia, cabendo a ela tomar as pro
vidências cabíveis. O Ministério
Público e a OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil) receberão
cópias do documento.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Vereadoresquereminformaçães sobre 'CartãoJaraguá'
I

Jaraguá do Sul- A Câmara

Municipal aprovou por unanimi

dade, na sessão da última quinta
feira, o requerimento dos vereado
res Petras KoneII (PMDB) e

Marcos Scarpato (PT) que solicita

informações sobre a empresa
Cartão Jaraguá, responsável pela
exploração do estacionamento rota
tivo no Município. Eles justificam
o pedido alegando que "é preciso
estar de posse dos números sobre
o sistema para propor-alternativas
e dar satisfação à comunidade, que
tem reclamado muito".

Os parlamentares querem
saber qual o número de funcioná
rios da empresa e seus respectivos

nomes, o valor da folha de pa

gamento, o montante do ISS (Im
posto Sobre Serviço) pago à

Prefeitura, o número de vagas
existentes, o valor arrecadado nos

.

últimos seis meses com a venda
de cartões de estacionamento, a

quantidade de multas aplicadas nos
últimos seis meses, como é feito
o controle de blocos de multas e

se a empresa presta outras funções
ou atividades ao poder público
municipal.

Scarpato disse que a intenção
do requerimento é recolher sub
sídios para discutir o sistema e

apresentar propostas para me

lhorá- lo. "Desde sua implan-

tação, o estacionamento rotativo
coleciona muito mais reclama

ções do que resultados", criticou.
Konell acredita que 80% dos
usuários não estejam satisfeitos
com o sistema. "Uma das pro
postas é a substituição da multa

pela compra de cartões", revelou,
informando que estiveram reu

nidos com o gerente da empresa,
Jair Eugênio de Souza, que foi

"intransigente" .

O contrato com a Cartão Ja

raguá termina no próximo ano.

Segundo KoneIl, a empresa pre
tende disputar novamente a

licitação, apesar de reclamar do
retorno financeiro. (MC)

O PMDB articula a realização de um encontro regional, no dia 27

de abril, provavelmente no auditório do Sindicato do Vestuário,
para discutir os rumos do partido na região, o processo eleitoral

do próximo ano e possíveis candidaturas.
Sob o lema: "A Força do 15", os peemedebistas pretendem reunir

lideranças estaduais e alguns nomes de expressão nacional, como
o prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira, pré-candidato do

partido ao governo do Estado, e os senadores Casildo Maldaner e

Pedro Simon. Os dois últimos ainda não confirmaram presenças.
O presidente do Diretório de Jaraguá do Sul, Adernai Duwe,

acredita que o encontro será uma prévia para as eleições 2002. "A

intenção é unir o partido e afinar os discursos, tornando-os
coerentes", revelou.

Dúvida
O deputado federal Luiz Gonzaga Pàtriota (PSB/PE)

questionou do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se vice
presidente, vice-governador e vice-prefeitos que assumiram o

cargo podem candidatar-se à reeleição. A indagação tem como

endereço o governador paulistaGeraldo Alkimin (PSDB), que
assumiu o cargo com a morte do titular no

segundo mandato. A Constituição diz que só poderão
ser reeleitos para um único período subseqüente. A palavra final

será dada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

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

Apoio
O ex-deputado estadualUdo

Wagner (PPB) voltou a

afirmar que não vai disputar
nenhum cargo eletivo nas

eleições do próximo ano,

embora exista um movimento

em favor dê sua candidatura,
integrado inclusive pelo
governador Esperidião Amin.
"Não tenho nenhuma

pretensão em disputar
eleições. Vou me dedicar à
fanu1ia e à empresa. Mas darei

total apoio ao candidato do

partido ou da coligação",
avisou.

Brincadeira
O controlador de velocidade

instalado na Rua Francisco

Hruschka, no Ana Paula, está

flagrando, além dos carros

que ultrapassam a velocidade

permitida, também as bicicle
tas. Jovens estão .aproveitando
o radar para aferir a
velocidade das bicicletas, que
são fotografadas pelos
sensores. Virou brincadeira.

Aprovada
A Câmara de Jaraguá do Sul
está de posse do parecer do
TCE (Tribunal de Contas do

Estado) sobre as contas da
Prefeitura de 1999.

Segundo o diretor da Câmara,
Rui Lessmann, as contas foram

aprovadas com três

restrições, de 'ordem
constitucional, legal e

regulamentar.
"A primeira refere-se à

Constituição, a outra a alguma
lei e a terceira à ausência de

informações de categorias de

empenhos", explicou.

Contra

Pesquisa realizada com 1.346

pessoas, em Belo Horizonte,
sobre a privatização da Cemig
(Centrais Elétricas de Minas

Gerais), demonstra que o

governador Itamar Franco
(PMDB) exerce grande

influência na população. A
-

maioria esmagadora, 82%, é
contra a venda da estatal, 7% a

favor e 11% não opinaram.

[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.

�0\1(.� 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\,:��\)":R,,,Ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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O A nova diretoria da Aciac (Associação Comercial, Indus- I
trial e Agrícola de Corupá), eleita no dia 20 de fevereiro, I
toma posse na próxima terça-feira, dia 27, às 19h30, durante
a assembléia geral da entidade, a ser realizada no Restaurante
Gruta Verde.

Senaifirma FeiraAutomotíva vai
reunir dezmil pessoas

.

parcena com
Atos do Brasil de autopeças existente naquela

cidade.
Paralelo à feira vai acontecer,

durante o dia 7, o 6° Encontro
Estadual de Núcleos de Autome
cânicas de Santa Catarina, no
Clube Atlético Baependi, e o 2°
Encontro de Retificador Catari
nense com Lideranças Nacio

nais, no auditório do Sesi. O pre
sidente do Núcleo de Automecâ
nicas de Santa Catarina, Elvis
Charley Ludwig, informa que o

foco principal das discussões do
encontro está relacionado às

questões de gestão empresarial.
Cerca de 1,3 mil empresários do
Sul do País vão participar do
evento. "Na oportunidade, vamos
fazer o lançamento da Rede Au
tenticar para fortalecer o as

sociativismo", comunica o pre
sidente do núcleo estadual.

O diretor da BSF, Celso

Ferrari, informa que serão rea

lizados seminários para os

participantes da feira, no Parque
Municipal de Eventos.
(FABIANE RIBAS)

Paralelo à feira
vão acontecer
mais dois eventos
no Município

Jaraguá do Sul - O Senai,
Centro de Educação e Tecnologia
de Jaraguá do Sul, assinou, através
de seu diretor, Newton Gilberto

Saloman, 'um contrato de como

dato com a empresa Atos do Brasil,
fabricante de equipamentos de

AutomaçãoIndustrial.
O contrato prevê a aquisição

sem custos, por parte do Senai
I CET JS, de equipamentos de
CLP - Controladores Lógicos
Programáveis -, que serão uti
lizados nas aulas de sistemas de

automação industrial nos cursos
de nível Técnico e Superior do
Senai.

O contrato possui uma cláu
sula, que prevê a troca dos equi
pamentos atualizados, quando a

empresa Atos substituir sua li
nha. Este equipamento é um dos
mais modernos para aplicações
industriais, podendo comandar
sozinho uma empresa com mais
de 30 máquinas, totalmente pro
gramado e controlado por com

putador.

O A Metal�rgica: Menegotti, líder nacional na produção de
betoneiras, misturadores e máquinas para fazer blocos e tubos de
concreto, confirmou a participação na Bauma 2001 - The Warld
Fair-, que será realizada emMunique, Alemanha, entre os dias 2
e 8 de abril.

Jaraguâ do Sul - A pri- ,

meira Feira Autornotiva Jaraguá
do Sul, promovida pela Apevi,
Acijs e Núcleo Setorial Estadual
de Automecânicos, organizada
pela BSFConsultoria de Eventos,
será realizada entre os dias 6 e 8
de abril, no Parque Municipal de
Eventos. Os estandes já foram
todos comercializados. O presi
dente da comissão organizadora
da feira, Valério Junckes, estima
a participação de público de dez
mil pessoas nos três dias do
evento. "Para atrair mais o pú
blico, serão realizados shows na

sexta-feira e sábado à noite",
informa. Ele acrescenta que o

maior número de estandes são de

empresas de São Paulo, devido à

grande quantidade de indústrias

O Considerada o maior evento mundial no setor de indústria
de máquinas, veículos e equipamentos, a feira vai reunir mais
de duas mil fábricas de 40 países. A Menegotti será a única

I empresa brasileira a participar da Bauma.

: O .A,t�rceira linha �e trans�ssão de energia elétrica de Itaipu terá

I
o InICIO de operaçao antecipado para o fim do mês ou, no mais

I tardar,
em abril. Com capacidade de 2 mil MW (megawatts)

I transmi.�rá energia elétrica importad� da Argentina e de excedente

I
da Região Sul para o Sudeste, sob fiSCO de racionamento.

lo O complemento do terceiro linhão de Itaipu, que teve

: investimentos de R$ 250 milhões, reduz a possibilidade de

apagões por garantir estabilidade ao sistema, caso uma das
I outras duas linhas tiver problema. A maior capacidade de
I transmissão de energia elétrica que o novo trecho agrega ao

I sistema interligado vai permitir, ainda, agregar maior carga
I quando entrar em operação as duas novas turbinas de Itaipu,
I em 2002.
L �

CIRURGIÃO-DENTISTA - Especialista em Prótese
Vv. AfAr F (90rCo-VorvteUe1r
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801
De março a junho estará fazendo estágio na Ur:iversidade de Bordeaux França

&" CORREIO DO POVOENDOCRINOLOGIA
Dr: CUwev.wwS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801 Eleito veículo
do Século 20

PROCTOLOGISTA
Vv.A��L.S�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

Trabalhamos para antecipar à comunidade notfcias 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.

(! wURGlA-DENTISTÀ
ESPeciàlis�:;.em periodontia (Tratamento da gengiva)

.,

VVCf/.C�/�
Föne: 371-8743 - Sala 705

CARDIOLOGIA
or. pcibio-C. Monte-i.vo-

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606 e
CORREIO DO povo
PuhIicado-dt4db1919R

i

............... y.9 G.yilh ..�.rJIl.� Y1� ..�.g�I.?º: �ª.rªgy.ª ºº s.y ..
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6 - GERAL CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 24 DE MARÇO DE 2001

Edson Junkes'CP

Tecnologia: dentista utiliza equipamentos de primeira qualidade para efetuar clareamento

Odonto Laser faz clareamento
dental com tecnologia de ponta
Empresa está
atendendo no

Município há
menos de um mês

Jaraguá do Sul- Sorriso
amarelo é coisa do passado.
Com tecnologia de ponta, a

Odonto Laser - empresa que
presta serviços na área de ela
reamento dental a�laser e odon
tologia estética - está atuando
noMunicípio há quase um mês
e já conquistou o público da re

gião. O dentista Fábio Gaulart

explica que ométodo de clarea-

mento que aplica é mais rápido,
pois é realizado em apenas uma

sessão, que dura pouco mais de
uma hora.

Especialista em dentística
f;"

restauradora e odontologia
estética, o dentista destaca que
as vantagens desse método, em
relação ao convencional, é que,
com o laser, o resultado é ime

diato, a sensibilidade é menor e
tem durabilidade entre dois a

três anos. "É importante que, nas
duas primeiras semanas, as

pessoas não consumam produ
tos que escureçam os dentes,
como chá, café, chimarrão e ci

garro", comunica.
MÉTODO - Para clarear

os dentes a laser, o dentista faz'

o isolamento da gengiva, aplica
gel sobre os dentes e em segui
da o laser. O processo -é repe
tido seis vezes em cada arcada

para alcançar o resultado dese

jado. "Depois os dentes são la
vados e estão prontos. Mais bran
cos e brilhantes", conta Goulart.

Os casos mais difíceis para
o clareamento dental são de

pessoas 'que têm manchas de
tetraciclina (antibióticos).

Interessados em conhecer
mais informações sobre o traba
lho da Odonto Laser podem
acessar a página da Internet

www.odontoiaserclareamento.com.br.
ou mandar e-mail para odonto
laser@netuno.com.br.

(FABIANE RIBAS)

�n CP········ .. "" .......... ······· .. ···············� .... ······ .. · ....

U�@IJ��
Apresentação de banda

, Hoje vai acontecer a apresentação da Banda Ponto de Apoio, no
coreto da praça de alimentação do Shopping Breithaupt. A banda vai

animar o público com pop/rock, reggae e MPB, a partir das 19h30.

Capoeira no shopping
Amanhã, oGrupoMuzenza deCapoeira vai se apresentarno primeiro

piso do Shopping Breithaupt. O grupo vai demonstrar que a capoeira é

arte, ritmo, luta, poesia, cultura, profissão e filosofia de vida.

Inauguração
A Delegacia de Comarca da Polícia de Jaraguá do Sul vai ser

inaugurada nesta segunda-feira, às 11 horas, na Rua Guilherme

Wackerhagen (ao lado do Fórum). Na oportunidade, vão estar

presentes o governador do Estado de Santa Catarina em exercício,
Paulo Bauer; secretário do Estado de Segurança Pública, Antenor
Ribeiro, e prefeito de Jaraguä do Sul, Irineu Pasold..

Curso de Oratória
Na terça-feira vai iniciar o curso de Oratória, com técnicas de teatro

para pessoas de negócios, no auditório do Shopping Brei-thaupt. O
curso vai ter três horas semanais e será ministrado pelo ator e diretor

de teatro Nelson Borchàrd. O valor do investimento é R$ 135,00 à

vista; R$ 45,00, em 1 + 2, e R$ 67,50, em duas vezes direto.

Sorteio
Na quinta-feira foi realizado sorteio dos prêmios da Associação

de Amparo aos Hospitais de Jaraguá do Sul, na PraçaÂngelo Piazera.
O Celta foi sorteado para Reinoldo Hansen; o microondas para José
Lino de Andrade; o televisor ficou com Laércio Krueger e o

videocassete para Santinalto Giacomini.

NetUno lança novo produto
A NetUno Internet está lançando a ConNet, serviço inédito em

Jaraguá do Sul que vai disponibilizar acesso à Internet 24 horas por
dia, sem o uso da linha telefônica, com velocidade de acesso superior
às conexões via telefone.

O serviço estará disponível apenas para condomínios (edifícios
comerciais e residenciais), onde os usuários terão custo mensal fixo

para acesso, sem demais gastos com conta telefônica. O serviço já
vem sendo considerado como uma das melhores alternativas para
conexão à Internet em toda a região. Caso você esteja interessado em

usar o sistema, acesse o site connet.netuno.com.br <http://
www.connet.netuno.com.br/> ou ligue para 371-4444 para obter
maiores informações.

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

Pagar o IPTU é mais que uma obrigação do

cidadão, é um inv�stimento em qualidade de vida.
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 10 vencimento em 12/03.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ummodo
devida
Há 11 anos, o Clube dos Desbravadores
Verde Vale desenvolve em Jaraguá do Sul
um trabalho semelhante ao dos conhecidos
escoteiros. Amissão, segundo Alexsandro
Oliveira Eichenberger, um dos
coordenadores do clube, é promover
atividades físicas, culturais, artísticas e
ecológicas com jovens entre 10 e 15 anos; .

"A preocupação do Clube dos
Desbravadores é com a formação dos
adolescentes, contribuindo para a
construção de uma sociedade mais
fraterna", diz.
O Clube dos Desbravadores existe desde
1950 e atua em mais de 150 países,
formando um exército de cerca de um
milhão de jovens, em mais de 40 mil clubes

espalhados pelo mundo. É um proqrarna
oficial dirigido pela IgrejaAdventista do 7º
Dia que, em Jaraguá do Sul, funciona na

PraçaÂngelo Piazera. ':A.pesar de ser um
programa da IgrejaAdventista, está aberto a

Eichenberger mostra os 11 anos de atividades do clu
be em Jaraguá do Sul

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e me'hor Parqlle Aqllótico de Jaraglló do 511l.

8
�
�
�
� Mergulhe na natureza.
o

f

todos os jovens, independente da classe
social ou da religião professada", lembra
Eichenberger.
O clube promove semanalmente

acampamentos, onde são desenvolvidas
atividades dasmais diversascomo
caminhadas, escaladas e explorações nas
matas e cavernas, além de instruções de
primeiros socorros e culinária. "Os
acampamentos buscam preencher o tempo

� dos adolescentes com atividades sadiase

proveitosas, tendo como objetivo afastá-los
das drogas e da violência cotidiana", explica,
informando que o clube participa de
programas governamentais e comunitários.
Para quem quiser saber mais sobre o Clube
dos Desbravadores e conhecer melhor suas
atividades e sua filosofia, pode visitar a
exposição preparada pelo clube,
no primeiro piso do Shopping Center

Breithaupt, que vai até o próximo domingo.
Estão expostos dezenas de fotos dos
acampamentos, uniformes e outros
apetrechos utilizados nos encontros, além
de troféus conquistados pelo clube. Poderá,
inclusive, assistirá vídeos sobre os projetos
desenvolvidos.
OClube dos Desbravadores realiza ainda
encontros estaduais, sul-brasileiro
reunindo integrantes do Mato Grosso do Sul,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
- e sul-americano.

1'/Iii1111�1 Estofados
.

.

m � KRAUSE
Requinte.o seu Bom Gosto

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

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

Home page: www.estofadoskrause.com.br
�---------------

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

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

PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE
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TRADIÇÃO GAÚCHA Sábado, 24 de março de 2001

Professoras
A mais nobre das profissões

Colaram grau, dia 9 de março, no curso de Pedagogia do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul, as professeras Lislei Carla Becker e
Andreza Carla Raulino. A Alessandra (centro), que me proibiu de
chamá-Ia de .... , não é formanda, mas como prenda bonita sempre
pode tudo, então também apareceu na foto. Sei quanto sacrit.ício es
sas moças fizeram para conseguir estudar, trabalhar e levar a vida
durante este período do curso de graduação, quantos finais de sema
na estudando, quantas noites dormindo muito menos do que neces
sário, convites de festa adiados, a roupa que a menina tanto queria
trocada por um livro ou uma mensalidade escolar, e lá se foram qua
tro ou cinco anos, que parecem pouco olhando uma vida, mas muito
ao ver que foram durante Cl flor da idade de uma mulher. Hoje, forma
das e orgulhosas, merecem nosso aceno, respeito e admiração, pois
foram fortes e persistentes, tem uma profissão, e cito uma frase que
escutei de um senhor humilde e sábio, lá no interior do Mato Grosso:
"Moço, estudo é o melhor investimento na vida, porque você pode
perder o carro, a casa e até a namorada, mas.o conhecimento nin

guém te rouba". Professoras Andreza e Lislei, parabéns, são estas e
outras boas decisões na vida que fazem a diferença. Sucesso queri-
das, mas cuidados com os "malandros".

.

Agenda,. Gaúcha
eTG Laço Jaraguaense: www.ctglj.com.br
eTG Laço Jaraguaense: Estamos em Massaranduba, participando do Torneio de Laço do
Piquete Lenço Branco.
24 de março - Baile Grupo Reponte - eTG Laço Jaraguaense
25 de março - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco - Massaranduba
31 de março -Início do curso de DançasGaúchas - eTG Laço Jaraguanese
1 de abril- Ternelode Laço - eTG Querência Tio Bento - S. Bento do Sul
19 a 22 de abril- Rodeio eTG Am0r e Tradição - Rio Negrinho
2â/abr a 6/mai - Rodeio eTG Os Praianos - São José
'11 a 13 de maio - Rodeio elG Laço Jaraguaense - Jaraguá do Sul

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Marcon - Piquete Estampa de Taura

CTG Laço Jaraguaense
Domingo no Rodeio
Olhem para o sorriso dos pa

trões do CTG Laço Jaraguaense
e tenham idéia do sucesso que
foi o primeiro Domingo no Ro

deio, realizado dia 18 demarço.
Segunda-feira, já foram me falan
do: "Meu Deus, foi uma loucura,
faltou planilha de tanto laçado
res, churrasco tivemos que bus
car duasvezes; de Rio Negrinho
e São Bento do Sul vieram os

amigos todos, de Joinville esta
vam os Charruas, Retiro Criou

lo, Garrão do Pampa, Sítio Novo,
etc., daqui de Jaraguá do Sul,
acho que só faltou você, e de
Massaranduba Vieram todos os

''Zés'', até de Luiz Alves veio gaú
cho e prenda bonita."

Giovane Demarchi com a mãe,
Sybila, matriarca do CTG Laço
Jaraguaense, juntos no almoço
no Domingo no rodeio

Gaúcho(a) de
idadenova

José Valmor Kienen (24),
Leani Maria Candido (24), Ma
ria Salete S. Franzner (26),
Andressa Torinelli (27),

Charles Verch (28), Tony de
.

Souza Suppi (28), Lauro
Tascheck (4).

Rua José Emmendoétfer, 932
Ja�aguá do Sul - Caixa Pos1al 385

Fone/Fax(47) 372-1281

PatrãoNinho, patrãogeral do CTG
Laço Jaraguaense, e Ilda Sch

roeder, patrão do CTGAraganos,
Rio Negrinho, em total estado de

graça com o grande sucesso "o
Domingo noRodeio

Este é o resultado de 20 anos
de trabalho, 20 anos de luta e

peregrinação de cidade em cida

de, faça chuva ou sol, levando
a imagem de uma entidade tra
dicionalista gaúcha séria, ordei
ra e filha de uma cidade rica em
bons exemplos que sabemos
honrá-Ia. Nós, do CTG Laço Ja
raguaense, do patrão ao peão,
agradecemos cada entidade e

cada pessoa que vieram engran
decer nossa promoção, muito
obrigado pela presença e confi

ança. Ao patrão celestial, nos
so respeito e gratidão pelos mo
mentos divinos que' estamos vi
vendo, obrigado nosso Senhor.

Torneio de Laço
25 de março

o Piquete Lenço Branco, eTG
Laço Massarandubense, .

Massaranduba, convida para o

Torneio de Laço, neste domin

go. Programação completa a
. partir das 8 horas e completo

serviço de bar e cozinha.

Quebom!
Agradeço as pessoas que me

procuraram, pelo telefone e pes
soalmente, p-reocupadas com mi
nha ausência no Domingo no Ro
deio, realizado noCTG Laço Jara
guaense. Também lamentei não
poder estar presente neste mara
vilhoso encontro de "Tauras", pois
é um evento imperdível, mas,
lhes garanto, gaúchos amigos, foi
por uma grande e nobre causa.

Nos rodeios gaúchos existem os

acampamentos, verdadeiras ver
tentes na prática da hospita
lidade, as provas campeiras, on
de colocamos à prova nossas

habilidades campeiras, os bailes,
onde expomos nossas emoções,
etc., mas, como eu tenho dito:
"A essência da tradição gaúcha
é a amizade que praticamos a

cada encontro", disse o rei:
"

...nesta vida, não há nada mais

importante que o amor. Só o

amor vale a pena, o resto, o resto
são detalhes". Foi maravilhoso ser
lembrado, muito obrigado,.ami
gos. Um beijo para a moça que
está com o rádio ligado, porque
Vacaria 2002 será perfumada.

.

FALTAM .9 DIAS
'ARA O 20° RODEIO
CRIOULO DO CTG

LAÇO JARAGUENSE

DIA. 24/MARÇO/2001
LOCAL, eTG lAÇO IAItAGUA�"'SE:

IARAGUÁ DO SUl - sc.

INGREIJO/, ANHCIPADO�
NOBAl.LE�

eosrosDE VENDAS:
DEMARCOf CARNES � CASA CAMPEIR.,
Sl\fURP LANCHF,S � ROQ.8Y \,juro

É hoje
I
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Chico Anysio está de volta à

televisão, após quatro meses e

meio "de molho" em casa. Ele
foi suspenso depois que deu
uma entrevista à revista

"IstoÉ", em outubro do ano

passado, tecendo críticas à

Globo e, principalmente, à
superintendente executiva
Marluce Dias da Silva. "Eles
estavam no direito de patrão",
encerra. Superadas as rusgas, a

partir desta segunda-feira, d.ia
26, às 17 horas, o veterano

humorista reassume· diariamen
te a função de mestre na

"Escolinha do Professor

Raimundo", e volta a 'encarnar

Bento Carneiro, o vampiro
brasileiro, aos sábados, no
humorístico "Zorra Total". No

tempo em que ficou afastado
da tevê, Chico pôde se dedicar
bastante a uma de suas paixões:
a pintura. Há 15 anos as tintas
entraram na vida do humorista.
Ele queria aprender a pintar,
contratou um professor
particular e dois dias depois já
estava terminando seu primeiro
quadro. "Ficou ruim. Fui

ajeitando até que ficasse bom.

Depois disso nunca mais parei",
lembra Chico.
A produção é extensa. Chico_
Anysio já pintou mais de três
mil telas. "Um quadro é uma

janela que se abre para a vida",
filosofa. Começou pintando
figurativos, naturezas mortas e

casarios, até se apaixonar pelas
marinhas. "Gosto desse tema,

pois é muito relaxante",
justifica. O artista, porém, tem
outros dois motivos para gostar
do tema. "Pinto os meus

maiores medos: o mar e a

solidão", revela Chico, que por
quatro vezes quase morreu

afogado. Na primeira delas, o
humorista tinha apenas 14.anos
de idade e era nadador do
Fluminense. "Estava tentando
salvar uma moça que estava se

afogando e quase fui junto com

ela", recorda Chico, que ainda
mantém o trauma 55 anos

depois.
Os cem primeiros quadros que
'pintou �oram dados a amigos e

parentes. Depois de abastecer
as paredes das pessoas mais

próximas, Chico resolveu
comercializar sua arte. Fez

diversas exposições - a

primeira delas no Rio de

Janeiro� onde mora -, e

começou a vender seus

quadros. Ele diz até que suas

obras dão sorte. "Tenho uma

amiga que estava na falência e

depois de comprar dois quadros
meus, os negócios expandiram",

OUTR�Ç P�R�D�ç
por Carolina Marques

Jorge Rodrigues JorgelCZN Chico Anysio fala de pintura e da sua volta ao ar na "Escolinha do Professor Raimundo" e no "Zorra Total"

Gatica. "Não senti saudades da
tevê. Senti falta dos meus ami

gos. Mas visitei alguns e outros

vieram me ver", confessa.
Chico aproveitou as "férias

compulsórias" também para
checar a saúde. Esteve recente

mente internado com problemas
respiratórios. "Sou figura fácil
em hospital. Qualquer problema
corro para lá. É como o carro

que você tem de levar ao

mecânico", compara. A
preocupação exacerbada com a

saúde explicita um

outro medo do humorista.
"Tenho pena de morrer e não

realizar tudo o que
eu quero", revela. Sem perder o
timming da piada, Chico Anysio
resume de forma irônica suas

expectativas com

relação à sua volta à tevê. "Só

espero que eles me paguem em /

dia como sempre fizeram",
finaliza.

Quando a ínspíração pínta
alardeia.
A técnica utilizada por Chico é

.

acrílico sobre tela. O artista
busca inspiração no gênero
impressionista e possui alguns
métodos para praticar a pintura.
Às seis da manhã já está

pintando. "Normalmente
começo a pintar dez telas

diferentes em um dia", diz.
Primeiro, ele faz o céu de cada

uma delas, variando luz e

sombra. Já na manhã seguinte,
pinta os dez mares de acordo

com os céus que fez na véspera.
Lá pelo meio da semana, de
dois em dois quadros, Chico dá

os arremates finais.

Amante do estilo de Van Gogh,
Goya e Oswaldo Teixeira, Chico'
só não curte mesmo a pintura
abstrata. "Detesto. Tem que ter

uma figura, uma paisagem,
senão perde o encanto",
argumenta. Por essa razão não

acredita muito na crítica. "No

Brasil, o cara que só gosta de
abstrato faz a crítica de todos os

outros estilos. Não dá para
confiar", alfineta. Chico, no
entanto, não tem o que se

queixar. Elogiado, já esteve

mostrando sua artenos Estados

Unidos, França, Holanda, entre
outros países. Em casa, entre os

108 quadros pendurados, o
humorista expõe cinco telas dele

próprio.
De volta ao batente diário na

tevê e cem menos tempo para
as telas, Chico não pretende
mexer na fórmula dos dois
humorísticos nos quais vai atuar.

"Se está bom, para que
mudar?", questiona. Na
"Escolinha", vai estar ao lado de

velhos conhecidos, como Lúcio

Mauro e Claudia ]imenez. Mas
também vai dar aulas para as

novatas Daniele Valente e

Glória Portela. "Tenho

esperança nessa gente nova. Eu

sou o homem que mais lançou
humoristas neste País", gaba-se.
Quanto à opção pelo vampiro
tupiniquim entre seus mais de
200 personagens para sua

participação no "Zorra Total", a

justificativa é simples. "Escolhi o
Bento Carneiro porqUe com ele

posso fazer as críticas necessá

rias em seis minutos,. que é o

tempo que me dão", explica.
Sobre a onda de humorísticos

que tomou a tevê, o humorista
é categórico. "É um alento no

meio de tanta violência e tantas

notícias ruins", argumenta.
Além da pinturá, Chico também

aproveitou o tempo
livre para concluir alguns proje
tos engavetados. Terminou de
escrever o livro "O Canalha",
uma espécie de "Forrest Gump"
.brasileiro, entregou um roteiro
de filme para Q cineastaameri
cano Spike Lee e montou um

show com o espanhol Lucio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�

4·CORREIODOPOVO TELEVISAO Sâbado, 24 de março de 2001

por Sebastião Dourado

Trícô semanal
Mal acabou e a novela "O
Cravo e a Rosa" já deixou
saudades. Não só no

público, mas também no

elenco, que já arrumou urna

forma de não perder
contato. Todas as segun
das-feiras, atores e atrizes

que atuaram na produção
combinaram de se

encontrar para falar de

tudo, menos de trabalho.

Entrosadíssimos, esperam
poder "tricotar" à vontade
todas as semanas.

-'

Espíã do bem
A louríssima Suzana

Werner está de volta às

novelas. A atriz vai viver a

Débora em "Um Anjo
Caiu do Céu", da Globo.
"Ela vai entrar para ficat
até o final e lutar contra a

Lenya", revela Suzana,
referindo-se a maquiavélica
personagem de Chris
Couto. Para viver as

aventuras de sua

personagem, Suzana vai

começar a ter aulas de tiro
e de lutas marciais. "Ainda
não comecei as aulas, mas'
espero estar afiada para
quando começar agravar",
empolga-se a lourinha. A
última novela de Suzana foi
"Andando nas Nuvens",
em 98.

Nouo uísual
Cláudia Liz está em nova

emissora. Depois de uma

rápida participação em

"Uga Uga", da Globo, a
loura {oi contratada, pela

Record para interpretar
Eloá, uma empresária do
ramo de cosméticos na

nova novela da emissora,
, "Roda da Vida", com
estréia prevista para o dia
16 de abril. Para viver a

\-

personagem, Cláudia já
está de novo visual.

Implantou megahair e está

com cabelos até a cintura. ,

Detonação generalízada
Parece qU6' a goiabeira está

balançando pelos lados da
Record. Atílio Riccó, que
até então ocupava o posto
de diretor de

teledramaturgia na

emissora, foi afastado.
Outro diretor, Jacques
Lagoa, que estaria por trás
da nova produção "Roda
da Vida", também não faz'
mais parte do quadro de
funcionários da emissora
do bispo Macedo. Corre
nos corredores que a alta

cúpula da Record não

estava muito satisfeita com

o trabalho dos dois, por
conta dos baixos índices de
audiência de "Vidas
Cruzadas". Na última

semana a novela perdeu
para a colombiana "Café
com Aroma de Mulher",
apresentada pelo SBT no

mesmo horário. Enquanto
a novela enlatada dava 13

pontos de média, a
produçãoda Record não

passou de 7 pontos no

Ibope.

Só para ouoír
'O próximo acústico da

L,uiza Thomé, a Rosa Palmeirão de "Porto dos Milagres"

MTV será mesmo com o

rei Roberto Carlos. A

emissora musical e os

empresários do cantor

estão acertando os últimos
detalhes. Mas desta vez, a

MTV não poderá exibir o

especial. É que Roberto

Carlos tem contrato de

exclusividade com a Globo

e não poderá aparecer na
telinha da MTV Mesmo

assim, os diretores da

emissora musical não

desistiram, Vão
'comercializar os discos,
DVDs e fitas VHS, com. o
-show do rei.

Pé de coelho
A atriz Teresa Seiblitz vai

estar de volta às novelas

assim que seu bebê nascer.

Grávida de seis meses,' a
atriz já aceitou o convite de

Glória Perez para atuar em

sua nova trama, que tem o

título provisório de "A

Segunda Chance". A novela

deverá começar em

outubro. Teresa foi a

protagonista da última
novela de Glória, "Ex

plode Coração", na qual
interpretava a assediada

cigana Dara. Outros

queridinhos da autora, Eri

Johnson e Guilherme

Karan, também já confir
maram suas participações.

Pequenas roupas,
grandes negócíos
Carla Perez está lançando
moda. A apresentadora do
"Canta e Dança Minha
Gente", do SBT:está
investindo na grife infantil,
que leva seu nome. No

próximo dia 30, a loura vai

apresentar a coleção
outono/inverno para
crianças no Teatro Munici

pal, em São Paulo. As

roupas seguem o mesmo

estilo da ex-bailarina do

Tchan!. Shortinhos e

miniblusas, além de vesti

dos, fazem parte da

coleção.

,

Sedutora cangaceíra
Luiza Thomé está de volta a "Porto
dos Milagres". A intérprete de Rosa

Palmeirão gravou esta sem�a as

primeiras cenas da personagem, 20
anos depois de ter sido presa por ter
matado o coronelJurandir, vivido
por Reginaldo Farias na primeira fase
da novela. Para a segunda fase de

, "Porto dös Milagres", Luiza passou
por umamudança no visual. Os
cabelos da atriz estão mais claros e

mais curtos, um pouco abaixo dos
ombros. Com o ritmo intenso de

gravações, Luiza está sem tempo até

para atender o telefone. A atriz passa
as tardes em sua casa, em São Paulo,
decorando as falas. Luiza tem um

retomo triunfal na novela. Salva

Acima, papel de Cássia kiss, de um
estuprador, mas será pre�a
novamente depois de uma briga com
Otacílio, seu ex-noivo, interpretado
por Eduardo Galvão. Rosa

Palmeirão, porém, vai sair rapidinho
do chilindró amando de ninguém
menos que Félix, personagem de
Antônio Fagundes. O manda-chuva
de Porto dos Milagres, que até agora
só tinha olhos para a esposa
dedicada, viverá um intenso caso de
amor com a ex-presidiária.

Boa causa

A apresentadora da Band,
Sabrina, a garotinha Debby,
de ','A Turma do Didi", da
Globo e os atores

Reynaldo Gianecchini e

Rodrigo Faro estiveram

reunidos esta semana para
uma causa nobre. Eles são

, as novas estrelas da

campanha Ação Criança.
Os comerciais serão

veiculados por todas as

emissoras.

RUmo de rocl�
O atar Mateus Rocha, que
interpretou o Ary na novela

"Uga Uga", resolveu, levar a '

carreira musical a sério. Ele

e o ator Luka Ribeiro,
líderes da banda "Palavras
ao Vento", vão estar em

Curitiba no mês de maio

para apresentar um show

de rock. A

banda vai abrir o show dos

mineiros do conjunto Jota
Quest, na capital
paranaense.
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OPORTUNIDADE ÚNICA!
Vende-se apto de 2 quartos com churrasqueira na

sacada e área total de 123,OOm2, no Residencial Ama
ryllis, Bloco B, bairro Vila 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.

(47) 9113-1646

Jaraguá do S

382
Dorms.

(I suíte)

• Fino acabamento

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

NEGOCIO DE OCASIAO
371-8814

Residencial Amaryllis.
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 quartose demais 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

R$ 180,00

Intermediária

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

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

VENDE - Alvenaria, contendo 2
dormitórios, e terreno cl 450 m2.

João Pessoa - Negociável

VENDE - Terrenos cl área de 342

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

Entrada e saldo em até 24 parcelas..

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 - Terreno clárea aprox.
760 m2• Rua Onelia Horst (Vila

. Lenzi) Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Em alvenaria, cl área de
aprox. 200 m2, e terreno cl560 m2.
Rua Joaquim Francisco de Paula,

1306 - Preço: R$ 75.000,00

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

Preço: R$ 12.000,00

ALl/GA

.

.
.

."

_-, ,
-

, -, ,." ,'

���;�i�:;���:;:.;;j_��j>,:���v�'*K4��*}i_0��;�.�'}�;iK0.����"f/-ii8���Jr�à�R;��rt���ít��.�

Ponto comercial cl área de

aprox. 700 m2.
Rua WalterMarquardt n° 1·855

Valor à combinar

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

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

Estrada Nova. Preço: R$16.000,00

VENDE - Apto. contendo 3
dormitórios, cl área de 100m2.
Rua JoséEmmendoerfer (Vila
Lenzi) Preço: R$ 55.000,00

ALUGA - Apto. contendo 1 suíte +
1 dormitório. Resid. Amaryllis -

Apto. 102 E (Vila Nova)-
R$ 300,00
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Horario Atendimento

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

o
Q

�. Compra - Vende
o::
D.

Aluga e Administra

Ref. 2020 - BARRA RIO CERRO - Casa alvo 70m2,2
dorm., sala estar/jantar, cozinha. Terreno cl 45Orr{2. R$
29.000,00. Aceitatrocapl áreadecultivodebananaoucarro

Ref. 2074 - CENTRO - RFernandoPradi, 220, sobrado
alvo superior: suíte, doset, hidro, sacada + 2 dorm. cl
sacada, sala íntimacl sacada,bwc inferior: sala estarITV,
salajantar, cozinhaclmóveis, churrasq., lavabo,bwcdep.
empregada, garagem 2 carros. R$ 215.000,00

,

Ref. 3044 - TERRENO - Lot.OttoKar - R$ 10.000,00

Ref. 3032 - GARIBALDI-R. Lot.CasaNovaII.
Terreno 412m2. R$ 10.500,00

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

. entrada + R$ 300,00 mensais

Ref. 3007 - VILA RAU - R. A. Lot. Esio Enke.
Terreno c/ área42Om2. R$15.000,OO

Ref. 3056 - JGUÁ ESQUERDO - R. Neco Spézia.
Terrenocl 392m2. R$ 25.000,00

Ref.lOll- CENTRO -Apto:defrentep/Marechal,
200m2, 1 suítecl doset,hidro e sacada+ 2 dorm., sala
estar/jantarc/ sacada,águaquente,bwcsocial,piso

laminadoemmarfim, garagem e elevador. R$ 109.000,00

Ref. 2059 - JGUÁESQUERDO - RJoãoJanuárioAyroso,
1466 - Sobrado alv., inferior -1 sala comI., 100m2.Superior
aptoc/2dorm.,100m2.Fundoscasaalv.200m2,cl Isuíte, 2
dorm., salaestar/coz.,bwc e gar. R$108.000,OO. Aceita-se
imóveldemenorvalor, casa, terrenoatéR$ 50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rua Max Wille1m, esquina
com Ney Franco - 2 imóveis
(1 sobrado + 1 galpão).

Área do terreno: 1000,OOm2
cl 60m pI Ney Franco, em

frente a futura Prefeitura de
Jaraguá do Sul.

R$ 190.000,00 a combinar
(aceita ca rro).

João Pessoa - Casa em

alvenaria cl 120m2, 3

quartos e demals dep. +

garagem pI 2 carros.

R$ 37.000,00

Ilha da Figueira - Sobrado
cl 1 suíte + 2 quartos. Área
107m2• R$ 56.000,00.
OBS.: Próx. Colégio

Homago. Aceita-se casa

em Corupá,

Centr� - Edifício Imperial
Rua Felipe Schmitz. Aptos
com 250m2 ou 267m2•
Financiamento direto.

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •

: V'ENDAS ':
� .

·
'. "

. .

• * eprlf�cí - casapróx'; à MetrisaLcom 168m2,. alvenarla.c/ laje e têrreno de 450m2. •.-". '�'i' .•

• �$ 32.200,00. Parte Semi-acabada.
.'

.

•

: * Centro 7Terreno de esquina em frente ao prédio Am'!ranthus, próx. às instalações
•

• da?3ustiça Federal. R.$ 60.000,00 . i
: * Ilha'f;la FiguE!ira'- Casa em alvenaria, 392m2 de áre� e 9o'm2 de área construída cl
: 3 quart�s. Aceito c:arro em bp�, estado. .

• * Ilha ClIaFigueira'- Casa em alvenaria a,...110m2, contendo 3 quartos. R$ 43.000,00.
: * :tlh�. (lá Figueira .. Casa mistª + casa pequena em alvenaria cl 515m2 de área
• �.�tal e 1�Om2 de área const��íd�·4 .•

R$ 6()'�OOO,00. f

:, li< Ilhé) da Fig�eira - Casa e'rD alvenaria, área total de 392m2 e área .conStf�uída de
:. lí90m,�' Cont�.V'l �yít� + três·Çlyartós. R$ 8a.óoo,00� s, , ,,% ..

',:.' •

• *i;VlIai,Lalau::' Ed. Vitória Régia - apto cl 1 suíte -f 2 quartos.R$53.000,00. ii.

:' * Ana Pa:ul.:a III - Casa em alvenaria êom área total de 3f5m'2 e área construída':
• 156m2. Contém 3 quartos. R$ 35.000,00. Aceitó carro. .'

.

..

,.
• �,;; •

__
o

-

-/ -----,_" __ ,J;i<
,

•

• * 'Três Rios do Norte,.. Casa em .alvenaria. Area de 220m2 .• e área construída de •

:' lOpm2. Com 2 qy,,!rtos. R$ 21.:200,00'. :
•• * Vila Nova - Casa •. em alvenarla, área tota1480r.n2 e área construída 90,80m2• Próx.' ..•
: aosméveís Spézl,a. R$ 5Q.9º9,QO. A�eitacasiiem Jo..irlVille.Rl'

. ...:
•

'

* Czerniewic;z - Ed. Verona, próx. ponte Grubba, atrás da panificadora Pão.de Ló, ,.
• . _-, - -

, ,>O. ;t;' "

;� &
--

__ o? •

• Apto c/n2:iquartos. R$ 37.000,00. ,
•.

: * Czer;niewicz - Terreno com 2 casas.de aivenria ªrea 99 te[[ef1�:,€1 500m2. Rua:
• Roberto Ziemann, nO 19. Il$ 90.000,00, �."

r ;�f ..... ,

.

:: *tVila No�a - Eg. Morada do' Sol - Apto cl suíte + 2 .,quartos. R$ 53.009,00.'
e

''e

:*<BaepeQdi, - Coq�.' �es. �artel - próx. Rodov.Lária, aptos, ,ç/,t suíte+ 2 q�tOS,):
.�.g�ragem e dernals'dep. R$ 38.000,09 à vista ou' R$ 40.000,00 em condições;i,ij!\ .'o
: * '�ilc:l��IJZi :-�;'Äpto. R..�;ermann5ch�'rz coQ12 qua.rtose demals dep. R$ 18.000,00.:
., ent'ra'da + financiamento..� iit

. '�.' •

: * Estrafla Nova - C:�sa..mi�t�, com 3 quartos;lSR$ 14.ÓOO�00!i(. :
:1 * N(i!reu Ramos -,"çhácara com .. casa'de alv.enaria{ 2 I,flgo,as� �plantação de banana, '.:
41 luz, telefonet tQtal [nfrá-éstrütura. R$ 48.000,00.' H

•

:: * Vi'l�;'Nova -Casª em alvenaria, R�a D9mingos o ..�riJgnagb,611 (Ru� d� Rádio:
: Brqsi.!; Novo). Terreno cl 10º9r'fl2 e c��sa com �i�2m2. 4quélrio� e'·2 pW:'.,Bom para ,:
• ponto cOI11,�rcial ou reSiden:iZlI. R$ 98.890,,00;' Aceit9,.�àrrq..... v' '11\ .

,.

: * CaSa em' alVenaria - na Rua Domignos. O, Bmgna9p, 611' (Rua: do Supermercado ':
e' 'ßreithalJpt e Rádio Brasil Novo},'Terreno com 1.00'Om2 'ê casa com 132m2, contendo 3 •

• '
'" :v w < ? .," ,; .' ". •

•• qt�s, 1 bwc
...§,qcial, copa{co�jnha"i� �9Ias, ..�ep. d� e�pregada'(q�o .�.. QWc) lavªnderia e •

: varanda "ÓtimoRontp comeFcialbu!ire$!�endah'Valor R$ lÓ�.8�O,00. '% :
•. Aceita-se carro.

.. •

•

GUARAMIRIM - Sobrado no

Centro de Guaramirim.
Área terreno: 750m2

Área construída: 700m2

VIEIRA - prédlo em

alvenària (2 pisos) sobrado.
Área total de 392m2 e área
construída 225m2• Cada
andar contém 3 quartos.
Próx. R_ei dos Botões .

R$ 65.000,00

CENTRO - Edifício San

Raphael - R. Exp. Antônio
Carlos Ferreira, Apto. cl 2
qtos cl 2 sacadas, área de

90/68m2• Apto todo
mobiliado. R$ 55.000,00

•

•

•

•

•

CENTRO - Edif. Argos - R.

Jorge Lacerda, 2° andar;
com 1 suíte + 2 qtos.

R$ 70.000,00

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

VENDAS
APARTAMENTOS

3001 - Ed. Jac6 Emmendoerfer - suíte, 2 quartos, dep. empregada,
2 vagas garagem, R$ 92,000,00
3014 - Ed, Novo Milênio - apto NOVO, cl suíte + 2 qtos, sacada
com churrasqueira. R$ 70,000,00 + acabamentos finais.

3015 - Ed. Domingos Chiodini - apto de cobertura sem i

mobiliado, cl- suite + 2 qtos, salas conjugadas, piscina,
churrasqueira, terraço.
3025 - Ed. Diantbus - apartamento NOVO, cl 125m2, suíte + 2

qtos., sala em dois ambientes cl sacada e churrasqueira., 2 vagas de
garagem. R$ 93.000,00 sl. acabo

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

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

garagem, R$ 180.000,00.
3034 - Ed. Barão - Suite + 2 quartos, 1 vaga de garagem, R$
55.000,00.
3049 - Rua Piçarras - NOVO cl suíte + 2 quartos, dep, de

empregada e 2 vagas de garagem. R$ 75.000,00.
3051 - Ed. Amarantbus - suíte cl closet, 2 qtos., lavabo, sacada cl

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.

3292 - Res. Vitória Régia - 3 qtos, bwc, sala cl sacada, cozinha
rriobiliada, lavanderia e garagem. R$ 28.000,00 + financ.

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

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

garagem. R$ 68.000,00.,

CASAS DEALVENARIA

1016 - Centro - 330m2, suíte + 3 qtos., escritório, sala TV,
salas conj. c/lareira, churrasqueira e piscina. R$ 200.000,00.
1037 - Centro - Rua Domingos da Nova - Terreno cl 309m2,
cl casa cl 3 qtos. R$ 148.000,00. Aceita-se casa ou apto menor

valor.
.

1039 - Centro - Terreno cl 1.525m2, cl casa cl 132m2• R$
130.000,00. Aceita casa ou sitio de menor valor.

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

carros. Terreno cl 450m2• R$ 59.000,00.
1082 - Res. Blumengarten - 230m2, suíte, 2 qtos, bwc social,
sala conj., cozinha mobiliada, despensa, lavanderia e

churrasqueira. R$ 75.000,00.
1124 - R. Walter Marquardr=- casa cl 150m2, cl suíte + 2 qtos.
Terreno medindo 609m2• R$ 55.000,00.
1175 - Pr6ximo Humana - Terreno cl 1.220m2, cl casa cl

205m2, cl suíte + 2 quartos. R$ 85.000,00.
1180 - R. Pedro Floriani - alvo cl 200m2, cl 3 qtos. R$ 60.000,00
1194 - Ilha da Figueira - 130m2, cl 3 qtos. R$ 65.000,00 -

aceita casa maior valor central.
1206 - Ilha da Figueira - Terreno cl 544m2, cl casa de madeira
+ sala comercial. R$ 44.000,00.
1225 - Jaraguá Esquerdo - R. Neco Spézia - casa de madeira cl
4 qtos. Terreno cl 392m2• R$ 30.000,00 -Aceira parcelamento.
1273 - Rio Molha - mista cl 120m2, cl 3 qtos. Terreno cl

532,50m2• R$ 49.000,00.
1325 - Vila Lenzi - Terreno cl 570m2, casa de 60m2• R$
32.000,00
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3 quartos, 2
bwc - R$ 25.000,00 + financ.

TERRENOS
2014 - Centro - 421m2 - R$ 30.000,00
2023 - Centro - cl 845 m2 - R$ 45.000,00.
2024 - Av. Marechal Deodoro - área cl 1.426,50m2
2053 - Água Verde - 450m2• R$ 20.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
2076 - Amizade - cl 386,37m2 (I8,32x20,70). R$ 17.500,00
2097 - Pröx. futura Prefeitura cl 1.018m2 - R$ 160.000,00
2U2 - Barra - cl 468m2 - R$ 15.000,00.
2118 - Barra - Res. joaquijn Girolla - 4iO,OOm2• R$ 22.500,00
2121 - Barra -lateral da Rua Horacio Rubini, área cl 5.809,25m2•
Ideal pl Indústria.
2122 - Barra - Res. Satler - 350m2 - R$ 16.000,00.

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

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

1036 - Centro -

R. Arthur Mueller -

terreno cl
668,65m2, cl casa
antiga cl 347,40,
R$180.000,00

1082 - Amizade -

216m2, suíte + 2

qtos, cozinha
mobiliada, R$
75.000,00

<'

1003 - Centro - Rua
Guilherme Danker -

casa alvenaria com

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

1225 - Jaraguá
Esquerdo - mista cl

4 qtos. Terreno ti
14x28.

R$ 30.000,00.
.

Aceita

parcelamento.

3013 - Tes. Ilha dos Açores
- suíte + 1qto, cl garagem.

NOVO. R$ 45.000,00
últimas unidades

3025 - Ed. Dianthus - suíte +1
2 qtos, dep. empregada, 2

vagas de garagem.
R$ 93.000,00 + acabamento

finais.

2151 - Chico de Paula - cl 2.500m2 - próx. Posto Marcolla - R$

60.000,00
2175 - Czerniewicz - cl 1.141.40m2 - R$ 25.000,00
2177 - R, Roberto Ziemann - área cl 8,658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,OOm2, R$ 119.000,00,

219'8 - Ilha da Figueira - área cl 6,760m2• R$ 70,000,00.
2295 - Vila Lalau - Rua Dona Matilde - área cl 4.816m2•

2317 - Vila Lenzi - 581,65m2 (I8,50 x 20,50) - R$ 27.000,00
2364 - Vila Nova - Rua. 25 de Julho, cl 1.004m2• Aceita apto
ou casa como parte pgto.
2373 - Vila Rau - cl 350m2 - R$ 18.000,00.
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl 581,85m2
- R$ 23.000,00.
2379 - Vila Rau - R. Prefeito José Bauer - área cl 3.515m2,
ideal pl galpão. R$ 95.000,00.
2446 - Estrada Nova - cl 1.155,OOm2 - R$ 24.500,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m2 - R$ 22.000,00

(pequena entrada e parcelamento de R$ 1.000,00 por mês).
2982 - Rod .. SC-413 - km 10 - cl 49.872,OOm2 - R$ 40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2 - R$
35.000,00

LOCAÇÕES
Casas

602 - Casa de madeira cl 4 qtos, próx. Studio FM. R$ 300;00

Apartamentos
619 - Apto cl 3 qtos - Ed. Menegotti - Centro. R$ 300,00
620 - Apto cl 2 qtos - Ed. Jaraguá - Centro - R$ 300,00,
622 - Apto cl 3 qtos - Em frente Max Mohr, R$ 290,00
625 - Apto. cl 3 qtos, sacada - Ed. Caetano Chiodini - Centro
- R$ 450,00
628 - Apto. cl suíte + 1 qto. - Ed. Eldorado. Centro. R$ 450,00
630 - Apto. NOVO cl 2 qtos - pró. Res. Renascença - Vila Rau
- R$ 300,00
631 - Apto cl suíte + 2 qtos - Ed. Novo Milênio - Centro - R$
480,00
634 - Apto cl 2 qtos - Próx. Brei��aupt Reinoldo Rau - R$
300,00
635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Centro. A partir deR$
180,00
650 - Apto NOVO cl sala cl sacada, churrasqueira, 3 qtos -

Inicio Ilha da Figueira, R$ 350,00
.

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

Salas comerciais
663 - Sala cornI. cl 50m2 - Vila Rau - R$ 190,00
665 - Sala cornI. cl 60m2 - Próx. CoI. Divina Providência, R$
280,00
667 - Salas comls. cl 60m2 - Próx. ao Banco do Brasil em,
Guaramirim. R$ 300,00
669 - Sala córnl. cl 50m2 - Centro CornI. Vasel - Próx. Prefeitura
- R$ 290,00
675 - Sala cornI. cl 40m2 - Centro CornI. WV em frente a

Paladio. R$ 400,00
678 - Sala cornI. cl 135m2 - Próx. A Max Mohr. R$ 280,00
679 - Salas comls. cl 32m2 - próx. A Macol c Centro. A partir de
R$ 270,00
683 - Sala NOVA, cl 50m2 - Inicio da Ilha da Figueira. R$

350,00

1í84 - Sala NOVA, cl 50m2 - Ao lado Agência Olimpo -

Czerniewicz, R$ 350,00
685 - Sala cornI. cl 45m2 - Centro - R$ 200,00
689 - Salas cornls. ideais pl área da saúde. Próx. Angeloni, a

partir de R$ 500,00
691 - Sala cornI. cl 120m2 - Vila Lenzi - Próx. Móveis Rabello.

R$ 350,00
·692 - Salas comls próx. Foto Loss, Ce�tro, a parirr de R$
350,00
693 - Sala NOVA, cl 50m2 - MARKET PLACE - Centro. R$

150,00

Galpões
801 - Galpão NOVO, cl 700m2 (cl mesanino), pé direito:'

7mts - Jaraguá Esquerdo. R$ 1.800,00
802 - Galpão cl 400m2, cl 2 bwcs, próx. garagem da

Canarinho - Czerniewicz - R$ 1.350,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

VENDE - CENTRO -

bwe, sala estar c/
sacada, cozinha,
lavanderia cl área
coberta, dep.
empregada cl bwc e

garagem individual.

R$ 48.000,00

VENDE - Estrada
Nova - Casa alv. NOVA
cl edícula cl 120m2 - 3
darm., bwc, sala, cozinha
cl sala de j'antar,garagem p 1 carro, áre
de churraeq, + edícula c

24m2 contendo 1 darm.,
lavanderia, bwe, toda
murada, jardim cl
g rama na frente. e
fundos cl brita.
R$ 48.000,00

2
-

ITAIVAN AEPRESENTAÇOES
,

IMOBILI�RIAS LTDA.1
e-mail: itaivan@netuno.com.br
W'W'W'.itaivan.col71.br1

* Estacionamento próprio COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

esquina ct a Rua Ferdinando

Pradi, 220. Sobrado novo:

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

cl saca-da, sala íntima cl

sacada, bwe social: sala

lant.ar, cozinha cl móveis
emb., churraeq., lavand., dep.
empregada cl bwç e

garagem pl 2 automóveis.
'R$ 215.000,06.

====_m
VENDE - Sobrado cl

269,30m2 -

CZERNIEWICZ - próx.
Escola AI-berto
Bauer. Su-perior:
euíte mae-ter + 2
darm. bwe social,
sacada. Térreo:
cozinha, sala eetar/

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

dis-pensa. ferreno cl

625,89m2.
R$ 190.000,00

VENDE - Casa alv.

esquina, cl 78m2•
Estrada Nova, 3
darm., sala, cozinha,
bwe, lavanderia,
despensa, terreno
cl 344m2.

R$ 32.000,00
Aceita imóvel
menor valer

VENDE -

CZERNIEWICZ - Casa
alv. nova cl 142,50m2,
suíte, 2 dórm., sala
estarljantar,
cozinha, lavanderia,
bwe social,

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

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

VENDE SOBRA
- Centro cl 347m2, cl
2 resido + sala comI.
cl 100m2 - acaba
mentó de 1". Suíte +

4 dGlrm. ê demais

dep. - garagem p{ 4
carros, energia solar,
portão eletrônico.
R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

VENDE - Cas,,! alv.
cl 203m2 - Res.

Champagnat - 1
suíte cl hidra + 2
darm., bwe social,
sala estar, janar;
piecína, salão de
feetae, garagem pl
2 carros, cozinha ci

mobília, dormitórios
e suíte cl móveis sob

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

sala, cozinha, área
de serviço e

garagem.
R$ 21.500,00

bwc, 2 salas, copa,
cozinha, garagem,
lavand. e varanda. R$
48.000,00. Aceita
terrenos menos valor

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

VENDE
PRÉDIO COMERCIAL
E RESIDENCIAL -

Ótima oportunidade -

2 salas comls -. e 1

apto no 20 piso. Sala
no fundo cl revenda

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

2 darm., sala estar, copa, cozinha, 1 bwe social + edícula cl
lavanderia. Piso mazielra, blindex r:;/ armário noe banhelroe,

portão eletrônico, jardim planejado com grama coreana, cerca

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

VENDE sobrado - I\mizade cl 255m2, suíte cl cloeet, 3 '

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APTOS EM

CONSTRUÇÃO

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

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
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
(cornqldas pelo Cub) até final
de obra.

Condomínio Residencial
Sunflower _ Rua José
Emmendoerfer (Próx.

Marechal)
- Aptos. nº 101 e 106 cl
suíte + 1 qto. e 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.

CREC11873-J

CASAS/APTOSE
SALASAVENDA

• Casa em alvenaria com

500m2, terreno com área total
de 3280m2, com 3 suítes e

demais dependências. Rua
Henrich Aroldo Lessmann, 477.
R$ 220.000,00
• Casa em alvenaria com 150m2
+ edícula (terreno com 450,00),
com 3 quartos e demais dep. -

Rua Marcos EmílioVerbinenn,89
- entrada de R$ 28.000,00 +

assumir financiamento BESC.
• casa cf 180m2, cf suíte + 2

quartos e demais dep. - Rua
Frederico Curt Vasel, 455 - R$
95.000,00.
• Casa em alvenaria cl 140m2, 3
quartos, sala, cózinha, bwc, terreno
cl 600m2 - Rua Luiz pícolli - 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,l18-R$39.000,00
• Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais dep.
Terreno cf 480m2 - Rua Atana
sio Rosa, 376 - -Centro -

Guaramirim.R$ 35.000,00.
• Casa em alvenaria cl suíte cf
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, área 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 + assumirfinanciamen
tos CEF).
• Apto. cl suíte + 2 quartos, dep.
empregada e demals dep., 2
sacadas e 1 vaga de garagem,
(áreatotal de 185 rn-e área útil de
153m2) - Rua Barão do Rio

Branco, Ed. Schiochet - R$
70.000,00.
• Sala nO 208, área de 38,4Sm2,
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

trialcl20.000m2, na Rua Francis
co de Paula - R$ 150.000,00 .

•Com493m2, na RuaAmábileT.
Pradi, próx. ao Cond. Azaléias -

R$17.000,OO.
• Terrenos cl 400m2, próx.
Colégio Julius Karsten, Vila Rau
R$ 20.000,00 cada.
• Com 845m2, na Rua Fritz Hass,
Centro, próx. a verdureira da
Raquel - R$ 50.000,00

-

• Com 2.37Sm2 (com água cor

rente) em Schroeder, próximo à
Marisol - R$ 20.000,00
• Com

í

ia.oon.nöma loceuzado
no Rio Manso - R$ 20.000,00
• Terreno com 1500,00 m2 - Rua

Espírito Santo - R$ 65.000,00
• Terreno cl 2.655,OOm2 - Rua
Preso Epitácio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$130.000,00.
• Terreno cl 630,OOm2 - Rua

Joínvílle, em frente ao LíderClub.
R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel Ou área construída.
• Terreno cl 1.018,OOm2 - Con

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

400,OOm2 - NereL! Ramos -

Valor total R$12.000,00.
• 2 terrenos cl área total de
6.707,OOm2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamiranga -

R$ 60.000,00 (cada).
• Terreno com 43.689,OOm2 -

Rua Joinville, próx. Persianas

Engler.
• Terreno com área de

102.75L,OOm2 +

•

Rua Walter
Marquardt, próx. ao Posto Cidade
II - R$ 250.000,00.
• Terreno cf 62.S00,OOm2 - Rua
Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00
• Terreno cl 818,OOm2 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 c/.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



CRECI612-J

CH:ive
MÔNACO
Apartamentos de 1 e 2

quartos localização
central, salão de festas
cl cheira, playground,
garagem privativa.
Financiamento direto cl a
construtora. Rua: João

I Marcatto esq. cl rua
riWW'd_I&WW'__W;;éSiJii;;I_�WiJii{I&_IiI__m j Clemente Baratto, faça-

M��H3E��a-:�s������� I� nO��.M�m;,n;�M0!i1i,si!!_it_a_._w _

festas com churrasqueira,
play ground, sala, copa,

cozinha, lavanderia, bwc,
hurrasqueira, fácil acesso

para qualquer ponto
da cidade. Ent. +

parcelamento ou financ.

pela CEF ou

Santander. Imóvel pronto
para morar

Ret. '1111 - Nereu Ram'os-1Galpão pronto para montar �
supermercado situado em Nereu

JI'lRamos, loteamento Zanghelini
l� antíço Supermercado ML.
W�"1<mm -

.&1&'>&'tW".J"

Ret. 1000 - Vila Baependi -

Casa de alvenaria excelente

para moradia, 1 suíte + 3

quartos, terreno com

950,OOm2, valornegociável.

Sala Centro - Sala comercial com ótima localização. Rua
Reinaldo Rau próx. a JD Pisos. R$ 50.000,00

. \

Terreno Schroeder - Terreno cl 450,OOm2, próx. a

borracharia BM. R$ 4.500,00 à vista

CHäve CHäve CHäve

Imobiliária Menegotti Ltda.
I M o & I l I··,A R I A

MENEGOTTI
CRt:CI W 550-1

5151- APARTAMENTO
- TRES-RIOS DOSUL
RUA979-
RESIDENCIALAGUAS
CLARAS - DEP: 2
QUARTOS(PARTE DE

CIMA), 01 WC, 01
COZINHAI
COPA(PARTEDE
BAIXO, )
APARTAMENTON.6
Área do terreno 0.00 m2.

Preço: 11,000.00

5157APARTAMEN
TO-COMSACADA
NOVABRASILIA - R.
JOSÉEMMENDOER
FER, 851 - APTO 203
DEP.: '03QUARTOS,
SALA,COZINHA,I

LAVANDERIA,BWC,
SACADA

Área do terreno 66.46
m2 Área Benfeitorias

66.46m2. Preço:
. 21,200.00

Rua Barão do Rio Btanco, 553 ... Sala 1 - laraguá do Sul

5166 - CASAALVENARIA
-ESTRADANOVA
RUA: 946, LOTE 31- RES.
MIRANTE
CASADEALVENARIA +

EDÍCULACOM 70,OOM2 -

, DEP.:3QUARTOS,SALA,
COZINHA,WC, LAVANDERIA,TELEFONE,
MURADA,GARAGEM - EDICULACOM
DEPÓSITO,BWC INACABADO,AREA LIVRE.
Área do terreno 301.90 m2 Área Benfeitorias 80.00
m2. Preço: 31,000.00

5120 - CASAALVENARIA - ILHADA FIGUEIRA
R NEREU VASEL,190. DEP.: 01 SUÍTE,03

QUARTOS,COZINHA,
SALA, 02 BWC,

GARAGEM,
LAVANDERIA

Área do terreno 450.00
m2Área Benfeitorias

252.00m2. Preço:
96,000.00

5153-CASA
ALVENARIA
BARRA00RIO
CERRO.
RESIDENCIAL
ROEDER,LOTEN'65
DEP.02
QUARTOS,sALA,

COZINHA,BWC,LAVANDERIA,GARAGEMPARA
02CARROS,DESPENSA.Áreado terreno 770.00m2
Área Benfeitorias 140.00m2. Preço: 54,000.00

CASAS

5152 - CASAALVENARIA - GUARAMIRIM.R:
PLÁooo

RAUSSIS,500. DEP.:
03QUARTOS, 01

BWC,SALA,
CDZJNEWAV�
GARAGEM.Área do

terreno 400.00 m2
Área Benfeitorias
129.00m2 Preço:

50,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ParecerComercial

Vende - Administra

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

Realizando seu sonho imobiliário .; 275-2777

DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL � SC
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APARTAMENTOS A VENDA
· Amizade - Condomínio residencial Amizade - 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 38.000,00
· Barra - Condomínio Talimar - Depois da Malwee - apto medindo 70,00m2
- 2 quartos, sala, cozinha lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$
10.000,00 + financiamento
· Centro - Edifício Gardênia - Rua Leopoldo Malheiro - 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, 2 sacadas - Valor R$ 40.000,00

· centro - Edifício Menegotti - Apto de Cobertura medindo 20B,59m2 -

1 suite, 2 quartos, dep. de empregada, sala em 2 ambientes, copa, cozinha,
banheiro, área de festas, lavanderia, garagem - Valor R$ 135.000,00

· Centro - Edifício Amaranthus - 1 suite, 2 quartos, dep. de empregada
com banheiro, sala em 3 ambientes, sacada com churrasqueira, 2 vagas
de garagem - Valor 145.000,00

· Centro - Rua Reinaldo Rau - Encima do Ponto Frio - apto medindo
l'iÍ 142.42m2- 3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, lavanderia;garagem,
, dep. de empregada - Valor R$ BO.OOO,OO
� . Centro - Edifício Maguilu - 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha,

lavanderia, garagem - Valor R$ 42.000,00
· Centro - Edificio Jacob Emendoerfer - Apto medindo 130,00m2 -1 suíte
,2 quartos, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, sala em 2 ambientes, dep. de
empregada, garagem, piso laminado, banheira de hidra, aquecimento a

gas - Valor R$ 90.000,00
· Centro - 'Edificio Jacob Emendoerfer - Apto medindo 130,00m2 - 1
suite, 2 quartos, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, sala em 2 arnbientes,
dep, de empregada, 2 vagas de garagem, piso ceramico, todo commoveis
embutidos semi novos - Valor R$ 110.000,00
· Centro - Apto com 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, dep. de
empregada, banheiro, 2 sacadas - Rua do Hospital- Valor R$ 45.000,00
" Vila Nova - Edifício morada do Sol - Apto de cobertura medindo
250,00m2 de área útil-. 2 suites, quarto, escritório, 2 banheiros, dispensa,

,
área de festas, sacada, cozinha, copa, sala em 3 ambientes, 2 vagas de

,

garagem - Valor R$ 190.000,00
.

· Vila Nova - Edifício Morada do 501- Apto medindo 99,00m2 de área útil
r- 1 suite, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor
R$ 70.000,00 .

· Vila Nova - Edifício Gonzaga - Aptos de 115 e 95 mts - com suite, ,1 ou

2 vagas de garagem, piscina, área de festas, detalhes em gesso, piso
laminado de rnadeíra, churrasqueira na sacada, 12 andares - Preço de

,'-

lançamento
· Vila Lenzi - Condominio San Gabriel - Apto medindo 72,00m2 - 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, sacada, garagem, piso ceramico, portão
eletronico - Valor R$ 20.000,00 + Financ.

TERRENOS A VENDA
· Tifa Martins - Área de terra medindo 26.125,00m2 - Valor R$ 40.000,00
· Tifa Martins - Área de terra medirído BO.000,00m2 - Valor R$ BO.OOO,OO
· Baependi - Área de terra medindo 5.000,00m2 - Rua Max Willian - 40,00mts.
De frente - Valor R$ 1 BO.OOO,OO
· Barra - Terreno medindo 19,00 X 33,00 = 627,00m2 - RuaWalter Marquardt
- Valor 60.000,00

· Barra - Terrenomedindo 40,00 X 90,00 = 3.600,00m2 -Rua WalterMarquardt
- Valor 1 BO.OOO,OO

'

· Barra-Terreno medindo 19,00 X 100,00 = 1.900,00m2 - RuaWalterMarquardt
- Valor 60.000,00

· Barra - Terreno medindo 2.655,1 Om2 - Rua Ana Zacko - Valor R$ 55.000,00
· Barra - Terreno medind014,00 X 2B,00 = 400,00m2 - Ao lado da garagem da
prefeitura - Valor R$ 2B.000,00

.

· Centro - Vários terrenos um ao lado do outro medindo 13,50 X 36,00 =

4B6,00m2 - Av. Mal. Deodoro da Fonseca -

· Centro - Terreno medindo 15,00 X 3B,00 = 570,00m2 - Rua GuilhermeWeege
- Valor R$ 60.000,00

· Centro - Terreno medindo 25,00m X 100,00 = 2.500,00m2'- Av. Mal Deodoro
da Fonseca - Valor R$ BOO.OOO,OO

· Czerniewicz - Terreno medindo 327,27m2 - Perto do PAMA - Valor R$
9.000,00

· Ilha da Figueira - Terreno medindo 600,00m2 - Entrada da estação de
tratamento - Valor 1 B.OOO,OO

· Ilha da Figueira - Terreno medindo 15,00 X 24,00 = 360,00m2 - Perto do
mercado Dal Piaz - Valor R$ 12.500,00
· Ilha da Figueira - Terreno comercial medindo 465,20m2 - Rua José Teodoro
Ribeiro - Valor R$ 45.000,00

· Jaraguá Esquerdo - Área de terra medindo 19.000,00m2 - Atras do campo
do Juventus - Valor R$ B5.000,00
· Jaraguá Esquerdo - Terreno medindo 2.9BO,00m2 - com bastante área
verde - próximo ao centro - Valor R$ 65.000,00

· Jaraguá Esquerdo - Terreno de esquina medindo aproximadamente 500,00m2
� Rua João Januárici Airoso - Valor R$ 40.000,00
· Jaraguá Esquerdo - Terreno Alto Padrãomedindo 1.1 B5,20m2- Condomínio

Flamboyant - Valor R$ 55.000,00
· Jaraguá Esquerdo - Terreno medindo 13,00 X 30,00 - Rua Egon koch
- Valor R$ 10.000,00

· João Pessoa - Terreno medindo 25,47 X 30,00 = 757,00m2 - região
tranqüila e com área de preservação - Valor R$ 12.000,00

· Jaraguá 99 - terreno medindo 12,00 X 30,00 - Com escritura -

Loteamento Casa Nova" - Valor 9.000,00 - (também financiamos)
· Jaraguá 99 - terreno medindo 2B,00 X 4B,50 = 1 .350,00m2 = Ribeirão
das Pedras - Valor R$ 10.000,00

.

· Jaraguá 99 - Terreno medindo 14,00 x 25,00 - Loteamento Miranda
Valor 1 0.000,00-
· Rio,Cerro 11- Terreno medindo 561 ,00m2 - Loteamento Reder - Valer

R$4.500,00
· Rio Cerro - Terreno medindo 300,00m2 - Loteamento Veno Volkmann
- Valor 9.000,00

· Nova Brasnia-Terrenodé esquina medindo 64,67 X 42,00 =2.716,14m2
- Rua Venancio da Silva Porto - Valor R$ 95.000,00

· Vila Lenzi - Terreno medindo 20,00 X 2B,00 = 560,00m2 - Rua Sergipe
- Valor R$ 25.000,00

· Vila Lenzi - Terreno medindo 238,70m2 - Rua Onelia Horst - Valor R$
15.000,00

.

· Vila Lenzi - Terreno de esquina medindo 450,00m2 - Rua Victor

Rosemberg - Valor R$ 53.000,00
'

· Vila Nova - Terreno medindo 13,50 X 23,45 - Rua José Krause - Valor

R$ 30.000,00
· Viia Nova - Terreno medindo B29,67m2 � Atras da clinica Santa Cecília

- Valor R$ 55.000,00 ,

· Vila Nova - Terreno de esquina medindo 15,00 X 26,00 - Rua Martin
Sthall- Valor 34.000,00

· Vila Nova - Terreno medindo 17,00 X 3B,00 = 646,00m2 - Atras da
Gatos e Atos - Valor R$ 25.000,00

· Vil� Nova - Terreno medindo 3.300,00m2 - na frente da Gatos e Atos
- Valor R$ 65.000,00

· Vila Nova - Terreno medindo 2.900,00m2 - Atras do Posto Mime -:- Valor
R$ 300.000,00
· Vila Nova - Terreno medindo 15,00 x 34,00 = 51 0,00m2 - ao lado da

igreja - Valor R$ 25.000,00
· Vila Lalau - Terreno medindo 4.114,40m2 - Rua Dona Matilde - Valor
320.000,00 ,

· São Luiz - Terreno medindo 14,00 X 26,00 - Rua João Franzner - com

asfalto - Valor R$ 20.000,00

• Meia-cano "Molduras"Corticeiras
• Sancas c/ Luz Indireta
• Parede Divisória de Gesso
• Forro e Divisória de Gypsum

o ENDEREÇO CERTO DOS MELHORES
PRODUT'OS PARA SEU LAR!

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

(47) 275-3184
9975-3105

Escritório: Tamaz Francisco Goes, 118 � Jaraguá do Sul- SC
Rua Minas·Gerais, 1134 - sala 05 - Joinville - SC

Fábrica: Rua Jorge Mayer1e. 192 - Joinville - SC

Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
NM-cdbr�{Yete" O.YmclMr&preço,yd,a; reg.ião;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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II \
'. Sítio cl 11.265,00m2 edificado com urn galpão de madeira LOCAÇÃO: li'com 140,00m2,moinho com roda d'água, localizado na Estrada

I Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante do asfalto 1,5 km - R$ • Sala comercial c/ 34,62m2, RuaReinoldo Rau, esquina I
I 15.000,00, Guilherme Weege, Centro - R$ 180,00 (Primeiro mês de I
I

· Chácara c/ 60.000,00m2 (200,00 x 300,00m) edificado c/ casa aluguel grátis) •
I Bar'ra

em alvenaria de 130,00m2, 04 qtos, demais dependências, edícula • Sala comercial c/ 100,00 m2, Rua Pastor A. Schneider,
Ide 50,OOm2, c/ churrasqueira, BWC, mais rancho de rnadeira 1412, na Barra - R$ 270,00

I e/50,00m2, duas lagoas, urna c/ 700,00m2 e outra c/ 400,00m2, • Sala comercial c/ aproximadamente 70,00m2, Rua I
I três cachoeiras, árvores frutíferas, localizada em Ribeirão' Padre A. R. [acobs, 625, Vila Lenzi - R$ 350,00 (Primeiro •
I A imobiliária da Barra Grande da Norte distante 15km da Centro-R$4S.000,OO- mêsdealuguelgrátis) I
I parcela. • Sala comercial c/ aproximadamente 35,OOm2, Rua I• Sítio c/ 50.000,00m2 de forma retangular, tendo 64,OOm de Walter Marquardt, 878 - R$ 200,00 '

I frente para a Rua Bertha Weege, c/ área plana de • Sala comercial c/ aproximadamente 30,00m2, Rua I·
I TERRENOS aproximadamente 30.000,00m2, água para fazer lagoas, distante Angelo Rubini, 418 - R$180,OO (disp. 08/04/01) I
I 4 km da Barra - R$ 65.000,00 - Aceita casa na Barra até R$ • Apartamento c/ 03 quartos, garagem e demais I
I BARRA DO RIO CERRO: 40.000,00. dependências, Rua Amandus Rengel, Rio Cerro - R$ I

,230,00 I• Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais
•dependências,RuaHermannSchultz, 169,VilaLenzi - R$ 250,00

• Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais •
dependências, Rua Egídio Busarello, 324, na Barra - R$ 300,00 I
• Casa de madeira c/ 02 quartos, garagem e demais I
dependências, Rua Leopoldo P. da Silva, n° 61, TifaMar-

•tins - R$ 160,00
• Casa de madeira c/ 02 quartos, garagem e demais I
dependências, Rua Adela Erdmann. n7, na Barra - R$ I
200,00 (disp. 04/2001)

, I .

• Casa mista c/ 02 quartos, garagem e demais Idependências, Rua Henrique Butzke, s/n 0, na Barra - R$
I200,00

• Casa de 'alvenaria c/ 02 quartos, garagem e demais I
dependências, murada, Rua 996, lote 105, lot. Miranda - •
R$ 220,00 (disp. 04/2001) I
• Casa de alvenaria c/ 02 quartos, garagem e demais Idependências,murada, Rua 25 de Julho, 1457, Vila Nova

- R$ 280,00 •
• Casa de alvenaria c/ 02 quartos, 02 BWC, garagem e I
demais dependências, Rua Wolfgang Weege, 1500, na I
Barra - R$ 400,00 •
• Galpão em alvenaria com 350,OOm2, escritório, Ibanheiro, Rua Tereza Hruschka, s/n 0, São Luís - R$ 800,00

I

II· Terreno e/� .044,50m2 (28,00 x 37,30), Rua AngeloRubini,
esquina Rua 750, na Barra

'

I· Terreno c/ 636,OOm2 (26,50 x 24,00), Rua Angelo Rubini,
I 461, na Barra - R$ 80.000,00

I· Terreno e/1.214,50m2(20x60,50), Rua Horácio Rubini,772

I
- R$ 22.000,00

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

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

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

Ilado colégio 25 de julho. Aceita carro até R$ 6.000,00 ou casa

até o mesmo valor - R$ 26.000,00. '

I· Terrenos e/360,00m2, lot. Casa Nova II, R$ 2.500,00 de

I entrada + 50 x 1,32 Salários Mínimos

II
I
I. Terreno c/ 384,00 m2, JardimHrusehka II. Bairro São Luís

I - R$ 3.000,00 + 30 X 270,00

I

I:

CASAS:

• Casa alvenaria e/130,OOm2, 03 quartos, 02 BWC e demais

dependências e rancho e/67,OOm2 em alvenaria, terreno c/
840,OOm2 (28,00 x 30,OOm), Rua Eleto Stinghen, n ° 33, Barra,
Lot. Papp - R$ 80.000,00
• Casa alvenaria 30,OOm2, quarto, sala, eoz., BWC, abrigo,
lote n ° 50, lot. Miranda - R$ 11.000,00 - 60% entrada saldo a

combinar.
• Casa alvenaria e/nO,00m2 com laje, 03 qtos, sala, eoz.,
BWC, lavanderia, garagem, terreno e/579,18m2, Rua
Augusto Hanemann, 386, Barra - R$ 38.000,00
• Casa alvo e/200,OOm2, 1 suíte + 3 qtos sendo suíte e

quartos c/armários embutidos, escritório, garagem para
dois carros, dependência e/BWC, lavanderia, despensa,
churrasqueira, piscina, terreno c/552,75m2(16,50x33,50), Rua
Pe. Aloísio Boeing, na Barra. - R$ 95.000,00
• Casa alv.e/150,OOm2 mais galpão e/90,OOm2, terreno cl
3.200,OOm2(74x43), Rua Bertha Weege esquina Augusto
Haneinann, BARRA - R$ 120.000,00 - aceita terreno(lote),
caminhão pequeno ou grande como parte pagamento.
• Casa mista ell65m2, terreno e/301,OOm2(14x21) Rua
Ernesto Lessmann, n° 506, Vila Lalau, após Marisol - R$
n��oo

'

]ARAGUÁ99:

SÃOLUIS:

SÍTIOS:

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

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda, CRECIN°572-J

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582
E-mail - imobiliaria@ jardimjaragua.com.br

CE TRO - Casa em alvenaria
cl 150m2 - suíte + 3 dorrn., 2
salas, cozinha cl armários sob
medida, área serviço, 2 bwcs,
garagem pI 3 carros, imóvel cl

grades nas janelas -

Terreno: 420m2•
Valor sob consulta

cl 268m2 - suíte + 2 quartos,
2 salas, cozinha, bwc-social,
bwc-serviço, área serviço,
garagem pI 2 carros.
Terreno: 377m2•

Valor R$ 120.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO - Próx,
Col. Cristina Marcatto) - Casa
em alvenaria cl 140m2 - 3

qtos, 2 salas, cozinha, bwc
social, bwc-serviço, área

serviço, garagem pI 2 carros.
Terreno: 350m2•

Valor R$ 58.000,00

Morada do Sol, c!
120m2, suíte t 2 qtos,
sala cl sacada, cozinha,

bwc social, área
serviço, garagem.

Valor R$ 65.000,00

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

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

(Próx. Arte Laje)

_- OFERTA: Centenário (próx. Zanotti Elásticos) casamista cl 100m2 - 4 quartos, sala, cozinha,
2 bwcs, área serviço, garagem - terreno: 400m2•

Valor R$ 25.000,00 ou R$10.000,00 de entrada + saldo em condições.

RELAÇÃO DE IMÓVEISDISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

'

DESCRIÇAO DO IMOVEL
Centro: suíte + 2 dorm. cl garagem
Czerniewicz: 2 dorm. sacada churrasq. '

Centro: suíte + 2 dorm + dep. emprego
Centro: 2 dorm. (semi-mobiliado)
Centro: 2 dorm. cl garagem
Vila Lalau: 3 dorm. + 2 bwe's, garagem
Vila Lalau: suíte + 2 dorm. cl garagem
Centro: 1 dorm. cf garagem

CASAS
Sobrado lindo cf suíte + 2 dorm.
casa em alv. cf 2 dorm. e garagem
casa de madeira cf 2 donn.

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

VALOR
R$ 800,00
R$ 385,00
R$ 380,00
R$ 330,00
R$ 330,00
R$ 330,00
R$ �OO,OO
R$ 200,00

Vila Nova
Centro
Barra Rio Cerro

R$ 850,00
R$ 325,00
R$ 130,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

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

•

I
'

Ref. 150 - ANA PAULA -.Casa dealvenaria cl 140m', 3
quartos, sala, cozinha, bwc, garagem, Rua Adenor Horongoso,

277. R$ 33.000,00 (aceita carro ou caminhão)

� Vendo apto Czerniewicz, 96m2 01 suíte, 2 ormitorios, so a, cozin a,
sacia, garagem, R$ 22,000,00 + fi'nanciamento. Tratar: 371-4446

� Vendo sobrado Nova Brasília, com 270m2, 1 suíte, 3 dormitórios, sele, cozinha,
banheiro social e garagem. R$ 70,000,00, Tratar 371-4446
� Vendo sobrado Barra do Rio Cerro com 250 m2, 1 suíte, 2 dormitórios,
3 salas, com móveis do quarto e cozinha. R$ 160.000,00. Tratar: 371-4446

LOCAÇÃO
01 - Vila Nova: 2 dormit., sala, cozinha, banheiro, garagem ",.""""."" .. """""" R$ 250,00
02 - Figueira: 3 dormit, sala, cozinha, banheiro, garagem ."".""""".""" .. """"R$ 280,00
03 - Figueira: 1 dormir. cozinha, banheiro " .. " .. """." .. "."""""""."."."""".".",R$ 130,00
04 -' Baependi: 1 suíte, 2 dormit., demais dependêncius.,., .. """""""""."""".""R$ 300,00

CORTICEIRA - Lindo terreno de esquina no centro da Corticeira, ao lado da Escola fl
Municipal José Dequech, com 7,317 m2, edificado com um galpão de alvenaria, e casa de !!li

oi
madeira, árvores trutíterae.churrasqueíra, piscina e lagoa. Vende total ou parcial. Valor 5
a combinar. Vende-se também em lotes de R$ 8.000,00

I!! ESTRADA NOVA - Excelente oportunidade. Casa de alvenaria com 220m2, 3 quartos,

#f sala, cozinha, bwc, dependência de empregada'com sala, garagem pl 2 carros com

_ churrasqueira, terreno com 581 m2, R$ 41.500,00, aceita veículo(s) como parte de

pagamento elou parcela valor direto com a imobiliária.

CZERNIEWIGZ - Lindo apartamento térreo com 79.68m2, suíte, quarto, sala, cozinha,
área de serviço, dispensa, garagem privativa, portão eletrônico interfone, central de ,.

gás, todo com piso cerâmico, R$ 39.000,00 - Aceita veículo como parte de pagamento, a-
pode ser financiado, troca por casa de maior valor no bairro. '2
SÃO LUIZ - Compre agora seu terreno pagando apenas R$ 181,00 por mês,
podendo construir imediatamente, loteamento com toda infra-estrutura, água,

III luz, esgoto, acesso fácil. Não perca tempo, são as últimas unidade. Você
: escolhe o plano de pagamento e não paga nada de juros.:ii

,.

t
S'
in'TRÊS RIOS - R$ 20,000,00 - Rua Domingos Anacleto Garcia - Casa em alvenaria com .;1'

106m2 nova com três quartos, sala, cozinha, área de serviço, bwc, dispensa, III

churrasqueira, garagem, terreno com 360m2 com fundação para muro. Excelente

localidade, asfalto, igreja, supermercado, etc. Aceita veículo ouparcela direto com.a

imobiliária.
-

COMPRA-SE - Terreno na Ilha da Figueira próximo à Metalnox, paga-se à vlsta,
Casa com no mínimo 2 quartos, nos bairros Vila Lalau, Baependi ou
proximidades, até R$ 38.000,00 - paga-se à vista.

PROCURA-SE�Terreno com no mínimo 650 m2 para fazer parcela com construção, �
não é permuta, ao final pagamos o valor do terreno. Ligue e confira. ::2

I t
PARelMÓVEIS - A MARIMAR IMÓVEIS se uniu com mais 8 imobiliárias •

paramelhorlheatender, estamos comgrandes oportunidadespara você realizar ,.
seu negócio imobiliário, Essa parceria tem o objetivo de proporcionarmais iIIagilidadena compra e venda de imóveis para você, cliente.

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 '

CENTRAL DE VENDAS

Vende • Aluga • Administra • Compra • Vende • Aluga

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.
Cód. 485 - Casa de madeirá 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 demadeira com 144m2 - Terreno com 375m2-

Rio da Luz - R$26.000,OO

VILSON
c O R R E T O R D'E I M Ó V E I S

vilsoncorretor@netuno.com.br
Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371·2357

ir 371-8799RANCHO
MOVEIS

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.

Coda 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,OO.

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

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

CRECI9238

* Terreno Giardini Lenzi,
658m2 - R$ 13.500,00
* Casa alvenaria, 118m2, 3 quartos, Vila Lenzi, ótmo local, terreno 392m2•
R$ 45.000,00. Aceita imóvel menor valor na Vila Lenzi ou imediações.

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

��ij\ll mMét1iJI
Empreendimentos Imobiliários

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

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

372-1499
371-3807

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

. APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
.

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO
POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL,

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARAMORARBEM

Chiodini ALUGA ADMINISTRA

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
VENDE COMPRA

AV MAL. DEODORO DA FONSECA, 1436. SALA 04 FONE.' 275-0172CRECll43S-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 Azaléias - 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.

Vende-se roupeiro (6 portas) e

cama Tubolar de casal, apenas R$
110,00. Tratar: 370-1995 cl Jaime

ou Eliane

Vende-se mel de abelha puro.
Tratar: 371-2829. Preço de custo.

Vende-se celular pronto
Gradiente 7 meses de garantia,

valor a combinar.
Tratar: 9992-2379.

Vendo 48 calhas industriais

florescentes, R$ 500,00. Tratar:
372-4453 (coml), com Aluisio.

Vendo videocassete, com
controle remoto, por apenas

R$ 200,00. Tratar:
370-1186 (coml) ou 372-1976

(res.).

Vende-se TV e videocassete 4

cabeças, seminovos, R$ 400,00.
Tratar: 370-9184, cl Osmar, após

às 20 horas.

1
Vende-se uma esteira eletrônica
seminova, R$ 300,00. Tratar:

9111-0541, cl Clarice.

1
CASAS

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

. Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 40.000,00.

2 - CASA DE ALVENARIA cl 135m2, situado no

Loteamento Zanghelini. Valor - R$ 30.000,00.

113
- CASA DE ALVENARIA cl 70m2 (em construção), na

Rua José Krause, sInD, Vila Nova. Valor - R$ 35.000,00.
4 - CASA MISTA de 80,00m2, terreno com 1.106,00m2,
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 .

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

'1 ;�ac:;: �� :���I:� :::50=:�:;tuado no Loteamento 1Ouro Verde. Valor - R$ 13.000,00.

TERRENOS

o
'.:
'"

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

Campossampiero. Valor R$ 18.000,00

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

1Henrique Bortolini. Valor R$ 20.000,00

3 - TERRENO cl 313,00m2 - situado no Ana Paula III.
Valor R$ 12.000,00.

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

Vende-se bicicleta aro 16BMX,
Monark, ótimo estado. Valor R$

55,00. Tratar: 9112-5321.

Vende-se secadora de roupa
Brastemp de tambor. Valor R$
380,00. Tratar: 9112-5321.

Vende-se lava-louça Brastemp
para 12 pessoas, usada. Valor R$

450,00. Tratar: 3112-5321.

ATENÇÃO
Oportunidade

única!! ! CREC11541.J VENDE:

Cõd. 0072 - Casa nova de alvenaria cl 67,OOm2,
contendo 2 quartos, sala, cozinha, bwe, área pI

lavanderia; varanda. Terreno cl 406,OOm2 (14x29),
localizada no loteamento jomar, Bairro Estrada Nova.

Valor R$ 10.000,00 e assumir financiamento.

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

'"
H

�

1 Loteamentos Financiados
Campossampiero I e IT

Firense

OuroVerde

Zangheline

'"
o

'"
lO
o

1
Financiamos com uma entrada e o

restante em até 60 meses
(Condomíniofechado) .

Flamboyantcom vístapanorâmica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Tratar: 9993-8533 ou 372-2167,
com Claudinéia.

Procuro terreno com no mínimo
65Dm2 para fazer parceria com
construção, não é permuta.

Preferencialmente próximo ao

Centro. Tratar: 275-0.0.51.

Vende-se ou troca-se terreno cl
área de 525m2, no loteamento
Juventus. Valor à combinar.
Tratar: 372-0.0.74 cl Elson.

_":iIL
Vende-se só para particular,
próximo do Champagnat,

terreno de 67Dm2, legalizado,
numa área nobre. R$ 32.0.0.0.,0.0..
Tratar pessoalmente na Rua dos

Escoteiros,114.

Vende-se apartamento de 2
dormitórios, sala, cozinha, bwc,

garagem. No Centro. R$
20..0.0.0.,0.0. + financiamento.

Tratar: 3714446.

Disponho de sala comercial com /

infra-estruturamontada,
secretária, central telefônica,
móveis na recepção, cozinha,

etc. Com excelente localização e

estacionamento próprio,
procuro parceiro(a) pl montar
escritório, tem que ser no ramo

jurídico; engenheiro(a) elétrico
e/ou florestal, decoração,

fotografia, contabilidade. Venha
fazer parte de nossa equipe.

Tratar: 371-9499.

�_.f). );" '.
.

•.... tw,·__ ,w;� .'",x�_!',;:",

Vende-se casa de material, no
Bairro Rancho Bom, em
Schroeder. R$ 7.50.0.,0.0. de

entrada e + 25 prestações fixas
de R$IDD.DD. Tratar: 9997-7259.

Vende-se próximo ao Centro,
casa de alvenaria, com laje,' 3

quartos, 2 banheiros,
churrasqueira e garagem e

demais dependências. R$
50.,0.0.0..0.0. Negociável. Tratar:

275-20.10..

Troca-se casa no Jaraguá
Esquerdo-ria Rua Henrique
Bortolini, 256, por casa na área

central. Tratar: 370.-7189.

Vendo casa em alvenaria,
seminova, com acabamento
interno em gesso e massa

corrida, 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, garagem, grades em todas
as janelas, jardim, localizada na

Estrada Nova, próximo à BR...

280.. R$ 39.0.0.0.,0.0..
Tratar: 372-3124, com Ivone

ou Silvio.

Vende-se casa no Bairro João
.' Pessoa, 6Dm2 - R$ 9.0.0.0.,0.0. e

assumir 51 parcelas de
R$151,DD. Tratar: 9111-5725.

Compro casa até R$ 38.0.0.0.,0.0.
nos bairros Vila Lalau,

Baependi e/ou proximidades.
Tratar: 275-0.0.51.

HUMANA. URGENTE

liA �UMANA URGt;NTt;,
'.

visando sempl'e a melhol'ia no atndimento

a seus clientes, está implantando o

Pl'ogl'ania de Qualidade Total. Pal'a tal, no

,dia 30 de mzar-co tel'á somente expediente
i ntel'no. Ägl'adecemos desde Ja sua

II
-

e compl'eensao .

Rua .JorgeCzerniewicz. 1245 - (Rua doHospital.Jaraguá) - C'x, Postal200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-1091
humana@humana.com ...br· www.humana.com.br

Ligue: 275:'3108

Precisa-se de casa para alugar,
com 3 quartos e demais

dependênias, próximo Centro
ou Vila Lenzi.

Tratar: 372-3214 ou 372-2246

Vende-se roupeiro (6 portas) e

cama Tubolar de casal, apenas
R$l1D,DD. Tratar: 370.-1995, cl

Jaime ou Eliane.

Vende-se mel de abelha puro.
Tratar: 371-2829. Preço de custo.

Vende-se celular pronto
Gradiente 7 meses de garantia,

valor a combinar.
Tratar: 9992-2379.

Vendo 48 calhas industriais
florescentes, R$ 500.,0.0..

Tratar: 372-4453 (comI), cl
Aluisio.

Vendo telefone Star Tac, cl
, manual e nota. R$ 365,0.0..
Tratar com Everton, 275-0.0.56.

Vende-se Celular Gradiente, a
cartão. Valor a combinar.

I ''''li'

L···
,

.

Vendo filhotes de cachorro da
raça Boxer, tigrado e dourado,
R$IDD,DD. Trátar: 370.-1788

(comI).

Vende-se TV e videocassete 4

cabeças, seminovos - R$ 40.0.,0.0..
Tratar com Omar, após às 20.

horas. Tratar: 370.-9184.

Vendo uma esteira eletrônica,
seminova - R$ 30.0.,0.0.. Tratar:

9111-0.541, com Clarice.

Vende-se ou troca-se por
veículo em bom estado, terreno
no Loteamento Jardim Roeder.
Valor: R$ 6.0.0.0.,0.0., Rio Cerro II.
Área 322m2. Tratar: 371-9748.

Vende-se em Guaramirim uma

linda chácara de 15 morgos,
com casa, rancho, 5lagoas,

jardim e pastagens.
R$ 38.0.0.0.,0.0.. Aceito parcelas.

Tratar: 910.1-90.28.

Vende-se apartamento Ed. San
Rafael- Rua José Emmendöerfer
cl 3 dormitórios - R$ 15.000,00
+ 374,00 pormês

Vende-se terreno Rua Max
Wilhelm (Baependi) com 720m2
ótimopreço

.. p

LOTEAMENTOS
Residencial San Lore - Jguá Esquerdo (próx. Urbano) com 325m2 -, entrada
R$ 2.500,00 + 100 parcelas financiamento próprio)

,

Residencial Lucena - Ilha da Figueira (próx. Coléqio) cl 450 m2 ... R$
25.000,00
Residencial Vêneto - Estrada Nova com 350m2 - Entrada R$ 1.500,00 +

100 parcelas (Financiamento próprio)
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaraguá do Sul

-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IN'."'1111_�.'"LE w (0**47)
372-2903
9973-3623

CASA
ALVENARIA
AMIZADE
ÁREADE
120,00M2 - 03

QUARTOS-
R$ 47.000,00

SOBRADO
CZERNIEWICZ

-ÁREADE
220,00 m2 -·01

SUÍTEE02
QUARTOS

R$ 115.000,00

Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraquá do Sul - SC
www.wolfimoveis.hpg.com.br- e-mail: roberson@netuno.com.br

PROMOÇÃO DO SESC:

MARÇO:
o Circuito Nacional de Artes Plásticas

Exposição: Semana de 22Omodernismo no Brasil
08 a 30, das 08h às 22h Espaço Cultural do SESC
Entrada Franca
O Curso de Decoração para Páscoa
Dias 28 e 29, das 19h às 22h
O Grupati: Grupo de Atualização da Terceira Idade
Encontros semanais no SESC, demarço a dezembro
O Grupos de Gestantes: Palestras e cursos para
gestantes.
Encontros semanais no SESC, demarço a dezembro
O Grupos de Adolescentes
Espaço para discussão de assU1\tos de interesse dos
adolescentes.
Encontros semanais no SESC, demarço a dezembro
O Encontro Marcado do SESC
Palestrasmensais dirigida paraTerceira Idade, demarço
adezembro
Local: Grupos deTerceira Idade de Jaraguá do Sul
O Dia da Saúde na Empresa
Palestras e ações educativas mensais dirigidas aos

funcionários
Demarço a dezembro
Local: Empresas comerciais
O Páscoa na Praça do SESC:
Dia 31, das 9h ás 17h
Local:Guaramirim - SC
O Implantação do Projeto Biblioteca Ambulante em

empresas. Programa de Incentivo à leitura.
O Abertura de inscrições para os cursos de Artes
Plásticas.
São 10 vagas para cada um dos 05 módulos.
Curso para profissionais da área.
Total de 120 h/", com certificado,
O Iníciodos cursos de Idiomas: Inglês e Espanhol
Aulas de Segunda a Sábado
O Início dos cursos deGinástica Estética, Geriátrica e

para Gestantes.
O Iníciodos cursos de DançaeMúsica
O Início dos cursos de Artes Plásticas, Pinturas
Decorativas e Artesanato

o Circuito Catarinense de Artes Plásticas
Exposição: SESC Gravuras
De 09 a 30, das 08h às 22h
EspaçoCultural do SESC
O Dia da Saúde
Dia 11, das lOh às 19h
Exames gratuitos de pressão arterial, glicemia capilar
kai: ShoppingCenterBreithaupt
O Ciclo de Palestras - Saúde ao seu alcance
Dia 11, às 19 hs
Tema: Formação de Personalidade
Palestrante: Ora, OdeniteMagalhães, psicóloga
Local: AuditórioShopping Center Breithaupt
Entrada Franca
O Dia da Saúde na Empresa
Tema: Profissões:mercado e exigências
ComMargareteGellerd da Costa
Palestras e ações educativas mensais dirigidas ao

funcionários
'

.

Dia 18, 8h às 9h e 14h às lSh
Local: SupermercadoVitória
O Workshop Projeto PalcoGiratório
Oficina para o artista-observador-criador
ComAngela Dip - SP
Dia 20, às 19 horas
Local:Adefinir
Valor: R$ 15,00
O Palco Giratório: Circuito Nacional SESC de Teatr
eDança •

"Por água Abaixo", com Angela Dip - SP
Dia 21, às 20 horas
Teatro do CentroCultural de Jaraguá doSul/SC
Ingressos: A definir ,

O Dia da Saúde na Empresa
Profissões: mercado e exigências
ComMargareteGellerd
Palestras e ações educativas mensais dirigidas ao

funcionários
Dia 25, 8h às 9h e 14h às lSh
Local: Supermercado Angeloni
O Gincana 24 horas
Dias 28 e 29
Local: Pavilhão de EventosABRIL:

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

FIEse
SESI

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

Adeus Atchimlll
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. A final,

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

Sesi Farmácia - Você Conhece - Você Confia !!!

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

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

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

SENAI
.JARAGUÁ DO SUL

FIEse
SENAI

o SENAI - CET Jaraguá do Sul está com
inscrições abertas para o Curso de:

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

Administração de Produção - 90h.
CAD Confecção - 60h.
Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura
Industrial- 1S0h. ,

Modelagem Industrial- 300h.
CNC - Programação de Torno e Centro de Usinagem -

SOh.
Solid Works - 40h.
CAD Básico (2D) � 60h.
MOPE {Treinamento Específico para Condutores de
Veículos Rodoviários Transportaderes de Produtos

Perigosos) - 40h.

SENAI de Jaraguá do Sul 25 anos de atividades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGUEL

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1° Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 23.148 de 14-03-2001
VILMARRUEDIGEREADRIANE OECHSLER

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Armando

Rengel, Rio Cerro I, nesta cidade, filho de AmbrosioRuediger e Elfi Kuester Kuediger.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Itoupava - Blumenau, neste Estado, domiciliada e residente
na RuaWillian Fritzke, Itoupava - Blumenau, neste Estado, filha de Alcido Oechsler e Verena Oechsler.

EDITAL N° 23.150 de 14-03-2001
CIDNEI GARCIA PEREIRA ELEILAEDITE RAMOSBATISTA

Cópia recebida do cartório de Correia Pinto, neste Estado
Ele, brasileiro, natural de São José do Cerrito, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Santa Ana,
254, nesta cidade, filho de José Maria Pereira e Orestina Maria Garcia Pereira.
Ela, brasileira, solteira, natural de Lages, neste Estado, domiciliada e residente na Travessa Venezuela, 22,
São João, Correia Pinto, neste Estado, filha de José Dorneles Pereira Batista e Natalia Ramos Batista.

EDITAL N° 23.151 de 15-03-2001
VOLNEIKÖNIGEMARIA TEREZAHENN

Ele, brasileiro, solteiro, encarregado de produção, natural de Rio do Sul, neste Estado, domiciliado e

residente em Estrada Jaraguasinho, nesta cidade, filho de Hugo König e Erica König
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de=Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Estrada

Jaraguasinho, nesta cidade, filha de José Henn e Maria Schwarz Henn.

EDITAL N° 23.154 de 16-03-2001
ALESSANDRODEMACEDO FURTADO E ILISETE IMROTH

Ele, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
José Bauer, Vila Rau, nesta cidade, filho de Adernar Humberto de Oliveira Furtado e.Virginia de Macedo
Furtado.
Ela, brasileira, solteira, estilista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua José Bauer, Vila
Rau, nesta cidade, filha de Ingo Imroth e Nair Erching Imroth.

EDTAL N° 23.155 de 16-03-2001'
.

Cópia recebida do cartório de Urussanga, neste Estado
CASSIOLINDORCLEZAREGEÓRGIADAMIANIMAZZUCO

Ele, brasileiro, solteiro, domiciliado e residente nesta cidade, filho de Sebastião Clezar e Clélia Anastácio
Clezar.
Ela, brasileira, solteira, domiciliada e residente em Urussanga, neste Estado, filha de Nilson Mazzuco e

LiegeDamiani Mazzuco

EDITAL N° 23.156 de 19-03-2001
ADEMIR SPRUNG E FRANCISCA PEREIRA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, técnico eletrônico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua João
Planinscheck, 149, nesta cidade, filho de Adalberto Sprung e Vali Ponath Sprung.
Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Várzea Alegre, Ceará, domiciliada e residente naRua João
Planinscheck, 149, nesta cidade, filha de Edite Pereira da Silva..

EDITAL N° 23.159 de 19-03-2001
VOLNEI RENATODA SILVA EJOSIANE CUNHA

Ele, brasileiro, solteiro, gerente, natural de São Domingos, neste Estado, domiciliado e residente na Rua
Alvino Stein, 771, São Luiz, nesta cidade, filho de Jorge da Silva e Ivone Maria da Silva.
Ela, brasileira solteira, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Alvino
Stein, 771, São Luiz, nesta cidade, filha de Carlos Cunha e Rita Cunha.

EDITAL N° 23.162 de 20-03-2001

Cópia recebida do cartório de Lages, neste Estado
VITORMARCON EMELISSE DOS SANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, natural de Turvo, neste Estado, domiciliado e residente
nesta cidade, filho de Arno Marcon e Ana Menegon Marcon.
Ela, brasileira, solteira, farmacêutica bioquímica, natural de Lages, neste Estado, domiciliada e residente
em Lages, neste Estado, filha de Osvaldo Orlandi dos Santos e Almelinda Dal-Vesco dos Santos.

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.

Jaraguá do Sul, 21 de março de 2001

II

II
II

II

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

para protesto de Títulos contra:

II

Academia Boa Forma Ltda. - R. Reinaldo Rau, 787 - Nesta;
Ade Materiais de Construção Ltda. - R. Joinv'ille, sn° - Nesta;
Amarildo Fantoni ME - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 14 - Nesta;
Andre Bastos Alves - R. Santos Dumont, 180 - Nesta;
Anegret Reinke Wudtke ME - Estrada Rio Cerro II - Nesta;
Antonio Dias de Oliveira - R. José Narloch, Tifa Martins - Nesta;
Arfri lnd. Com. Refrig. Ltda.-ME - R. Armandus Rengel, sn° - Nesta;
Arfri Ind. Com. Refrig. Ltda.-ME - R Armandus Rengel, sn° - Nesta;
Bemadete Rengel - R. da Abolição Q-2 L.4 n'' 65 - Vila Rau - Nesta;

Burg Garten Alimentos Ltda. - R. Av. Getúlio Vargas, 847 - Nesta;
Caneri Grill Ltda. - R. CeI. Procópio Gomes, 157 - Nesta;
Carlos Roberto Martins Mello - Exped. Fidelis Stinghen 25, Centenário - Nesta;
Casa'Ap. Adolescente Geyson M. Schwartz - R. Lourenço Kanzler, 66 - Nesta;
Com. e Representações Ingomar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171 � Nesta;
Com. Repres. Ingomar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171 - Nesta;
Com. Repres. Ingomar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171 - Nesta;
Comercial Decabor Ltda. - R. Leopoldo Mahnke, 76 ;- Nesta;
Comércio Repres. Ingo Mar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171 - Nesta;
Conf. Nayade Ltda. - R. Feliciano Bortolini, s/n° - Nesta;
Cristiano da Silva Confec. ME - Av. Pref, Waldemar Gruba, 5249 - Nesta;
Cristiano da Silva Confecções _. Av. Prefeito Waldemar Grubba, 5249 - Nesta;
Dalcidia Com. e Repres. Ltda. - R. Ney Franco, 472, sI 01, Baependi - Nesta;

Edepel Comércio de Papéis Ltda. - R. lzidoro Pedri, 205 - Nesta;
Elias da Silva - R. Elisa V. Mass, lote 116, Ouro Verde - Nesta;
Estofados HD Ltda. - R. Frida Piske Krueger, s/n° - Nesta;
Estofad�s HD Ltda. - R. Frida Piske Krueger, s/n° - Nesta;
Fabio de Oliveira Goulart.- João Marcatto, 13, Edif. Dom. Chiodini - Nesta;
Fábrica de Cadeiras Vila Amizade Ltda. - R. Exped. Fidel Sting. R. 741, It 230 -

Nesta;
Frenima Repres. Ltda. - Caixa Postal, 165 - Nesta;
Irene Maria Jungblut - Avenida Marechal Deodoro da Fonseca - Nesta;
Lauro Figueiredo & Cia. Ltda. - R. Guilherme Wackerhagen, 200 - Nesta;
Leila Regina Gonçalves - R. Hermann Schultz, 169, ap. 302 - Nesta;
Lizmay Conf. e Acab. Têxtil Ltda. - R. Willy Gunther, s/n°, Rio Cerro - Nesta;

Lizmay Conf. e Acab. Têxtil Ltda. - R. Willy Gunther, s/n°, Rio Cerro - Nesta;

Lizmay Confecções e Acab. Têxtil Ltda. - R. Willy Gunther, s/n°, Rio Cerro - Nesta;

Lizmay Confecções e Acab. Têxtil Ltda. - R. WiIly Gunther, sino, Rio Cerro - Nesta;
Lizmay Confecções e Acab. Têxtil Ltda. - R. WiIly Gunther, sino, Rio Cerro - Nesta;

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

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

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

Lizmay Confecções e Acabamento Têxtil Ltda. - R. Willy Gunther, sn°, Rio Cerro -

Nesta;
Lizmay Confecções e Acab. Têxtil Ltda. - R. WiIly Gunther, sino, Rio Cerro - Nesta;

Lizmay Confecções e Acab. Têxtil Ltda. - R. WiIly Gunther, sin°, Rio Cerro - Nesta;
Loreci Schmitz - R. 737, João Mass, lote 7, poste 6 - Nesta;
Madeireira Ravina Ltda. - R. Alvin Meier, s/n° - Nesta;
Marcia Adriano Marcelino - R. Luiz Gonzaga Airoso, 490 - Nesta;
Maria Ap. de Lima M. Millan Fi - R. João PicolJi, 166, sala 9 - Nesta;
Maria Ap. T Lima Martelli Millan - R. João PicolJi, 166, sala 9 - Nesta;
Marilissa Ind. e Com. Ltda. - R. João J. Ayroso, 1189 - Nesta;
Mecânica Agriserv Ltda. - R. Walter Marquardt, 1587 - Nesta;
Odair Publicidades Ltda. - R. Exp. Cabo Harry Hadlich, 737 - Nesta;
Paperville Com. e Repres. de Papel - R. João Jacob Martins, 267 - Nesta;
Pedro Urbanski - R. Wolfgang Weege, 1116 - Nesta;
RCM Metalurgica Ltda. - Av. Prefeito Waldemar Grubba, Centenário - Nesta;

Renova Ind. de Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81 - Schroder;
Renova Ind. de Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81 - Schroder;
Rubens Felters - R. E, n° 665, lot. Sto Antonio - Nesta;
Rubens Heinrich - R. Itapocu, s/no - Nesta;
Rudi Neumann - R. João C. Stein, frente n° 1186 - Nesta;
Silvana Alves Medeiros. - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 364 � Nesta;
Sociedade Educacional Jangada - R. Joinville, 2755 - Nesta;
Sociedade Educacional Jangada - R. Joinville, 2755 - Nesta;
Sociedade Educacional Jangada - R. Joinville, 2755 - Nesta;
Sociedade Educacional Jangada - R. Joinville, 2755 - Nesta;
Sociedade Educacional Jangada - R. Joinville, 2755 - Nesta;
Sociedade Educacional Jangada - R. Joinville, 2755 -' Nesta;
Sociedade Educacional Jangada - R. Joinville, 2755 - Nesta;
Walter Peças e Acessórios Ltda. - Av. 1uscelino Kubitscheck, 463 - Nesta.

II
II

II

I'

II

II

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

ram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para
que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, n° 78,
no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então, dar razão por que
não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Ilton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 24 de março de 2001 TELEVISÃO
, I

CORREIODOPOVO· 5

Rapi,dinhas
# "Um é Pouco, Dois é Bom e Três é Demais" é o episódio de "A
Turma do Didi" que tem participação de Glória Portella. Globo,
domingo, 12:30 h.
# Paulo Gaulart e Nicete Bruno são os convidados do quadro "Tá
No Papo" do programa "Gente Inocente". Globo, domingo, 13:45 h.
# O filme "Conduzindo Miss Daisy" de Bruce Beresford está na

"Sessão de Domingo". Com jessica Tandy, Morgan Freeman e Dan

Aykroyd, a tramámostra a amizade de 20 anos entre uma velha judia
e o motorista contratado por ela. Record, domingo, 16:30 h.
# Sandra Bullock e Denis Leary formam uma dupla de trambiqueiros
roubam urn valioso quadro em "Corações Roubados", deBill Bennett
no "Cine Maior". Record, domingo, 18 h.

# As atrizes Regina Duarte, Clara Garcia, o atorTato Gabus Mendes
e a cineasta SandraWerneck, diretora do filme "Amores Impossíveis"
são os convidados de José Maurício Machline no "Por Acaso". Rede

Brasil, domingo, 19 h.
# O médico Jairo Bauer comanda o programa de gincana e "quiz"
com um grupo de jovens no "Debate". MTv, domingo, 20:15 h.
# Carlos Massa, o Ratinho, faz uma análise da tevê brasileira com

Antonio Abujamra no programa "Provocações ". Rede Brasil, domingo,
20:30 h.

# No quadro "Retrato Falado", do programa "Fantástico", Denise
Fraga mostra a história de Rosa Virgínia, uma pernambucana que se

mete em confusão durante urna viagem a Espanha. Globo, domingo,
20:30 h.'
# A cantora e compositora Marina Lima é a entrevistada de Amaury
r. no programa "Flash". Band, domingo, 0:15 h.

# "Biruta e Bicão" é o novo quadro musical de paródias de filmes e

novelas feito por bonecos do programa "Bambuluá", apresentado
por Angélica. Globo, segunda, 9:30 h.

# "O Mentiroso" de Tom Shadyac. No filme, Jim Carrey é um

advogado oportunista que promete ao filho falar apenas a verdade

pelo menos um dia na vida na "Sessão da Tarde". Globo, segunda,
15:35 h. '-

# Leonardo Di Caprio, Jeremy Irons, John Malkovich e Gerard

Depardieu estão em "O Homem da Máscara de Ferro" de Randall
Wallace na "Tela Quente". Na França de 1622 - D'Artagnan e os três

mosqueteiros voltam a se reunir para tentar acabar com a tirania do

jovem rei Luiz XIV e libertar o irmão gêmeo do monarca. Globo,
segunda, 22 h.
# "Engraçadinha" de Haroldo Marinho Barbosa é o filme do "Festi
valNélson Rodrigues ". Com Lucélia Santos, Luís Fernando Guimarães
e José Lewgay. A trama mostra a história da jovem que conta a um

padre suas aventuras sexuais. Band, segunda, 23 h.
# Paula Saldanha e Roberto Werneckmostram o que ainda existe da
Mata Atlântica no "Expedições". Rede Brasil, terça, 20 h.
#O atorMarcelo Serradomostra sua coleção de gaitas e o par romântico
d� "Estrela-Guia", Sandy e Guilherme Fontes aprendem a tirar leite de
vacas no programa "Vídeo Show". Globo, quinta, 13:50 h.
#RobertoD'Ávila recebe o cantor e compositor Ivan Lins no "Conexão
Roberto D'Ávila". Rede Brasil, sexta, 22:30 h.

.

M�P� D�· MIN�
Destaques da programação na semana de 25 a 31/3/2001

Tudo pela fama
(MTV, dom, 18:15 H)

O "Em Busca da Fama", co
mandado' pelo trio de "vj's''
Max Fivelinha, Levy e ChrisNi
cklas é um programa que toma
anônimos em famosos. No

"game-show", os participantes
serão escolhidos na platéia e o

prêmio é apresentarum progra
ma na emissora com direito a

,

selecionar os clipes. Os can

didatos terão que cantar e pas
sar por testes musicais.

E O uencedor é...

(SBT, dom, 22:30 H)
A festa do Oscar será trans

mitida ao vivo, direto do Shrine
Auditorium, em Los Angeles.

, A apresentadora Babi e o críti
co de cinema Rubens Ewald
Filho comentam as chances
dQS concorrentes na cerimônia
comandada por Steve Martin.
A tradução simultânea será fern

por Maria Clara Forbes. O
'<,

"Gladiador", "O Tigre e o

Dragão", "Chocolate", "Traf- ,

fic" e "Erin Brockovich" dis

putam a estatueta de melhor

filme do ano.

ümíte {ínal
(Globo, dom, 23 H)

Neste domingo, finalmente será
\ conhecido o vencedor da gin
.cana "No Limite", Apremiação
de R$ 300 mil será disputada
pela dupla finalista, As provas
com maior-grau de dificuldade
foram guardadas para o final.
Zeca Camargo apresenta o

vencedor, ao vivo, direto dos
estúdios da Globo no Rio de

Janeiro, de onde fará à premia
ção.

Com as galínhas
(Globo, seg a sex, 8 H)

Após meses fora do ar, Ana
Maria Braga está de volta no

por Cintia Lopes

comando do "Mais Você".
Com cenário modificado e

direção de Marlene Mattos, o
.

programa terá novos quadros e

uma maior prestação de ser

viços aos telespectadores, além
das dicas de beleza e moda. A
loura continua com a compa
nhia do inseparável papagaio
Louro José, que terá quadro
próprio na produção.

, Volta às aulas

(Globo, seg a sab, 17 H)
Chico Anysio e sua "Escolinha
do Professor Raimundo" estão
de voltá. O programa retoma

depois de dois anos fora do ar.

Personagens como Seu Peru,
Rolando Lero e Dona Bela
voltam a freqüentar a sala de

aula, que terá vários novos

alunos. Lúcio Mauro, Tom
Cavalcante, Cláudia Jimenez e

até'mesmo o famoso palhaço
Carequinha encabeçam a lista
dos famosos da escolinha.

Bem-humorados
(Globo, ter, 22 H)

O humorístico "Casseta &

Planeta, Urgente!" vem com

novidades.A turma do Casseta
vai lançar mais um de suas

paródias, o funk "O Bonde do

Bundão", uma sátira ao grupo
Bonde do Tigrão. As novela�
da emissora também não es

capam da mira de Bussunda e

Cia. "Porto
-

dos Milagres" vira
"Porco ComVinagre" e um dos
"cassetas" será Cristal, na

versão "Estrela-Virgem".

Contos da uída
(Globo, ter, 23 H)

A série "Brava Gente" é

composta por adaptações de
contos. O programa vai retratar
cenas do cotidiano brasileiro.
Serão 16 episódios com cerca

de 30 minutos de duração.

"História do Passarinho", com
direção de Roberto Talma, e

"História de Carnaval", de
Herval Rossano, foram os pri
meiros a serem gravados, mas

.

a direção da emissora não defi
niu qual vai ao ar na estréia.

famaía unída

(Globo, qui, 22:30 H)
Sucesso na década de 70, a

série "A Grande Família", com
direção de Mauro Mendonça
Filho, está de volta à tevê. No

elenco, Marco Nanini é Lineu,
o organizado pai de família ca

sado com a dona-de-casaNenê,
vivida por Marieta Severo. O
casal tem os filhos Bebel e

Tuco, personagens de Guta

Stresser e Lúcio Mauro Filho.
Pedro Cardoso é Agostinho; o
genro boa-vida de Lineu. "Seu"
Flor é o sogro aposentado, per
sonagem de Rogério Cardoso.

Pícardías

(Band, seg a sex, 15 H)
Silvia Poppovic recebe algumas
mulheres para discutir o as

sunto "Fui Abandonada Grá

vida", na segunda-feira. Na
terça-feira, o papo é sobre o

tema "Ela Me Seduziu Por In
teresse". "Não Suporto Meu
Padrasto" também será dis
cutido no programa. A semana

encerra com "Gosto de Ser

Amante", na sexta-feira.

CENTERSOM

eD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EM
por Cintia Lopes

Comédías da uída famílíar
Marco Nanini é daqueles atores

consagrados que nunca emendam
trabalhos na tevê nem fazem

novelas com freqüência. Com 30
anos de carreira, o ator até então só

era contratado por obra pela Globo.
Mas, para viver o Lineu na nova

adaptação do si/com "A Grande

Família", que estréia nesta quinta
feira, dia 29, às 22h30, Nanini
assinou com a emissora por três
anos. O fato do convite ter partido
do diretor Guel Arraes e de se tratar

de um texto de Oduvaldo Vianna

, Filho, oVianinha, entusiasmou o ator.
"Sempre trabalhei por obra certa

para não ter de me sentir na obri

gação de aceitar convites desa
nimadores. Nem sempre aparecem
textos como este", comemora.

Exibida na década de 70, a série
"A Grande Família" logo se tornou

um grande sucesso de público. Na
nova versão, a direção está a cargo
de Mauro MendonçaFilho, que in
tegra o núcleo de Guel Arraes, com
quem Nanini já fez vários trabalhos
na tevê, entre eles a série "Dona Flor
e Seus DoisMaridos" e alguns episó
dios de "A Comédia da Vida Priva
da". "É ótimo trabalhar com antigos
colegas de trabalho. Há um clima '

de companheirismo. Eu posso falar
o que penso sem ninguém ficar ofen
dido por isso", valoriza Nanini.

A nova edição de "A Grande
Família" terá inicialmente 17 ca

pítulos e vai mostrar o cotidiano de
uma família de classe baixa do
subúrbio carioca. Lineu é ometódico

pai de família, que está sempre às

voltas com as contas a pagar. "Ele
defende uma série de valores, é

incorruptível. Tem um coração
grande e, apesar das dificuldades, se
preocupa com o bem-estar da fa
mília", conta Nanini, que fará par
com Marieta Severo, no papel da
dona-de-casa Nenê. A família

também é composta pelos filhos
Bebel e Tuco, respectivamente Guta
Stresser e Lúcio Mauro Filho. Pedro
Cardoso é o genro Agostinho e

"Seu" Flor é o sogrq aposentado,
vivido por Rogério Cardoso.

Aliás, o elenco foi um dos fortes
motivos que levou Nanini a aceitar
.o convite de Guel Arraes. Prin

cipalmente, por causá da amiga
Marieta Severo, com quem fez
várias dobradinhas no cinema e

teatro; como no filme "Carlota

Joaquina", de Carla Camuratti, e

recentemente na peça "Quem Tem

Jorge Rodrigues Jorge/CZN Marco Nanini e a estréia de "A Grande Família"

Medo de VirgíniaWoolf?". "E�ste
um entendimento, uma confiança
e nós estamos aptos a fazer qual
quer casal. A contracena acontece

da maneira mais completa possí
vel", diz o ator de 53 anos.

A afinidade entre os dois é um

dos trunfos do programa para tentar

repetir o sucesso da década de 70.

Apesar da repercussão da primeira
versão, Nanini não fazia parte do

grupo de telespectadores assíduos

dos episódios. Na época em que a

ditadura estava no auge, Nanini se

dedicava exclusivamente ao trabalho
teatral e não tinha tempo para
assistir televisão. "Fazíamos teatro

de terça-feira a domingo e não

havia videocassete. Não vi nenhum

episódio", admite o ator.

A ausência de lembrança dos '

episódios não se tornou algo
negativo para a composição do
Lineu. Pelo contrário. Segundo
Nanini, Lineu tem regras pessoais
muito implícitas e permite vários

tipos de interpretação. Mas o ator

não poupa elogios a Jorge Dória,
que viveu o Lineu da primeira
versão. "Ele é magistral no que faz.
Não me preocupei em fazer igual
a ele, mas também não me preo
cupei em ser diferente", despista

Nanini. O ator acredita que não

haverá comparações. "É como se

fosse uma música interpretada por
vários cantores. Cada um dá o seu

tom pessoal", pondera.
Mesmo com 30 anos de car

reira, Nanini é do tipo que ainda
tem a preocupação de trabalhar em
cima do personagem e chega a

levarmeses para achar o tom certo.

Foi o que aconteceu com Lineu. A
idéia de resgatar o texto do Via
ninha para a tevê foi de certa

forma uma responsabilidade amais

para Nanini, que teve dificuldades

para caracterizar o personagem.
"A maior dificuldade foi saber até
onde avançar com o humor sem
tirar a credibilidade do Lineu nem

transformá-lo em palhaço", conta.
Além de gravar o seriado, '

Nanini ensaia o espetáculo "A
Comédia dos Outros", com texto

e direção de Pedro Cardoso. Na

peça, que tem estréia prevista para
outubro, terá mais uma parceria
com Marieta Severo. "Estamos

recuperando os poucos anos em

que não trabalhamos juntos", diz
o ator, que breve estará também
nas telas de cinema com o filme

"Copacabana", de Carla Camu
ratti.

I�S'PAS"
"Sou da época do

herói bonzinho.

Um personagem,
hoje, considerado

babaca por
alguns. "

Renato Aragão, o
Didi, do programa

"A Turma do Didi",
referindo-se aos seus

personagens no

cinema e na tevê.

Eduardo Medeiros/CZN

"Isso é uma esculhambação nacional." Sonia Abrão,
apresentadora do "A Casa é Sua", criticando ao vivo em seu

programa a coreógrafa do "Domingo Legal", Iêda
Bittencourt, que subiu numa escada com um minúsculo short

para dizer ao senador cassado Luis Estevão que ele era um

gato. O senador tomava banho de sol no pário de uma

delegacia paulistana.
I

"Espero que o sindicato das ninjas não me procure."
Alexandre Frota, ator e empresário de funk, que lança a ninja,
sua nova personagem do show de funk. O ator foi

"obrigado" a colocar para escanteio a rebolativa personagem
Enfermeira, depois de muita polêmica com o Conselho de

Enfermagem. Enfermeiras de todo o Brasil se sentiram

ofendidas com a presença da personagem com sumários

jalecos brancos na mídia.

"Pode até faltar pó de café lá em casa, só não falta o

meu Dolce & Gabbana." Verônica Costa, a mãe loura do

funk, apresentadora do "Funk 2000", jurando que não passa
um dia sem seu perfume importado, em entrevista à "Chiques
& Famosos".

"Eu sou humana, de carne e osso, e sinto falta de

dividir as responsabilidades com alguém." Cissa

Guimarães, apresentadora, se enrolando para explicar como
criou os três filhos sem a ajuda dos ex-maridos, em entrevistá
à "Quem Acontece".

"Queria ser mulher". Marcos Mion, apresentador dos
programas "Os Piores Clipes do Mundo" e "Uá-Uá" da

MTv, confidenciando sua admiração pelo sexo feminino e

pelo fato de a mulher ter a vantagem de dar vida a um ser

humano, algo impossível para os homens.

"Quando eu éontraceno com modelo, a cena não

rende." Victor Fasano, ex-modelo e ator, se queixando do

desempenho em cena de suas antigas colegas de trabalho. O

ator foi o primeiro modelo a atuar como protagonista de

novela, em "Barriga de Aluguel".

"De qualquer forma, vão ter que me engolir." Otávio
Mesquita, apresentador do "Perfil 2000", rebatendo as críticas
sobre o jeito nada convencional de entrevistar seus
convidados.

"Gosto de homens 'que,se fazem de santo. Aqueles que
ficam quietinhos, na deles, e, de repente, atacam." Dany
Bananinha, assistente de palco do "Caldeirão do Huck" e capa
da "Playboy" de março.
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Agatinha
Bianca

Campregher
da Silva

s anos.

Seus pais
lhe

desej�m
nl.uitas
felicidades

CLíNICA� Weodá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÜDE,WEG, M�LWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇAO

Na fôto com o irmão,
Marcos, a fofinha Luana

Cristina Blesing
.

completou \aninho
ontem, e a festinha será

na Recreativa

Breithaupt. Os pais,
Sandro e Luzia Blesínq,

desejam muitas
felicidades!

Completou 1 aninho día
14/3 a linda Katariny

Gabrieli, filha de Geraldo
Jr (Studio FM) I;..Neusa

Completou 1 aninho ontem a

bela Isabelle Sayuri Sasse
Iwasaki, filha de Paulo e

Miriam, que hoje está
enfeitando a nossa coluna

Aniversaria amanhã Manuella C.
Alves Tavares, completando 9 anos.

Ela é filha de Tanuí (Criatus Propa
ganda) e Débora. Seus convidados
serão recepcionados hoje, no salão

de festas do Conjunto Amizade
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o Grupo Time, dirigido por Valmor Veloso, anuncia um

crescimento nos últimos 12 meses por volta dos 78%.

Segundo Veloso, o aumento significativo de clientes deu
se em virtude da escola ocupar o espaço de "Modelo" em

qualidade e filosofia de treinamento. Agora, uma equipe
de quatro funcionários deverá passar 18 dias em Phoenix

(Az - EUA) se aperfeiçoando em técnicas de ensino e

aproveitando pura participar de um seminário da

Microsoft:

A bonita
Thaís Hele,
na Gascho
reuniu os

I amigosno
último dia

10, no Clube
Atlético

Baependi,
para come

moraros 15
anos

MÃE E .FILHA Leonida
Kanzler Sasse estréia idade

nova neste sábado

Rosane Sasse Gieburowski troca
idade neste domingo

Aniversaria amanhã

Agnes Azevedo,
sócia-proprietária da
Azevedo Automóveis.
Muitas felicidades é o

-

que deseja o marido,
Luís, e os filhos, Lucas

e Letícia

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
. 376�16a3

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

DUPLA COMEMORAÇÃO O casal
Sueli e Amarildo Borba comemora, no

próximo dia 27 de março, 8 anos de
casados e, no mesmo dia, ambos co

memoram aniversário. Parabéns!!!

MareioDecker
aniversariou
no dia 22

Marilza M. 'Klein,
gerente da Revistaria

-Hott, recepciona hoje,
em sua residência, um
grupo de "amigos e

familiares para come

morar seu aniversário.
Felicidades!11 Floricultura

Florisa
,

� (047) 371-8146
ir (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraquá do Sul - sc

Ivone Z. de Souza ani
versariou ontem. Para
béns do marido, Alirio
de Souza, e dos filhos,
Fernando e Ricardo.

RESTAURANTE

Acaba de ser inaugurada a

mais nova opção de almoço
em quilo em Jaraguá do Sul.
A nova casa, o Brega Kilo, foi
inaugurada na última quarta
feira, com delicioso almoço
oferecido à imprensa e convi
dados pelo diretor-proprietá
rio,Mateus Formento.O aten

dimento será diário, também
aos sábados e domingos, acei
tando reservas para festas à
noite. O Brega Kilo está loca
lizado na Rua Antônio Carlos
Ferreira, 295. Telefone 371-
3898.

ELEIÇÃO E HOMENAGEM

O Clube Atlético Baependi
realiza na próxima segunda
feira, dia 26, assembléia para
renovação da diretoria. O

empresário Sidnei Buchmann
deve ser reeleito. Na oportu
nidade, o clube prestará ho

menagem ao ex-presidente
HaroldoRistow. O ponto alto
da solenidade será a inaugu
ração de uni busto do home

nageado como forma de agra
decimento aos serviços pres
tados ao clube. O colunista

agradece o convite.

ORATÓRIA
Estão abertas inscrições no 2°

piso do Shopping Breithaupt
para o curso de Oratória, que
será ministrado por Nelson
Borchardt. Borchardt é for

mado em artes cênicas no Rio

de Janeiro e aplica técnicas
teatrais no mundo dos negó
cios. O curso inicia no dia 27

deste mês, com três turmas,

em dias e horários diferentes.

PARCERIA

AMetalúrgica Lombardi, loca
lizada na SC-416, Km 16,5, Rio
Cerro II, é a mais nova par
ceira da Ciluma Alimentos. O

coquetel inaugural do nove

restaurante aconteceu ontem

à noite, às 20 horas, na sede

daempresa.

CERIMÔNIA

O prefeito lrineu Pasold presi
de nesta segunda-feira, dia 26

demarço, cerimônia cívica e111

comemoração a emancipação
doMunicípio e lançamento do
Calendário de Eventos alu

sivos aos 125 anos de Jaraguá
doSul. Será na Praça Ângelo
Piazera, a partir das 8h30.
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Ladies and Gentlemen
Acabo de voltar do Carnaval na praia, onde fiz urna triste constatação:

tá dominado, tá tudo dominado!!! Só dá funk! O "neoforró" tenta urna

reação, mas suas letras não são cafajestes e não trazem a "alegria
compulsória" que o brasileiro tanto gosta.
Aí não dá, né, pô?! Como é que o cara-quer fazer sucesso sem tratar

mulher como lixo?! Esses forrozeiros, vou te contar...
A indústria do CD pirata vai tratar de enfraquecer esse negócio, mas o

jabá e a televisão devem insistir na onda por urn bom tempo. Xuxa, Luciano
Huck,RaulGil,Gugu, enfim, toda essa gente boa vai se virar pra ganhar em
cima
ABandeirantes até já vai lançar um.programa semanal com duas horas

de duração dedicado ao funk.Isso, claro, até o Tigrão (a mente por trás do
"movimento") ser domesticado, o que, em termosmercadológicos, significa
botar um terninho e gravar uma babinha pra novela das oito da Globo.

O Tigrão, aliás, deu uma elucidativa entrevista pra revistaVIP demarço.
Eu digo elucidativa, pois ele dissipa a névoa de ignorância (por parte do
público) que encobria alguns aspectos do "movimento". Vejamos: em
determinado trecho da entrevista, Tigrão diz:

"

...As pessoas gostam desse
erótismo. Mas, se você analisar, as letras nem são tão pesadas. Elas têm
duplo sentido, até porque o público infantil ouve funk."

Muitas coisas interessantes nessas sentenças! Então vamos porpartes:
"

...se você analisar, as letras nem são tão pesadas". Eu analisei e ele está

certo. Quem, em sã consciência, poderia achar pesada a letra do funk

"Máquina de Sexo", que diz: "Máquina de sexo, eu transo igual a um animal
I A Chatuba de Mesquita do bonde do sexo anal I Chatuba come cu e

depois come xereca I Ranca cabaço, é o bonde dos careca". Note-se a

leveza de termos como "sexo anal", "cu", "xereca" (!) e "cabaço". "Elas têm
duplo sentido .. ", Procurei demais e não achei o duplo sentido no funk.

"Barraco 111": "Me chama de cachorra, que eu faço au-au I Me chama
de gatinha, que eu faço miau I Goza na cara, goza na boca I goza onde

quiser". Ah, agora entendi! "Goza na cara" é porque o cara ficava tirando
sarro da menina pelas costas. Aí ela diz "Goza na cara!". Que coisa ...

"
...até porque o público infantil ouve funk". Eis uma verdade e a

preocupação do Tigrão se justifica. Foi pensando nas crianças que o garoto
Jonathan, de 7 anos (ele mal tem coordenação motora para reproduzir a
coreografia), foi incentivado a gravar o funk "Jonathan II", de edificante
letra: "De segunda a sexta, espôrro na escolal Sábado e domingo, eu solto
pipa e jogo bola I Mas eu já estou crescendo com muita emoção I E eu já
vou pegar um filécom popozão". (7 anos!!! 7 anos!!!)

PÔ, foi mal ...A culpa éminha, gente grande, feia e besta, que não entendo.
Então, vamos lá, repetir o discurso de dez em cada dez apresentadores de
programas femininos e de auditório: todo mundo junto, um, dois, três e já:
"Amalícia está na cabeça do adulto, a criança só quer se divertir. Onde já se

viu, se preocupar com uma coisa dessas. Das crianças que passam fome na
rua ninguém fala nada...". Aplausos entusiasmados e urros de apoio, por
parte do auditório. É bom que se diga que as crianças que passam fome nas
ruas são um sério problema social, cuja resolução deve ser uma das

'

prioridades máximas de qualquer governo (detalhe sem importância: os
funks da moda não passam nem perto dessa questão. Mas, beleza, vamos
lá...). Só que é um problema do governo, a gente não tem nada com isso,
não é mesmo? Ao invés disso, vamos dar risada e incentivar o moleque de
7 anos (7 anos!!!) a "pegar um filé com popozão". Afinal, nunca é cedo
demais pra mostrar pro papai que se é um garanhão, que não deixa passar
nenhuma cachorra. Isso é que é uma infância saudável! E pensar que eu

perdi tanto tempo assistindo Bambalalão, Sítio do Pica-Pau Amarelo e

ouvindo aqueles discos da Turma do BalãoMágico. Ao invés disso, podia
estar por aí" transando umas cachorras ...

Enquanto a gente dá risada, amolecada vai crescendo com a certeza de

.que mulher não passa de uma bunda e um par de peitos siliconados, que
gosta de ser chamada de cachorra e que acha que só urn tapinha não dói. Se
"só um tapinha não dói", o primeiro deveria ser dado no popozão dos

tigrinhos e cachorrinhas que curtem essas coisas. Depois a gente não

entende o motivo do aumento dos índices de violência contra a mulher e

porque ela é tão desrespeitada na sociedade. Será que não é óbvio? Você,
cadela...quero dizer;mulher que está lendo isso, levante-se e lute! Não seja
uma cachorra! Um tapinha dói, sim! Exija respeito antes que nós, homens,
acreditemos que é isso mesmo que vocês querem. Deponham as Xuxas,
CarIas Perez, Feiticeiras, Tiazinhas, Enfermeiras, Internéticas, Vampiras,
Femandas Abreu e Vanessinhas Pikachu de seus reinados de miséria

intelectual! Conto com vocês!!! E lembrem-se sempre da cada vez mais

pertinente frase de Oscar Wilde: "Todo crime é vulgar, assim como toda
I
VUlgaridade é criminosa."

Ainda, no livroCabeça deNegro, dePauloFrancis, havia um comentário
acerca do que seria quando o morro descesse para a avenida... Parece que
Otempo é agora! A barbárieimpera! Bruno Iim Te Valin
�

..

Quatro bombeiros efetuaram
parto dentro da ambulância
Menorfeveo
primeiro filho
na madrugada
de quinta-feira

Jaraguá do Sul - Kevin

Felipe tem 42 centímetros, 2,5
quilos e três dias de vida. Ele
nasceu na ambulância do Corpo
de Bombeiros Voluntários do

Município, na madrugada de

quinta-feira. Os quatro bombei

ros, Anacleto Garcia, Márcio
Mahs, Alexandre Dállari e Sandro
Papp atenderam à chamada no

Bairro Três Rios do Norte e fo
ram os responsáveis pelo parto
da criança. Grávida de aproxima
damente 36 semanas, do primei
ro filho, Marciana Pereira da Sil

va, 16 anos, iniciou trabalho de

parto no caminho para o hospital,
próximo à Ponte Abdon Batista.

- Nós a colocamos na am

bulância e, quando percebemos
que não ia mais dar tempo de

chegar ao hospital, pegamos
nosso equipamento básico e

efetuamos o parto. Não foi

complicado, a criança nasceu em
apenas um minuto -, relatou

Mahs, 17 anos, que há dois traba
lha como bombeiro. "Foi a pri
meira vez que fiz um parto de

verdade", conta, enfatizando que
todos os soldados recebem trei

namento básico de primeiros
socorros, inclusive cursos sobre

parto. "Temos que estar prepa-

Edson Junke&'CP

Ocorrência: Mahs e Marciana comemoram o nascimento de Kevin

rados para tudo", destaca.
Mãe e filho foram encaminha

dos para oHospital eMaternidade
Jaraguá e estão bem. "Marciana

precisa beber bastante líquido
porque ainda não tem leite para
amamentar Kevin", diz a auxiliar

EI'4AGREÇA
Agora você tem a oportunidade de juntar-se a este g�upo de
sucesso e atingir seu objetivo de emagrecer com saúde. O

Vigilantes do Peso traz para você seu melhor e mais
completo programa, o novo 1, 2, 3 Sucesso Plus. Você vai
aprender a emagrecer e manter o peso através de técnicas

:.__modernas, práticas e personalizadas.

Venha assistir à uma reunião grátis e aproveite para Cl

última semana de promoção na inscrição.
.

Reuniões às 205 -feircs, às 8 e 19 horas, no Salão Paroquial
São Sebastião.

Informe-se no telefone 371-9289, horário comercial

Novo Programa
.,.8d!IIIlt"pl�

de enfermagem Salete Cecconi.

Em 33, anos de existência,
'essa foi a segunda vez que o

Corpo de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul atendeu cha
mado e teve que efetuar um parto.
(FABIANE RIBAS)

Um novo conceito
na

pré-impressão

370-8649
cp.cromoart@jomalcorrei,odopovo.com.br
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Cieepretende abrirunidade emJS
Mussi, diz que o objetivo do en

contro é buscar forças e firmar
parcerias para abrir uma unidade
operacional 110 próximo mês, a

11 a de Santa Catarina. "O trabalho
viabiliza a abertura de estágios,
oportunizando orientação e treina
mento aos estudantes". Ele sali
enta que o Ciee não tem ligação
com determinada empresa e afir
ma que é da comunidade. "Toda
e qualquer empresa pode contra
tar estagiários", explica.

EmSanta Catarina, o Ciee tem
5,7 mil estagiários (estudantes de
ensino superior, tecnólogo e cien
tífico) atuando no mercado de
trabalho. "No ano passado, cerca
de 1,2 mil foram efetivados nas

empresas em que estavam estagi
ando", conta Mussi. As entidades

representadas no local vão apoiar
o projeto. (FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul - O Ciee

(Centro de Integração Empresa
Escola) promoveu encontro na

noite de quinta-feira, no restau

rante do Hotel Itajara, para buscar
parcerias com entidades do Mu

nicípio. A intenção é implantar
uma unidade da instituição em

Jaraguá do Sul, no próximo mês.

No evento, estavam repre
sentantes da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul), Apevi (Associação de

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu), CDL (Câmara de Di

rigentes Lojistas), Senac (Serviço
Nacional de Aprendizagem Co

mercial), Senai (Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial),
Unerj (CentroUniversitário de Ja
raguá do Sul), entre outros.

O superintendente-executivo
do Ciee Estadual, Anibal DibDúvidas: Silvestrine (em pé) detalha os procedimentos para as DIEFs para contadores de empresas

����MATIV���.ql!!��272i
MissasAmvali promove curso para

preenchimento da DIEF
Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz
, 19hOO - Matriz

08h30 - Molha

Sábado
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz
19hOO - São Benedito

anualmente à Secretaria Estadual
de Fazenda até o dia 30 de abril.
Com basé nas informações
prestadas pelas empresas, a se

cretaria conhece amovimentação
financeira do Estado e define os

índices de repasse do ICMS

(Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços) aos mu
nicípios. O objetivo do curso é o

preenchimento correto do docu

mento, garantindo o reajuste do
valor adicionado ao retorno do

imposto.
A secretária-executiva da

Amvali, Maria Tereza Nora, lem
brou a importância do preen
chimento correto das declarções,
tanto para as empresas quanto
para o Município. "Se houver
erros no preenchimento da DIEF,
a Secretaria de Fazenda exclui o

documento, obrigando a empresa
a refazer os trabalhos, exigindo
que sejam anexadas os res

pectivos de movimentação eco

nômica. O erro poderá refletir em
prejuízo ao município, já que é o

montante da movimentação
econômica que serve de base de

cálculo para a definição dós
índices do retorno do ICMS�',
explicou.

Maria Tereza informou que a

preocupação da entidade com o

preenchimento correto da DIEF
tem trazido resultados positivos
para a região. Segundo ela, em
1994, a microrregião da Amvali

ocupava a sétima posição no

ranking estadual do índice de

retorno do ICMS e Jaraguá do

Sul o quarto lugar. "Hoje, a

Amvali está em quarto lugar e

Jaraguá do Sul em terceiro",
afirmou, destacando o trabalho
desenvolvido pela associação e as

parcerias firmadas com as em

presas com relação às decla

rações.
O mesmo curso foi realizado,

segunda-feira, na Prefeitura de
Barra Velha, para contadores do

Município e São João do Itaperiú,
e no dia seguinte em Massaran
duba. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Declaração serve
comobasede
cálculo para o
retornodo ICMS

NOSSAMENSAGEM

"Vou-me embora, vou voltar
parameu Pai"

A história humana é cheia de fragilidades e de incoerências. Porém,
Deus também toma parte na história do mundo, resgatando o ser

humano de suas misérias e pecados com o seu amor mi�ericordioso.
A mão tema e amorosa do Senhor está sempre estendida para toda a

humanidade. Ele é Pai que acolhe, abraça e faz a festa da vida com

todos os que a Ele retomam. Somos sempre filhas e filhos pródigos,
que retomamos a Ele e estendemos nossas' mãos vazias. É preciso
esperar, perdoar e festejar a volta dos que estão longe.

Jaraguá do Sul - Cerca de
800 contadores, empresários e

técnicos do Município, de Gua

ramirim, Corupá e Schroeder

participaram, namanhã da última
quinta-feira, no auditório do Sesi

(Serviço Social da Indústria) do
curso sobre preenchimento da
DIEF (Declaração de Infor

.mações Econômicas e Fiscais).
O evento, promovido pelaAmvali
(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), foi ministrado
pelo economista Mateus Sil

vestrine, funcionário da entidade.
As DIEFs são declarações do

movimento econômico realizadas
dentro das empresas, entregues

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105
Ed. Florença -1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125
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Protesto reinicia em 40 dias
se DNER não fizer a obra
Guaramirim - As manifes

tações serão retomadas dentro de
I ao máximo 40 dias, se até lá o

DNER não iniciar a instalação do

equipamento. A garantia foi dada
pelo presidente da Associação dos
Moradores do Bairro Recanto
Feliz e um dos organizadores do
movimento, Caubi dos Santos Pi

nheiro. Ele informou que na pró
xima terça-feira estará em Guara
mirim o engenheiro Nelson Gar

cia, da empresa responsável pela
instalação de controladores de
velocidade em rodovias federais
no Estado.

Segundo Pinheiro, as comu-

I nidades envolvidas permanecerão
mobilizadas até que a reivindi

cação seja atendida, mesmo com

a promessa obtida quinta-feira,
em audiência mantida na Resi
dência do DNER em Joinville, de

que a primeira localidade a .ser

contemplada com a colocação de
uni desses equipamentos, entre
todas as unidades previstas, será
justamente no entroncamento da
Rua Cláudio Tomaselli. Na mes

ma reunião, a decisão foi, inclusi
ve, confirmada pelo chefe do 16°
Distrito do DNER, engenheiro
Roberto Ribas, através de um fax

que enviou de Brasília.
Há alguns dias, o DNER me

lhorou a sinalização de pista no

local, dando mais segurança para
o tráfego de veículos, desde a .

Ponte do Portal, em Jaraguá do

Sul, até o Trevo do Priss, em
Guaramirim.

O protesto realizado ontem foi
o segundo promovido pelas
comunidades que reclamam mais

segurança para pedestres e mo

toristas. (MR)

Sofrimento: Alcides e Sônia Sabino perderam filho de 19 anos, vítima de atropelamento

rações Especiais) de Florianópolis
e 19 policiais rodoviários e seis
viaturas da Delegacia Regional de
Joinville e do Posto de Guara
mirim para acompanhar o pro
testo, mas praticamente não teve

serviço. De acordo com o ins

petor Renildo Cortês, ninguém foi
multado e não foram registradas
maiores dificuldades. Conforme
o inspetor, o grupo estava orien

tado para garantir a segurança
necessária para que a manifes

tação fosse realizada, dentro do

prazo de 30 minutos combinado,
desde que fosse pacífica e sem

maiores problemas ao tráfego.
O único incidente, mas sem

maiores conseqüências, deu-se
com o ônibus placa LYR-I070,
da empresa Canarinho, que fazia
a linha Guaramirim=-Jaraguá do ,

Sul. O motorista quis forçar pas
sagem no local, no momento em

que o bloqueio ainda estava sendo
formado, provocando forte

reação dos moradores, que se in

terpuseram ao veículo, enquanto
o vereador José Antônio de

Santana, de Schroeder, que esta

va ao microfone, repudiava a

atitude com veemência.
(MILTO�N RAASCH)

Moradores bloqueiam BR-280
exigindo instalação de lombada
Protestodurou
meiahorae
teveapoioda
Poncia Rodoviária

Guaramirim/ Schroeder/

Jaraguá do Sul � Durante 30

minutos, entre às 13h15 e 13h45,
os moradores dos bairros Re

canto Feliz, Vila Amizade, Vila
Paraíso e Bairro Schroeder, na di
visa de Schroeder e Guara

mirim, bloquearam o tráfego na

BR-280, ontem à tarde, pres
sionando as autoridades federais
e o DNER (Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem) e

exigindo a instalação de lombada
eletrônica na altura do entron

camento da rodovia com a Rua

Cláudio Tomaselli, para garantir
mais segurança no local.

A manifestação transcorreu

pacificamente e reuniu cerca de
400 pessoas, entre populares, re
presentantes de sindicatos e vá
rias entidades, vereadores de

Guaramirim, Schroeder e Jaraguá
do Sul, além dos deputados

estaduais Ivo Konell e Francisco
de Assis. O bloqueio da rodovia
foi feito pelos próprios mani

festantes que invadiram a pista,
conduzindo com palavras de
ordem e empunhando cruzes de

madeira, simbolizando as mais de
20 mortes já registradas no en

troncamento, um dos trechos
mais perigosos da BR-280, na

.

ligação entre Jaraguá do Sul e

Guaramirim.
Ao final dos 30 minutos, o

bloqueio foi desfeito e o tráfego
de veículos normalizado, em

cumprimento ao acordo feito en

tre os líderes do movimento e a

Polícia Rodoviária Federal, que
acompanhou os acontecimentos
sem interferir, garantindo também
a ordem no local. Inicialmente, a
manifestação estava prevista para
durar cinco horas, mas em

conversa mantida quinta-feira à
tarde no 16° Distrito do DNER,
em Joinville, os representantes
das comunidades concordaram
em reduzir o tempo de duração
do ato.

SEM INCIDENTES - A
Polícia Rodoviária Federal mo
bilizou duas viaturas e seis
homens do NOE (Núcleo de Ope-

GD 9lJ'I/�8.�
CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

'

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

GráficaCP
370-8649
370-7944
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Evento: Dieter Ianssen representou a Prefeitura de Iaraguâ do Sul na abertura do encontro estadual do Creci

Encontro de delegados do Creci
reúne 57 pessoas no Beira Rio
Representantesdo
segnento levadali
dific�ldadesque
enfrentam

Jaraguá do Sul- o 4° En
contro Estadual de Delegados
do Creci (Conselho Regional
dos Corretores de Imóveis) foi
realizado ontem, no Clube Beira

.

Rio. Efetuado pela primeira vez
em Jaraguá do Sul, o evento

reuniu 57 pessoas, entre corre

tores e empresários do ramo

imobiliário, para abordar as

suntos relacionados à fiscali-

COLÉGIO MARISTA
SÃO luís

PROMOVE I OFICINA
DE TEATRO

O Colégio Marista São
Luís estará promovendo nos

dias 23 e 24 de Março a I Ofi
cina de Teatro (ano 2001).
Participarão alunos da sa e

6a série do Ensino Funda
mental,

Os trabalhos serão orien
tados pelo competente pro
fessor do Colégio Marista Frei

Rogério de Joaçaba, prof.
Guilherme Peixoto.

A oficina tem por obje
tivo a integração sócio-po
lítico dos seus" integran
tes, como também incenti
var a participação de alu
nos para a formação de no
vos grupos de Teatro do

COlégio.

zação e credenciamento da
classe. O presidente do Creci
de Santa Catarina, Gilmar dos
Santos, destaca que a intenção
é tomarmais homogêneo o fun
cionamento de todas as dele

gacias do Estado, que está sub
dividida em 16 regiões e cinco

macrorregiões.
- Os delegados e coor

denadores de fiscalização estão
fazendo levantamento das di
ficuldades que a classe enfrenta,
buscando possíveis soluções em
conjunto-, informa Santos. Ele
explica que a função dos dele

gados é prestar orientação às

pessoas que atuam no seg
mento.

O presidente do Creci conta

que a cada ano o encontro é
realizado numa região diferen
te para que as ações tomem-se
parecidas. Ele mostrou-se bas
tante satisfeito com a receptivi
dade de aproximadamente 125

pessoas em participar do curso

superior de Transações Imo

biliárias. O curso vai iniciar no

segundo semestre deste ano, na
Unerj.

ABERTURA - Mais de
120 pessoas, entre integrantes
do evento e representantes
políticos da região, acompa
nharam a abertura oficial do en
contro estadual de delegados do
Creci, realizada na quinta-feira
à noite, no Clube Atlético Bae
pendi. (FABIANE RIBAS)

Pizzas
Pequena - R$ 7,90
Orande - R$ 13,90
Oigante R$ 17,90
Calzone - R$ 17,90

Prazer em Entregamos em Guaramirim
atender bem.

. ��a,�. Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

Ladrão é perseguido e preso

após furtar moto em J. do Sul
Guaramirim/Massaran

duba - Operação conjunta en

volvendo policiais civis emilitares
resultou na prisão de Wilmar

Wackerhage, de 22 anos, acusado
de ter furtado a motocicleta CG
125 Titan, ano 2000, pertencente
a Roberto Nascimento dos San

tos, de Jaraguá do Sul. Wacker

hage foi cercado e preso no início
da tarde de quinta-feira, na loca
lidade de Jacu-Açu, na divisa de

Jaraguá.do Sul e Massaranduba,
quando tentava escapar da per

seguição da polícia, junto com

outro homem, que conseguiu
evadir-se e continua foragido.

A' polícia começou a perse

guição por volta das 4h30, depois
de receber informação-de que ele
e um comparsa haviam sido avis

tados na Estrada Rio Molha,
seguindo em direção aMassaran
duba, onde foram interceptados
por policiais da cidade vizinha.
Eles teriam se apoderado damo
tocicleta no início damadrugada,
na residência do proprietário da

mesma, localizada à Rua Fritz

Bartel, no Bairro Baependi. A
polícia conseguiu recuperar a mo
tocicleta, que havia sido aban

donada.após terem sofrido uma

,

LPr_e�f._Wi_a_l_de_m_a_r_:_G_ru_b_b_a..:.,_2_1.:_7_6_-_Vi_I_la_L_a_l_a_u_-_J_a_ra_:g::_u_á_d_o_S_u_1U_llizdí.erhage:policia constatou que existem antecedentesporfurto

queda, durante a perseguição.
,

Wackerhage caminhava pela
rua quando recebeu voz de prisão,
e foi conduzido para a Delegacia
da Comarca, em Guaramirim.
Até então, ele havia conseguido
semanter escondido, primeiro em
uma arrozeira e depois entrando
num matagal. No depoimento à

delegada JuremaWulf, ele, inicial
mente, negou ter cometido o furto
do veículo, mas acabou confes
sando em seguida, após ter sido
reconhecido por um dos policiais
militares que estava em serviço. I
Ele não revelou o nome da pes-

/ soa que o acompanhava e tarn- I
bém não forneceu para a polícia
informações para a localização do I

companheiro.
ANTECEDENTES - O

acusado é natural de Barra Ve

lha, mas reside atualmente em

Jaraguá do Sul. A polícia cons

tatou que existe inquérito por furto
instaurado contra ele, por furto

praticado em Guaramirim, em

1999. A delegada Jurema está
buscando mais informações para
apurar seWackerhage teve partici
paçãono furto de várias outrasmo
tocicletas furtadas nos últimos em

meses na região. (MILTON RAASCH)
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Cezar JunkeslCP

Natação
Os nadadores da equipe AjinclFME vão disputar a Travessia do

Paru, em Florianópolis, no domingo. O treinador Reinaldo
Fructuozo vai contar com os atletas Eduardo Marcatto, Marcelo
Córdova, Ana Zanandréa, Juliana Vicente, Marina Fructuozo,
Talita Hermann, Elisiane Franzner, Luana Martins e Aline.

Ossowski.
Xadrez
O Campeonato Estadual
Sub 16 e 18 de Xadrez

começou ontem e

prossegue neste fim de semana,

em Chapecó. O técnico do

xadrez, Renan
Costa, vai contar com os atletas

AlexandrFier, Glauber de Bona,
Karina Kanzler,
Carlos Horiz, Vanessa

EngeImam, Carlos Kanzler,
Vitor Ferreira, Daniel Rial e
Rafael Machado.

Tiro

A segunda etapa do
Campeonato Catarinense de

Carabina Apoiada acontece hoje
e amanhã, em Blumenau. O
técnico Samuel Lopes vai
acompanhar os atiradores

\ '

Romeu Herber; Vilson e

Jackson Borchardt; Rafael, Ivo,
Marcos, Rosali e Ademir
Siewerdt; Amo Utpadel;

Marsan Grützmacher; Laércio
Kuchenbecker; e Gilnei

.

Schünke.

Bicicross

Neste final de semana a equipe Malwee de Bicicross vai participar
da segunda etapa do Campeonato Estadual de Bicicross, que será

realizada em São José.

EscolarMirim
As inscrições para a primeira
fase do Campeonato Escolar
Mirim estão abertas até o dia 9
de abril. As escolas interessadas
em participar já podem solicitar
ficha de inscrição na PME. A

competição é destinada a alunos
com idade até 13 anos,

envolvendo as modalidades de

atletismo, basquete, futebol de
salão, handebol, vôlei, xadrez e

tênis de mesa. O EscolarMirim
será realizado de 25 a 29 de abril.

Campeonato Varzeano
A primeira rodada do 19°

Campeonato Varzeano de

Futebol Raul ValdirRodrigues
"rroféu 125 Anos de Jaraguá

do Sul", começa hoje. Os
jogos estão marcados para às
13h45 e 15h30, num total de

oito partidas. Este ano a

competição reúne 16 equipes
divididas em quatro chaves.
Os jogos vão àcontecer nos

estádios Acaraí, Arsepum,
Santo Antônio e Vila Lalau.

Colégio Marista São Luís
na OLIMACA/2001

Futsal: apesar da marcação da equipe adversária, a Malwee garantiu vitória no jogo de ontem

MalweelFME estréia' com
II'
li

da cobrança de pênalti de

Chiquinho. O gol da equipe de
Brasília saiu quando faltava pouco
mais de três minutos para encerrar
a partida. Eles tiveram a opor
tunidade de marcar um segundo
ponto, mas Fabinho errou ao co

brar o pênalti.
- O técnico havia nos pedido

mais determinação e empenho,
entramos na quadra e aplicamos a

orientação do professor. Importan
te é entrar com vitória na estréia
da Liga e treinar para melhorar o
ritmo -, diz Sandrinho.

O próximo jogo da Malweel
PME vai acontecer amanhã, con
tra o Rio Verde Femuv, de Goiás,
a partir das 11 horas, no ginásio
do ParqueMalwee. (FABIANE RIBAS)

vitória na liga nacional
Time jaraguaense
ganhouda
equipe de Brasília
porS a 1

Jaraguä doSul- Em meio 'à
batucada da torcida - cerca de
700 pessoas -, a Malwee/FME
se embalou e venceu a equipe
Uneb/Dal Ponte, de Brasília, por 5
a I, jogo que marcou a estréia da

Liga Nacional de Futsal. O técni
co da equipe jaraguaense, Fer
nando Ferreti, destaca que o de

sempenho dos atletas foi bom,
considerando o baixo índice de

passes errados. "O primeiro pas
so foi dado, a qualidade e quanti-

dade de acertos contribuiu, em
muito, com o resultado do jogo", diz
Ferreti, salientando que ainda falta
melhorar o entrosamento do grupo.

Com a marcação intensa do

adversário, o time da casa teve que
correr mais e agir com rapidez.
Após os dois minutos de jogo, o

fixo Júlio César abre o placar do
time jaraguaense e, apenas nos
últimos três minutos do primeiro
tempo, Xande marca o segundo
gol.

No segundo tempo, os passes
foram certeiros e o placar subiu
mais três pontos para a Malweel
FME com gols de Sandrinho,
Chiquinho e Chico, que aproveitou
paramarcar o gol quando o goleiro
espalmou a bola, durante a defesa

FEIRA AUTOMOTIVA
DE JARAGUÁ DO SUL

Parque Municipal de Eventos
de 06 a 08 de Abril
Jaraguá do Sul - sc

VI ENCONTRO DOS NÚCLEOS DE
AUTOMECÂNICAS DE SANTA CATARINA

Sábado - dia 07 - das 9 às 12 horas

r ENCONTRO CATARINENSE DE
RETIFICAS DE MOTORES E LIDERANÇA NACIONAL

Sábado - dia 07 � das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas

Promoção:

ACUS�
AliSOClAçAo CONERctAt. E
..oo.'ßtIALDIi JAltll,ouA DO aUII

Em reunião realizada na última segunda-feira, os Coordenadores
Esportivos dos Colégios definiram as modalidades e o

regulamento domaior evento esportivopromovido pela Província
Marista de Santa Catarina, aXIII OLIMACA - OlimpíadaMarista
Catarínense, que se realizará no mês de outubro na cidade de

I

Caçador.
I '

A OLIMACA é um evento bi-anual que tem como finalidade

fortalecer a amizade, a, integração, a solidariedade e a

sociabilidade entre os alunos dos Colégios da ProvínciaMarista
deSanta Catarina. Reunirá nesta edição aproximadamente 520
alunos/atletas na faixa-etária compreendida entre 11 e 15 anos,

representando os seguintes colégios: Colégio Marista São Luís

(Jaraguá do Sul), ColégioMarista São Bento (São Bento do Sul),
Colégio Marista São Francisco (Chapecó), Colégio Marista Frei
Rógério (Ioaçaba),ColégioMarista Paranaense (Curitiba),Colégio
Marista (Criciúma). e o anfitrião Colégio Marista Aurora

(Caçador).
O Colégio Marista São Luís participará nas modalidades de

Basquetebol masculino e feminino, Voleibol feminino, F�tebol
de Salão, Xadrez e Tênis de mesa masculino e feminino.

UUI.U"" I nlllll
IUIUt·un

NOTAS
__

Reunião de treinadores
A FME promove amanhã, a

partir das 13 horas, reunião en

vol vendo os treinadores de todas
as modalidades esportivas desen
volvidas pela instituição, no au

ditório do Sesi. O objetivo do en
contro é apontar as obrigações e

deveres do grupo.

Automobilismo
A segunda etapa do Cam

peonato Catarinense de Auto
mobilismo vai acontecer hoje e

amanhã, no Autódromo Rio

Represo, em São Bento do Sul.
A prova não aconteceu na se

mana passada devido à chuva. Os

tempos dos treinos li vres reà
lizados no sábado passado, pela
manhã, valem para a prova deste
fim de semana.
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Integração: Cruz de Malta e Ponte Preta durante disputa na primeira rodada do campeonato

Amanhã acontece a 3a rodada
do Campeonato Integração

<'

tivo Garibaldi jogam Garibaldi e

Cruz deMalta. Francisco Santiago
Gomes, Alan Rosa eRafaelRamos
vão apitar a partida e Jaqueline da
Silva será a delegada: No estádio

do Flamengo, o Flamengo joga
com o Vitória. Os árbitros sãoMa

rinelson Pires, Generson Rocha e

Rosemir Poli, e Antônio de An

drade será o delegado.
Na segunda rodada dos aspi

rantes, realizada no firn de semana

passado, o Alvorada venceu oCruz
de Malta por 3 a O; Garibaldi

perdeu para o Vitória, por 4 a I, e

Flamengo e Ponte Preta emp�ta
ram, por 1 a 1. Nos titulares, o Vi
tória goleou o Garibaldi, por 11 a

2; Ponte Preta perdeu para o Fla

mengo, por 3 a 2, e Alvorada e

CruzdeMalta empataram por 1 a 1.

Na classificação geral dos ti
tulares, Vitória está em primeiro,
com seis pontos, seguido de

Alvorada, quatro pontos; Cruz de
Malta, quatro pontos; Flamengo,
três pontos; Garibaldi, Ponte Preta
eGuarani estão com zero. "Apesar
de estarem com a mesma 'pon

tuação, o Alvorada está à frente do
Cruz de Malta com saldo de gol
melhor", informa o presidente da

Liga Jaraguaense de Futebol,
Rogério Tomazelli.

No aspirante, o Vitória está na

frente com seis pontos, Alvorada
tem quatro, Ponte Preta, dois; Ga
ribaldi, um; Flamengo, um; Cruz
de Malta um, e Guarani zero.

(FABIANE RIBAS)

Vitória está
na liderança
no aspirante
e titular

Jaraguá do Sul- Domingo
é dia de Campeonato Integração.
Amanhã vai acontecer a terceira

rodada dos aspirantes e titulares,
às 13h30 e 15h45, respectiva
mente. No estádio da Ponte Preta,
em Ribeirão Grande da Luz, a

Ponte Preta vai enfrentar o Gua

rani. O jogo vai ser apitado por Ivo
Aldrovandi, CharlesMoesch, Alar
deMello, tendoGervásio Nicoceli,
como delegado.

No estádio do Grêmio Espor-
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Secretário faz avaliação da
1 a Etapa de Motovelocidade
Guaramirim - o secretário

municipal de Esportes, Lazer e

Eventos,LuizAntônioChiodini, fez

avaliação positiva da participação
da equipe de pilotos guarami
renses na 1" Etapa do Campeonato
Estadual de Motovelocidade,
realizada em Wittrnarsun, no úl

timo final de semana. Chiodini

gostou dos resultados conseguidos
e disse que, definitivamente, a

modalidade continuará tendo o

apoio da administraçãomunicipal.
"É impressionante a divulgação
que esse esporte faz doMunicípio",
avaliao secretário.

Os pilotos guararnirenses com"
petiram em várias categorias da

etapa de abertura do campeonato,
que se destacou pelo nível das pro
vas e número de participantes.
Mais de uma centena de pilotos de
várias regiões do Estado compare
ceram. Só na categoria 180cc,

foram 47 pilotos. Os resultados
obtidos pela equipe de Guara

mirim: na Categoria Força Livre

Especial, Beta Alchini eMarciano
Kraisch, ficaram em 2° e 9° lu

gares, respectivamente; Vilmar
Mees ficou em 3° na Street 4 tem

pos e Cristiano Rosa na 7" colo

cação na 180cc. Ainda, Alison Fo

gaça e Marciano Kraisch, garanti
ram o 3° e 4° lugares, respectiva
mente, na 125 Especial.

OpilotoJorgeLuizdaSilva teve
menos sorte. Ele sofreu uma queda
ainda na fase de preparação e fratu
rou a clavícula. Aparentemente,
Silva ficará dois meses fora de ati

vidade, até a recuperação. As pró
ximas competições pela modali
dade, acontecerão nos dias 7 e 8
de abril, em Papanduva, com a re

alização de 1 a Etapa do Campe
onato da Região Norte, na catego
riade Velocidade. (MILTON RAASCH)

Estadual de Duplas de Bocha
começou ontem no Baependi
Jaraguá do Sul - Ontem à

noite foi realizada a solenidade de

abertura do Campeonato Estadual
de Duplas de Bocha, no salão so

cial do ClubeAtlético Baependi. O
campeonato faz parte da tabela de

. jogos da Federação Catarinense de
Bocha. Após a abertura iniciaram

as disputas, que prosseguem hoje
o dia todo e amanhã,'até o meio

dia. Ao todo, são 20 duplas de todo
o Estado, sendo que três fazem

parte da equipe Baependi/FME.
O diretor do clube, Carlos Ma

érico, destaca que os melhores

jogadores deBocha doBrasilestão
atuando em Santa Catarina. "O

nível dos atletas é realmente altís

simo, as disputas vão ser muito

boas'', conta o diretor, informando
que o objetivo deste ano é con

seguir a classificação nos Jogos
Abertos.

Bicampeão brasileiro, segundo
colocado no Brasileiro de Bocha

do ano passado, realizado no Rio

Grande do Sul, Rafael João Borges
faz parte da equipe jaraguaense
como jogador e técnico. Ele

acredita que o grupo vai garantir
um dos quatro primeiros lugares
na competição deste fim de

semana. "O que a equipe precisa é

encontrar um patrocinador para
conseguir contratar novos atletas

e para manter os integrantes do

grupo", destaca. A equipe ja
raguaense de Bocha pretende
contratar um jogador paranaense
de alto nível que está atuando por
Porto União.

Nos dias 14 a 16 de maio, os

jogadores de Bocha do Município
vão participar do Campeonato
Estadual de Trios, em São Lud-

o gero, Sul do Estado. (FR)
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