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Edson Junkes/CP Compromisso foi firmado ontem à tarde, em ato realizado no Orquidário'Catarinense

o governo do Estado e a Prefeitura de Co
rupá firmaram convênio ontem garantindo
investimento superior a R$ 229 mil, para
asfaltamento das ruas Roberto Seidel eGabriel

Lux, no centro da cidade. O ato de assinatura
aconteceu napropriedade do empresário e líder

pepebista Alvim Seidel e contou com as pre

senças do vice-governador do Estado, Paulo :

Bauer, e do prefeito Luiz Carlos Tarnanini. O
convênioprevê o asfaltamento de1 ,8milmetros
de vias públicas. A obra inicia tão logo tenha
sido contratada a empreiteira. Página 8 ,

PT afirma que
projeto é ilegal
A bancada do PT na Câma

ra de Jaraguá do Sul garante
que. o projeto do Executivo,
que anula e suplementa emRâ '

1,8 milhão dotação orçamen
tária vigente, é ilegal. Página 4

,

Duas Rodas premia
destaque de vendas

Ano 82 - W 4.416 - R$1,OO

Edson Junkes/CP Gerente da ALL
reuniu-se com moradores do

Bairro Caixa D'Água

ALLquercompensar

perda de patrimônio
Representantes da ALL e

da Associação de Moradores

do Bairro CaixaD'Água deba-
, teram, naquinta-feira, emGua

ramirim, corno a comunidade
será compensada pela des

truição de reservatório que co
locava as locomotivas dá em
presa em risco. Página 7

Academia Impulso,
vai participar de
duas travessias
Página 12

'I

O representante comercial
da 'Duas Rodas Industrial,
Rodolfo Fiedler, é o destaque
de vendas 2000. A escolha

aconteceu nomês passado, no
Município deGovernador Cel-
so Ramos. Página 5 EdsonJunkes/CP I. di ad ,--' d R' )1 lha d

. . .
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n 19n os, moraaores o 10 1Y.l0, enunczaram VlZzn o que matou anzmais. agma 9
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Dom Quixote
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Seja qual for a verdadeira versão sobre a possível saída do
deputado estadual Ivo Konell do PMDB e a filiação ao PFL ou

PPB, uma coisa é certa: conseguiu
a atenção da imprensa e as luzes dos
holofotes. Hábil e extremamente.

estratégico, sabe como ninguém.
manejar as peças do xadrez político. ;

.

Descontente com os rumos dados
1.' ao partido em Jaraguá do Sul, sob
:.à presidência do ex-secretário da
éasaCivilAdernarDuwe, percebeu
a oportunidade para denunciar o que
classifica de descaracterização da
legenda.
A reação dos presidentes do

PFL e doPPB atende aos interesses
do parlamentar. Quanto mais bai

.

xaria,mais publicidade. O episódio
revela o despreparo dos líderes em
tratar de assuntos.que fogem do co-

tidiano, damesmice, além do pouco
respeito que nutrem pela população, em especial pelos eleitores,
futuros juízes de suas ações. Também desvenda o lado frívolo e

mesquinho da imprensa, que substitui o jornalismo pelas intrigas,
tentando satisfazer desejosbizarros de umaparcela da população.

'

Mesmo sem entrar nomérito das desavenças entre Konell e
Duwe, é mister estabelecer uma linha de conduta para que não<'

se perca o norte e se deixe levarpelapaixãomomentânea. Longe
da pretensão de ser juiz, é preciso reconhecer que a postura do
presidente do PMDB é dúbia. Aomesmo tempo em que dirige o
partido, articula com a cúpula tucana e pessoas estranhas ao

PMDB. Aliás, na eleição passada, fez campanha aberta para o
prefeito Irineu Pasold, relegando a candidatura peemedebista,
sem qualquer pudor.

O assunto não se restringe aumasimples discussão demétodos
ou possívellegislação para coibir a prática da traição, mas alcança
o compromisso político-partidário e até mesmo o caráter dos
envolvidos no jogo duplo. Admite-se que haja desavença,
posições contrárias, mas, estando filiado, não pode tramar com
outras legendas a queda do inimigo interno. É próprio da
democraeia odebate, Enadamelhor do que fazê-lo no diretório,
op<?F1:u,njzand0\)conseh,so:'Nãqhá termo'que possa classificar a

.

traiçaö. c

"

".,:' ,:,',
L
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'

,

.

.

' �Of.oi.itio }adp, �s:laclé�tações.de I{.ohell não passam de jogo
4e'.·cert�L ÀSi'deSla�aç.Õe� contraditórias apenas .aguçama
curiosidade ém:a�térri acesa a chama dasanimosidades, mesmo
tendo lá algumarazão. Todavia, 'deixa de 'ser um sentimento de
ordem privada quando assalta, com tantafreqüência, a alma do
político que, pretende vôos mais altós. C�mo deputado,
representantede'uma região, as particularidades passam ll: ser
alvo do interesse e.da preocupação coletivos. O que diz não é

ignorado;,
.

.

A desfiliação de KOl1ell foi cogitada quando, contrariando a

decisão doPMDB, votou favorável à federalização do Besc. Na
época, confirmou que recebera convites de diferentes legendas.
Agora, informou que' articula.com o PFL de Jaraguá do Sul e
mantém contatos co� o PPHe·o PPS, em Florianópolis. Usa o
pluralmajestático quando toca no assunto, tentando transmitir
noção de conjunto.Na realidade, é uma atitude quixotesca na
ânsia de permanecer em evidência e assegurar o cacife político
às eleições de 2002.

Émuito comum nos meses

que antecedem as eleições,
quando a própria imprensa
começa a dar especial destaque
ao próximo pleito, o apareci
mento de pessoas que procuram
macular a conduta parlamentar
de algumpolítico, gerando críti
cas com o objetivo de angariar
a simpatia popular, ocupar
espaço namídia e, quem sabe,
tentar viabilizar acandidatura ao

próximo pleito.
Recentemente, observamos

as críticas direcionadas à atua

ção parlamentar do deputado
Vicente Caropreso, questionan
do sua atuação como represen
tante da nossa região, apena�
por ter votado contraou.a favor.
de determinadoprojeto.

Imaginei que o seupartido:
a colig�ção, seus' correligio
nários e seus 'aliados p0líticqs
adotari�m uma, postll.ra.gê' es'::'
cláTe,cimento que,yi��§e,'�m de
fesa de (;aropresç, pbis\entendi
que as criticas��r�m hijustas,.
pelo menos"em'sua maioria.
Nada vi , pelo mep-Q's': p,ºr

:�.
."

{:�:;.�' ;': �,�: ;t';�{\
.

_"r, .�,

Muito atuante
* Leonel Pradi Floriani '.'

enquanto, e me permito intervir
em seu favor.

-

Não devo qualquer favor ao
deputado, nem ele amim. Tam
bém não possuo procuração
para defendê-lo, mas julgo que
sua atuação como parlamentar
é muito boa e merece especial
destaque, principalmente por
todos os benefícios que viven
ciamos por termos um repre
sentante em Brasília.

O Jornal Folha de S. Paulo,
do dia 22 de março, no su-

.

plemento "Olho no Congresso",
destaca a atuação de Vicente

Caropreso como um dos quatro
deputados catarinenses que
obtiveram a nota máxima de

avaliação no ano de 2000, pela
atuação parlamentar.

Nos quesitos avaliados, o de
putado cómpareceu em 90,8%
das sessões da Câmara, relatou
12 projetos, compareceu em

91,3% nas comissões per
manentes ou temporárias em

que foi titular, apresentou 17

projetos e 26 proposições, usou
a palavra no plenário por 37 ve-

zes e votou a favor dos seguintes
projetos: mínimo de R$ 151,00,
Lei da Mordaça, proibição do

nepotismo, foro especial para
improbidade, í:e�ponsabilidade
fiscal, quebra do sigilo bancário,
combate à elisão fiscal, fundo de
combate à pobreza e desvin

culação das receitas da DRU,
dentre outros.

Por sua atuação, como um

todo, obteve amelhor avaliação
(muito atuante), segundo os

critérios da Folha de S. Paulo.
É por esse currículo que Ca

ropreso não pode ser injustiçado
e é importante que se resta

beleça a verdade dos fatos. O

deputado está tendo uma ótima
atuação parlamentar.

Quanto ao debate eleitoral,
é importante que ocorra pre
ferencialmente no campo das

propostas e em benefício da

comunidade.

* Advogado e professor do
Unerj

" "'; . J� ';(if,., \1 ,-� .
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o projeto que prevê a instalação de uma rádio comunitária em

Massaranduba virou polêmica. O vereador e presidente da

associação, que trabalha pela viabilização da emissora, Horst
Reck (PPB), cobrou em pronunciamento feito no

Legislativo, quinta-feira, o fato de o prefeito Dávio Leu não ter

sancionado matéria aprovada na Câmara de Vereadores,
reconhecendo a entidade como de utilidade

pública. Leu reage dizendo que não pode avalizar uma entidade

que está "irregular". Segundo o prefeito, primeiro porque a

associação não poderia ser presidida' por pessoa que detém cargo
eletivo, no caso, o próprio vereador Reck, e, segundo, porque a

entidade não teria feito as eleições'de diretoria no prazo
determinado em estatuto, entre outras alegações.

Argentinos
Dois empresários argentinos, da
Província de Buenos Aires,
estiveram esta semana em

Massaranduba, onde' se
encontraram com lideranças
políticas e empresariais do

Município. A finalidade da visita
foi sondar as

possibilidades de instalar uma
indústria têxtil em
Massaranduba. Os contatos

iniciaram há dois anos, com a

participação do prefeito Dávio

Leu, que busca a fixação de
novos empreendimentos
empresariais no Município,
como forma de gerar empregos
e movimentar a economia.

Difícil
O vereador Loriano Rogério
Costa (PSDB), de Corupá,

considera difícil à aproximação
entre peemedebistas e tucanos

no Município. Segundo ele, o'
acordo envolvendo o PSDB e

o PPB está funcionando bem.
De tal maneira que não há

razões e fica quase
,

intransponível para os tucanos.

dar guinada para outro rumo,

no caso, em direção ao PMDB.
Já o prefeito Luiz Carlos

Tamanini (PMDB), não vê
tanta dificuldade. Segundo o

prefeito, existe uma parte
considerável do ninho tucano

favorável à aliança.

,

Comendador
O comendador e líder pepebista Alvim Seidel, de Corupá, viveu
momentos de satisfação e reconhecimento, ontem. O ato de

assinatura do convênio que garante a obra de recuperação e

pavimentação das ruas Roberto Seidel e Gabriel Lux, no Centro,
que levou o vice-governador Paulo Bauer (PFL) ao Município,
ontem à tarde, foi realizado na propriedade de Seidel. Aliás, ele
foi um dos líderes do PPB que cobraram insistentemente do

governo do Estado, no último ano, a realização dessa obra.

ENTREASPAS _

I

"A pessoa que grita, é porque ela quer ser ditador."
(Vereador Valdemar Moser - PFL -, descontente com o discurso
em voz alta proferido por Ivaldo da Costa - PPB -, quinta-feira,
na Câmara de Vereadores de Massaranduba, quando estava em

discussão projeto de lei que autoriza ó Executivo municipal a firmar
convênios coin o governo do Estado)

"É muito?Depende da psicologia de cada um." (Vereador
e líder do governo na Câmara de Massaranduba, Almir Trevisani
- PFL -, an'alisando os valores estipulados para as diárias de

, viagem do prefeito Dávio Leu)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Oftalmologista - CRM 9066

Vereadores daoposição podem
ir à Justiça contra Dávio Leu
Elesdiscordam
doprojetoque
trata dosconvênios
comoEstado

Massaranduba - Os verea

dores dos partidos doPMDB ePpB
poderão ingressar na Justiça contra
o Executivo reclamando da in

constitucionalidade do projeto de
lei aprovado quinta-feira, que trata
da autorização do prefeito Dávio
Leu (PFL) para a realização de
convênios com o governo do Esta
do e órgãos e autarquias ligados
ao mesmo. A matéria, sustentam
os vereadores da oposição, apro
vada em primeira votação com

apoio das bancadas governistas do
PFL e PSDB, fere disposições da
Lei Orgânica do Município, ao dar
ao chefe do Executivo, total auto
nomia para firmar esses convê

nios, sem precisar submetê-los à

apreciação do Legislativo.
- Isso é o mesmo que dar um

cheque em branco para o prefeito
-, criticou o vereador Ivaldo da
Costa (PPB), falando na tribuna da
Câmara e lamentando a aprovação
da matéria, por quatro votos favo
ráveis e três contrários.

Votaram contra o projeto os

vereadores Ivaldo da Costa (PPB),
Horst Reck (PPB) e Silvio Scaburri

, (pMDB). O vereador Armindo Ce
sar Tassi (pMDB) não estava pre
sente. O vereador Almir Trevisani

(PFL), líder do governo, argu
mentou que as alegações do PMDB

Reação: vereadores do PMDB e PPB queremfiscalizar todos os convênios
e PPB não procedem porque os

convênios autorizados não se refe
rem a financiamentos ou dívidas
contraídos pela Prefeitura, mas
tratam de verbas e serviços que se

rão assegurados através do go
verno do Estado.

Horst Reck, que também emi
tiu parecer contrário na apreciação
da matéria na Comissão de Fi

nanças e Orçamento, rebateu que,
se os vereadores não podem fis
calizar todos os atos do prefeito,
então não existe razão para o

funcionamento do Legislativo.
"Nós estamos fazendo o quê aqui,
afinal?", indaga. Já Abilo Zanotti

(PFL) disse que o que a oposição
está querendo é amarrar as mãos

do prefeito, burocratizando seto

res que precisam funcionar com

rapidez, garantindo obras e ser

viços importantes, para depois "fi
carem cobrando". Já Silvio Sca
burri (PMDB), que pediu vistas do

projeto, quinta-feira, reforçou a ale

gação da inconstitucionalidade da
matéria. Reck ainda lembrou que
no mandato anterior o prefeito
Dávio Leu já havia tentado, sem
êxito, aprovar decisão nesse sen

tido, só derrotada a partir de reação
articulada pelo ex-vereador João
Carlos Martins (PL).

AGILIDADE - O prefeito
Dávio Leu disse que o que o pro
jeto visá é apenas dar agilidade às

ações do governomunicipal. "Hoje
os convênios são decisões rápidas
com auxílio da informática e não

há motivo para aumentar a buro

cracia", alega. "A nova admi

nistração precisa trabalhar rápido
"para recuperar os oito anos per
didos. com os dois governos an

teriores", critica Leu, acrescentan
do que a real intenção dos ve

readores da oposição seria "emper
rar as ações do novo governo."
(MILTON RAASCH)

PMDB de.Corupá espera a visita de LuizHenrique
Corupá - Lideranças do

PMDB estão aguardando para as

próximas semanas a visita do pre
feito de Joinville e virtual candidato
do partido às eleições para o go
verno do Estado, Luiz Henrique da
Silveira. O presidente do Diretório
do PMDB, Celso Garcia, confirma
que o encontro vai acontecer, após
a reunião regional do PMDB em

Jaraguá do Sul, quando Luiz Hen
rique também estará presente.

Já o prefeito Luiz Carlos Ta
manini disse que só no próximo
dia 9 de maio a data da reunião com
o prefeito de Joinville ficará de
finida. "Já combinamos que a

partir daquela data vamos acertar

essa reunião", destacou Tamanini,
informando que a reunião servirá

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

para que seja discutido o atual qua
dro político na região. Ele voltou a

dizer que se for chamado pelo par
tido para sair candidato a deputado
estadual irá fazê-lo, 'mas fez ques
tão de frisar que existem outros no

mes que estão na frente e que será o

primeiro a respeitar isso. "O que nós
defendemos é justamente a unidade
do PMDB", conclui Tamanini. (MR)

GráficaCP
370-8649
370-7944
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Scarpato afirma que projeto
alterando orçamento é ilegal
snvio Bord rebate
e diz que governo
está informando
ato já executado

Jaraguá doSul- o vereador
Marcos Scarpato (PT) questionou
a legalidade do projeto de autoria
do.Executivo que suplementa e

anula dotação orçamentária vigente.
Durante discussão da proposta,
ocupou a tribuna da Câmara e

afirmou que a medida contraria a

Lei de Responsabilidade Fiscal e a

LDO (Lei de Diretrizes Orça
mentárias), além de ratificar um
decreto deste ano. O líder do go
verno, Sílvio Celeste Bard (PSDB),
rebateu as acusações afirmando
que "o governo está apenas pas
sando à Câmara um ato já exe

cutado" e que 90% das dívidas re
feridas já estão pagas.

O projeto suplementa em R$
1.840.000,00 o orçamento vigente
para atender despesas do exercício
anterior. "É estranho porque a

relação de empenhos cancelados
é de R$ 2.274.265,58", argu
mentou Scarpato, informando que
o projeto retira recursos dos en

cargos sociais, FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço),
FMPS (Fundo Municipal de
Previdência Social) e INSS (Ins
tituto Nacional de Seguridade
Social). Na opinião dele, se 90%
das dívidas estão pagas, não jus
tifica a transferência da dotação
orçamentária. "De onde vem e para
onde vai essemontante"?, indagou.

Bard lembrou que decretos do
Executivo não precisam de apro-

ArquivolCP:Edson Junkes

Apoio: Bordgarante que 90% das dívidasjáforam quitadaspelo governo
vação da Çâmara de Vereadores e

que o projeto ratifica o decreto de
10 de janeiro. "A Lei de Respon
sabilidade Fiscal entrou em vigor
em 19 de outubro, quando o orça
mento já estava em andamento e

as regras eram outras. Diante das

exigências para a adequação, os
prefeitos tinham duas opções: anu
lar as dívidas, promovendo o ca

lote, ou prorrogá-las", explicou, in
formando que Jaraguá do Sul pre
feriu a segunda. De acordo com ele,
a medida teve parecer favorável de
assessores do TCE (Tribunal de
Contas do Estado).

- Não há .nada de ilegal. O
governo está apenas pagando as

dívidas. Aliás, 95 prefeituras do

Estado, entre elas algumas do PT,
também usaram desse expediente
para regularizar sua situação
financeira '-, informou, acres
centando que 0 orçamento de 2000
foi votado no ano anterior. Scarpa
to recorreu à Lei de Responsabili
dade Fiscal para justificar a ile-'

galidade. "'A lei diz que os prefei
tos não podem contrariar dívidas

que não possam ser pagas no ano

vigente e nem autorizar despesas
sem suficiência de caixa", lembrou,

.

informando que o não-cumpri
mento implica em pena de um a

quatro anos de reclusão.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Vereador diz que Konell tenta criar fato político
Corupá - o líder da banca

da do PSDB na Câmara Munici

pal, Antonio Carlos Blunk, acu
sou o deputado estadual Ivo Ko
nell (PMDB) de criar um fato

político para conseguir espaço na

mídia. Ele se referia às notícias
de que o deputado estaria se des

ligando do PMDB para filiar-se
ao PFL ou ao PPB. "Isso tudo
não passa de mais umajogada po
lítica ou a busca de um espaço
na mídia visando as eleições de

2002", disparou.
De acordo com Blunk, a arti

culação tem como objetivo apro
ximar o prefeito de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira (PMDB),
pré-candidato declarado ao go-

vemo do Estado no próximo ano,
aos partidos que dão sustentação
,à administração do prefeito de

Jaraguá do Sul, Irineu Pasold.
"Sabemos que o padrinho polí
tico do Ivo é o Luiz Henrique, que
busca incansavelmente o apoio do
PSDB de Jaraguá do Stil", lem
bra, acrescentando que o p�ojeto
é transformar Konell em aliado.

Blunk disse que a "obsessão

pelo poder os leva a menosprezar
a inteligência dos eleitores e a

tripudiar sobre os mais ele
mentares princípios da ética e da
moralidade". "Filiado a um par
tido governista, Konell, de em

pecilho, passa a aliado", des

venda, indagando onde o depu-

tado pretende chegar com a ma

nobra. "Os meios conhecemos,
mas qual será o 'fim'"?

Konell voltou a afirmar que
não deixa o PMDB e que as crí
ticas são à direção do partido.
"Minha luta é mostrar para o Luiz

Henrique que o prefeito Irineu ja
mais vai apoiá-lo. Que os com

promissos com o governo esta

dual e com empresários o im

pedem. Como não acredito em

Papai Noel, não posso acreditar
num apoio do Irineu ao Luiz Hen

rique", declarou, afirmando que
é favorável à aliança com o PSDB,
mas só acontecerá se o governa
dor Esperidião Amin (PPB) não se

candidatar à reeleição. (MC)

O vereador Paulo Floriani (PPB) ocupou a tribuna da Câmara para
informar que a Prefeitura de Jaraguá do Sul pretende reativar o

mercado municipal. Segundo informou, o anúncio
foi feito pelo próprio prefeito Irineu Pasold (PSDB), nesta

semana.

O projeto para reativar o' mercado municipal vem sendo discutido
desde meados da administração anterior, quando o então

secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Werner Schuster, hoje
gerente de Suprimentos, prometeu a agricultores do Município
executar a obra. A idéia era instalar o mercado no prédio da

ferrovia federal, próximo à agência do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social), no Centro.

Depois o assunto ganhou as gavetas e permaneceu até agora.

Elogios
A bancada do PT na Câmara
de Jaraguá do Sul elogiou o

projeto de autoria do
Executivo que cria vias de

circulação nos·novos,

loteamentos do Município.
"Tudo o que for bom para a

comunidade terá sempre o

apoio do PT", prometeu o

vereador Marcos Scarpato,
aproveitando para cobrar do

governo empenho para
regularizar os mais de 170

loteamentos clandestinos que
ainda existem, "sem soluções
à vista".

Inglês
O Sesc (Serviço Social do

Comércio) de Jaraguá
do Sul vai desenvolver curso de

Inglês para maiores de 30 anos,

Serão aulas especiais
para pessoas iniciantes,

interessadas em

aprender a língua. O órgão vai

implantar também o curso de

Inglês nas empresas, ministrado
nos locais de trabalho. As

turmas serão de, no
mínimo, seis e, no máximo, dez

alunos. Mais informações no

Sesc ou pelo
telefone 371-8930.

Trabalho'
O presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
da Câmara de Jaraguá do Sul, Vitório Lazzaris (PMDB), recebeu o

relatório do TCE (Tribunal de Contas do Estado) sobre as contas

da Prefeitura no exercício-de 1999. O presidente do Legislativo,
Lio Tironi (PSDB), estabeleceu 60 dias de prazo para análise dos
documentos e dez para os vereadores pedirem informações sobre

as contas.

O TCE aprovou as contas, mas aponta' três restrições, de ordem

constitucional, legal e regulamentar.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopov.o.com.br

�ADD/Makler]
ÉMAISSEGURO

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

Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua s_egurança e tranqüilidade.
NO\1t? 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

V,N\)\..�\"Ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

COMUNICADO
A Lanchonete e Restaurante Avenida estará

atendendo, a partir do dia 9 de abril, no novo

estabelecimento, na rua Antônio Zimmermann,
ao' lado do Edifício Topázio.

Esperamos você!

Obrigado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DuasRodasIndustrialpremiaprofissionaldevendade2000
Rodolfo Fiedler,
representante
comercial, foi
destaque do ano

Jaraguá do Sul- o repre
sentante comercial da Duas Ro

das Industrial, Rodolfo Fiedler, é
o destaque de venda de 2000. A

premiação aconteceu durante a

convenção dos profissionais, rea-I

lizada no mês passado, no Palmas
Parque Hotel, no Município de

Governador Celso Ramos. Rudi,
como é mais conhecido, é repre
sentante comercial da Duas Ro

das, na linha de sorvetes, aromas
e panificação, há 30 anos. Hoje,
comanda uma equipe de quatro
vendedores.

Fiedler começou na empresa
como funcionário do Departa
mento de-Vendas, em 1 de março
de 1971, permanecendo na fun

ção até 30 de junho 1975. "Na

época, por decisão da empresa,
todos os representantes haveriam

Reconhecimento: Rodolfo Fiedler (centro) e equipe, destaque de vendas 2000 da Duas Rodas

de desligar-se como funcionários
e abrir sua firma particular de re
presentação comercial", recorda,
lembrando que o contrato exigia
que os vendedores fossem exclu
sivos da Duas Rodas nos produtos

que não havia concorrentes.
- Poderíamos representar

outras empresas desde que não

fossem produtos da mesma linha
da Duas Rodas como, por exem

plo, embalagens -, explicou;

afirmando que, apesar de ter sua

própria empresa comercial, ainda
se sente um funcionário da Duas
Rodas. A equipe de Fiedler é com
posta pelo filho, Rodolfo Alexan
dre Fiedler, o genro, Francisco

CIRURGIÃO-DENTISTA - Especialista em Prótese
Dr: Ái-v F O�(,.o-Vov�
Fone/Fax: 311-7235 - Sala 804

E-mail -drair@netuno.com.br

;�6;:
" eRINOlOGIA

cerceio-Webev süso:

estágio na Universidade de Bordeaux França

ENDOCRINOLOGIA
Vv. CUwev.wvvS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

P,ROCTOLOGISTA
VV.Á��Ls�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

l
..

CARDIOLOGIA
or. pcibio-C. lvI�o

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606
..............................."

" I

J3�ªGuilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SC I

de Assis, o amigo Mário Rober
to Krustzsch e o televendas Mi
chel Steephan Radtke. A equipe
atende mais de 700 clientes em

todo o Estado de Santa Catarina.
- Este prêmio é mérito da

equipe, que com um trabalho de
união conseguiu superar a meta

da empresa do ano 2000 -, de

clarou, creditando parte do su

cesso à estrutura operacional
colocada à disposição dos vende
dores pela Duas Rodas

..
"A em

presa nos fornece desde o apoio
da equipe técnica e de marketing
até os laboratórios, para manter

o alto nível de satisfação dos

clientes", completou.
O superintendente da Duas

Rodas Industrial, LeonardoZipf,
afirmou que a premiação é, além
de um incentivo, uma homena

gem da empresa ao representante
comercial. "Vender é, antes de

tudo, uma arte", disse, afirmando
que a Duas Rodas sabe disso, tan
to que, todos os anos, em sua con

venção de vendas, premia os pro
fissionais que foram destaque no

decorrer do ano.

CORREIO DO POVO
Eleito veículo
do Século 20

Trabalhamos para antecipar à comunidade notícias de como

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

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

.,
CORREIO DO POVO
P�deI@1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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" doa san'gue.outdoornao

•••
Mas acha doadores.

Conscientização: pesquisa aponta que outdoors atingem resultados superiores a outros tipos de mídia

Emplac faz parceria com cinco
entidades em prol da sociedade
Intenção é mostrar
queosoutdoorstêm

responsabilidade
social

Jaraguá do Sul - A Emplac
Mídia Externa, em parceria com a

Ajadefi (Associação Jaraguaense
dos Deficientes Físicos), o AA

(Alcoólicos Anônimos), Corpo de
Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul, Hemocentro e Novo Ama

nhã, está elaborando campanha
institucional para mostrar que o

outdoor também cumpre papel
importante na sociedade. O diretor
comercial da empresa, Valério

Junckes, diz que a reciprocidade
das pessoas superou as expectati
vas. "Nós ouvimos muitos elogios,
o único bairro que não foi colocado

outdoor, deyido à falta de espaço
disponível, veio nos procurar e

solicitar para que seja colocado, no
próximo mês", destaca.

A campanha abordou os temas

alcoolismo, deficientes físicos,
drogas, combate ao incêndio e

doação de sangue. "A intenção é

conscientizar a comunidade e mos

trar que o outdoor, assim como

qualquer outro meio de comu

nicação, também tem responsa
bilidade social e deve contribuir

para orientar as pessoas", frisa. Há
nove anos atuando no mercado

jaraguaense, é a primeira vez que

a Emplac aposta numa campanha
desse porte. "Nós sempre con

tribuímos de alguma forma, mas
desta vez a campanha teve um

diferencial", diz o diretor-comer
cial, acreditando que a movimen

tação vai causar reflexos bastante

positivos.
A publicação Meio e Mensa

gem divulga resultado de pesquisa
realizada pelo projeto Inter-Meios,
indicando que os investimentos em
mídia no Brasil, entre 1990 e 1999,
cresceram 90%, enquanto que as

verbas para mídia exterior aumen

taram 462% e, as de outdoor,
182%. Em termos de recal! (índice
de lembrança), o outdoor atinge
resultados superiores a outros tipos
de mídia. (FABIANE RIBAS)

�n CP··········;········································· "

U '{I©)lJii\�
Aulas de desenho -

O designer AlessandroMoroni, do Istituto Europeo di Design da
Itália, vai estar em Blumenau nos dias 5, 6 e 7 de abril, ministrando
aulas de Desenho de Moda para alunos do Senai, no Hotel Him
melblau.

O grupo é composto por aproximadamente 120 alunos dos cursos
Técnicos em Estilismo de Confecção Industrial das unidades do
Senai de Blumenau e Jaraguá do Sul.

Coquetel
Aconteceu na quinta-feira à noite, no Espaço Cultural do Sesc,

coquetel de abertura das exposições do ano de 2001. Na ocasião, o
Duo Abstrato se apr�sentou para as pessoas que prestigiaram o

evento.

Exposição
Com o objetivo de resgatar parte da História de Jaraguá do Sul,

a Duas Rodas Industrial, em parceria com a Prefeitura, vai expor no

Shopping Center Breithaupt, entre os dias 30 de março a 14 de abril,
o acervo de fotos históricas da cidade. Serão expostos 20 quadros
com 56 fotos, no piso térreo do shopping.

Curso de Música
No dia 10 de abril vai iniciar o curso intensivo deteoria musical

percepção é ritmo, no Centro Cultural de Jaraguá do Sul. O horário

do curso é das 18h40 às 19h30, com duração de um ano e custo de

R$ 30,00 mensais. Informações e inscrições pelo telefone 275-2477.
Vagas limitadas.

Café beneficente
AAma (Associação de Amigos do Autista) de Jaraguá do Sul vai

promover, no dia 4 de abril, o 3° Café Beneficente de Páscoa, no
Clube Atlético Baependi. A renda vai ser destinada para amanutenção
da escola. O evento inicia às 15 horas e o valor é R$ 10,00. Infor

mações pelo telefone 370-1555. Na oportunidade haverá bazar de
Páscoa com produtos artesanais produzidos na região.

Curso técnico
O Núcleo de Cabeleireiros da Acijs/Apevi programou para os dias

8 e 9 de abril, das 9 às 17 horas, no auditório do Sesi, um curso téc

nico de química, com a empresa Kadus, da Alemanha. O curso técnico

seráministrado pela profissional SôniaCândido, com 30 anos de atuação
no mercado profissional, atual consultora Técnica Nacional da Kadus
Brasil. O investimento será de R$ 10,00 para associados das entidades
e R$ 15,00 para não sócios. Informações e inscrições com o consultor

Luiz, pelo telefone 371-1044. As vagas são limitadas.

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 úma obrigação do

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

para que você possa continuar contando com ela,
pague o seu 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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Saudade não tem idade
Edson Junkes/CP

o século 20 nem bem terminou e já
deixa saudades em gerações.
Considerado o século do avanço
tecnológico e das grandes
revoluções, quer ideológica, de
costumes ou cultural, atingiu seu

ápice nos anos 60 e 70, quando a

música foi o principal instrumento
dos jovens para protestos e
transgressões da ordem
estabelecida. O aparecimento de
bandas como The Beatles, Bee
Gees, Rolling Stones e de

personagens e movimentos, que
incorporaram o espírito rebelde,
denunciava as mudanças de rumo.
Para os que já entraram na idade do
lobo ou estão em vista de e que
sentem saudades daqueles tempos
da brilhantina e da calça boca-de
sino, a FactoryMusic Partyvai
promover a Festa dos anos 70. Uma

oportunidade de reviver as
discotecas e dançar ao som que
embalou os jovens da geração hi-fi

uma pesquisa de mercadoe
descobrimos um público carente de

lazer, que sai em busca de
diversões em outras cidades", diz,
prometendo realizar a Festa Rave,
em maio, para os jovens, e a Festa

Halloween, em outubro, esta última
no Clube Atlético Baependi ..
A promoter jeanine Machado disse

que a expectativa éreunir
aproximadamente 600 pessoas para
reviver e curtir os anos 70. "O salão
será decorado com motivos da

época e terá iluminação com luzes

psicodélicas, além de performance
de dançarinos clubbers. Tudo para
lembrar os bons tempos", reforça,
informando que o bar servirá
coquetéis especiais e o som será
com tecnologia digital. A também

organizadora-5imone Belderrain
lembra que as pessoas poderão ir
vestidas a caráter. "Seria ideal

porque representaria o espírito da
festa", completa.

e cuba libre. O "baile" acontece na

próxima sexta-feira, dia 6, às 23
horas, na Associação Atlética
Banco do Brasil, com ingressos a R$
10,00, antecipado, e R$ 15,00, na
hora.

O organizador da festa, Dj Lisandro
Belderrain, um paulista que há três
anos mora em jaraguá do Sul, disse
que o evento é o primeiro de uma
série que a marca Factorypretende
realizar no Município. "Fizemos

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE I\QUATICO KRAUSE

O maior e melhor Parque Aquático de Jaraguá do 5ul.
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� Mergulhe na natureza.
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ft .� 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

Horne 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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Francieli Ewald, gatinha morena, simpática e de voz afina

da, 14 anos, cantora e sonha com esta carreira, filha da
família tradicionalista gaúcha José Carlos e Emília Ewald.
José Carlos faz parte do grupo Cantores de Deus, que
ajuda na realização das Missas Campeiras, seu nono,
senhor Martins Kienen, é um dos grandes incentivadores
da carreira da neta. Francieli canta desde os 6 anos,

quando cantava com o pai na igreja, participou de cinco
festivais infanto-juvenil, venceu quatro. É uma menina ca

prichosa e está registrando todos os eventos, publicações
e participações em um álbum bem elaborado. Pipoca, tra-
te de adquirir bons cachorros, porque a sua filha é linda!

Sucesso, saúde e felicidade para toda a família
Martins Kienen.

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Torneio do Lenço Branco
Faltou pouco, faltou apenas uma armada, tal
vez um pouco de capricho ou fé de um ale
mão que fabrica lingüiça na Vila Rau, mas
está bom, trouxemos três troféus. Deixamos
escapar a novilha e a televisão, mas joga
mos corda noite a dentro de domingo, der
rubamos gente forte e perdemos para um

tetracampeão brasileiro, e lembrem-se: o

mais importante foi a grande confraterniza

ção que os "Bepãos" fizeram, alegrando a

comunidade do Primeiro Braço e praticando

a hospitalidade típica/ gaúcha com as visi
tas de dezenas de cidades.

Nosso trabalho é bonito, contribul
mos com a divulgação dos valores, usos e

costumes da tradição gaúcha e de Jaraguá
do Sul, pelas cidades e comunidades por
onde passamos, mantendo vivo boa parte
de nosso folclore e enriquecendo-nos como
gente. Gaúchos, gaúchas, autoridades e

pessoas de bem, zelem e lutem pela tradi

ção gaúcha.

Jair, vencedoregrande campeão, categoria Individualde
Equipe, no 51 torneio de Laço do Piquete Lenço Branco,
ladeado pela dupla finalista do CTG Laço Jaraguaense,
Marcon eMárcio Vieira, e, comoeu tenhodito: "Profissio
naisnãosomos,mas feionão fizemos."Rose,guardabem
aquela camisa amarela, porqueeuacredito que a coinci
dência foium sinal, vindo do além, paramostraro cami
nhopara a formaçãoda dupla.Márcio Vieira,presilhabra
ço fortenoEstampa de Taura,parabénspelasarmadas e
continuese dedicando.

Maynara e Ravielli, CTG Laço Jaraguaense,
segundo e primeiro lugarna categoria Vaca
Parada, ambos com seis anos de idade, do
minaram aprova e aumentaram a coleção de
troféus. Parabéns aos pais e patrões que in
centivam e levam estas crianças para compe
tir e conviver neste ambiente campeiro, sl1-
dio e criativo. Bonitinha e queridinha, mas
nãome convidou para o aniversário.

Agenda Gaúcha
CTG Laço Jarapuaense: www.ctglj.com.br
CTG Laço Jaraguaense: neste domingo, estamos participando do Torneio de
Laço em São Bento do Sul, CTG Ouerência do Tio Bento.
31 de março -Início do curso deDançasGaúchas - CTG Laço Jaraguanese
1 de abril-Torneio de Laço - CTG Ouerência Tio Bento - S. Bento do Sul
19 a 22 de abril- Rodeio CTG Amor e Tradição - Rio Negrinho
26/abr a 6/mai - RodeioCTG Os Praianos - São José
5 e 6 de maio - Festa Campeira - CTG Tropeiros do Vale - Guaramirim
11 a 13 de maio - Rodeio CTG Laço Jaraguaense - Jaraguá do Sul

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARACAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Gaúcho(a) de
idade nova

Lauro Tascheck (4),
Orlando TorineUi (6), Jaime
Eduardo Mann (8), Valdir

Spreedemamm (8), Emilene

Hopelato (10), Claudecir
Alves - Nego (15).'

FALTAM 42 DIAS
PARA O 20° RODEIO
CRIOULO DO ÇTG
LAÇO JARAGUENSE

Psicologia
Segundos de ouro

Conforme estudos cien

tíficos, o cavalo somente

consegue associar um

agradecimento e/ou uma

punição até quatro segun
dos após ocorrer o feito.
Também orientam que uma

punição, além de respeitar
os quatro segundos, deverá
ser executada, de preferên
cia, por profissionais que
saibam, quando, onde, co
mo e com que fazê-lo.

•
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I)J�oion�l ",,�el" rl"W"
FONE: (47) 371-4547
FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - SC

CTG Laço laràguaense - De 11 a 13 de maio/2001
A

Estet"'os TCUESPERAlJDO
E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br 'Site: www.ctglj.com.br - E-mail: ctglj@ctglj.com.br
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De 6 a 8 de abril, Jaraguá do Sul realiza o 60
Encontro dos Núcleos de Automecânicas de
Santa Catarina e o 10 Encontro Catarinense
de Retíficas de Motores e Liderança Nacional.
Também está programada para o mesmo EdsonJunkeslCP

período a Feira Automotiva, no Parque
,

Municipal de Eventos, onde haverá exposição
de automóveis, cursos e palestras para pro
fissionais da área.

Caravana do rock
Numa realização da Secretaria de Esportes,
Lazer e Promoção de Eventos da Prefeitura
de Guaramirim acontece, dias 7 e 8 de abril,
ao lado do Ginásio de Esportes Rodolfo Jahn,
em área totalmente coberta, a ,I a Caravana
do Rock Guaramirense. Haverá apresentação
de oito bandas, entre elas Madeixas, de
Blumenau, e Impulso, de Joinville. O secretá
rio Luís Antônio Chiodini informa que no local
será instalado telões, com imagens diretas do
palco e toda infra-estrutura.

Feira Automotiva

Dança
O CTC Laço Jaraguaense inicia hoje, às 17
horas, novo curso de Danças Gaúchas. Será
ministrado por Robison Marcolla e Lucimara
Vicente. A formatura vai acontecer durante o

200 Rodeio Nacional, de 11 a 13 de maio.

Café Beneficente
A AMA (Associação de Amigos do Autista)
promovegá no próximo dia 4 de abril, a partir
das 15 horas, no Clube Atlético Baependi, o

,

,30 café beneficente de Páscoa. Haverá, na
ocasião, bazar com excelentes produtos fabri
cados em nossa região, tais como chocolates e

itens de decoração para a Páscoa.

Aniversariou dia 29 João
Gorges, asíduo leitor do CP. Os
familiares e amigos, inclusive a

equipe jornal, desejam muita
saúde e felicidade.

Mania de vender barato

Calçadão
371-5800

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Paulo César Ramos de

Oliveira, secretário de Estado
da Justiça e Cidadania;

Antônio Luz Neto,
superintendente da Região

Metropolitana Norte/
Nordeste Catarinense;

Vicente Caropreso, deputado
federal, e Mário Sérgio

Peixer, prefeito de
Guaramirim, na instalação da

, Região Metropolitana de

Joinville

Vice-prefeito de Jaraguá do Sul,
Moacir Bertoldi, e o diretor

proprietário do Brega & Chique,
Mateus Tormento, na inauguração do

Brega Quilo, dia 21 de março

No último dia 29 de
março, o casal Hélio Mário

Wolf e Alzira Modro
comemorou 21 anos de
casados. Felicidades!

Corupá
375-1948

fl floricultura
Florlsa

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

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

Sônia Borchardt,
filha de Udo e Ruth

Borchardt, e Dieter

Grutzmacker, filho
de Iria e Ursula
Grutzmacker,

subiram ao altar da

Igreja Evangélica/
Centro, dia 10 de

março, para o

tradicional "sim",
Os convidados

foram recepcionados
na Sociedade

Amizade

Prefeito Irineu Pasold; juíza federal Cristina Rocha;
presidente do TRF (Tribunal Regional Federal), Fábio
Bittencourt daRosa;ministro do STF (Supremo Tribunal
Federal), Hélio Mosimann, e o presidente da OAB/JS�
Paulo Mattos, dia 15 de março, na instalação da Vara
da Justiça Federal de Jaraguá do Sul

o Boticário
Cartão Fidelidade

Jaraguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 158 Tel. 275-0583
Av. Mal. Deodoro, 183 Tel. 371-7365

Guaramirim -

Rua 28 de Agosto, 1939 Tel. 373-1065

Adquira o seu em uma de nossas lojas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversaria hoje Larissa
Karoline Lange, filha de
Josemar e Micheie Lange, os
avós maternos, Aliberto e

Breni Ridger, desejam muitas
felicidades

Aniversaria rieste 2$/3
Samuel Júnior dos Santos
Carvalho, sua mãe, Maria
José dos Santos Carvalho,
seu pai, Samuel Carvalho, e

a irmã, Patrícia, desejam
muitas felicidades

Auana Bartel
comemorou com os

pais, Osnildo Bartel
Júnior e Aíessandra
Gartz Barte!, os avós

paternos, Osnildo e

Aurea Maiochi
. Bar-tel, e os avós
maternos, Nilto e

Leocidia Gartz, seu
primeiro aninho, no

dia '30/'3, rio mesmo

dia da vovó Aurea.
Auana recepciona
seus amiguinhos e

familiares hoje, no

Clube Atlético

Completa :2 aninhes no

dia :2/4 o gatinho Gabriel
Amorim e Silva, filho_,_de
R1::lnaldo Silva e

Sandra RS. e

Silva. Os pais,
tias e avó

desejam um

feliz aniversário

A gatinha Gabriela
Schiochet embelezando

nossa coluna

Bsta

I211incesinha é

JUl1::la Perine

Silveira, filha .

de Cláudio é

Margareth,
que completou
:2 aninhes no

dia :27/'3

Luciano Luchten)zerg,
filho de Me1::lcool Eni

Luchtenberg, trocou
de idade no dia :29/3,

seus avós, tios e

padrinhos desejam
muitas felicidades no

seu 10 aninho.

/Jonathan ...
Você sabia ... do que seríamos capazes para vê-lo
oo��

.

Você sabia ... do que nós fazíamos para dar-lhe paz.
Se você soubesse ... a força que o nosso amor tem
para transformar, isso significa que você terá mais
paz!!!

.

Um ano sem você, a dor de perder-te não passou,
nunca

passará. Apenas acostumamos com ela...

Saudades ...
,.._Olívio, Adélia, Simone e Silvia Andreatta

Alexsandra Cristina

And:rzBjewski, filha de

Vanderleq e Sirlene
Bleutério Andrsejewskí,
completou 7 anos no dia
:27/3. Parabéns!

A fofinha Thaqná de Moraes
aniversariou no día :29/3. A

mamãe, Lenira Senegaglia, e o

papai, Jocemar L. de Moraes,
desejam à filha felicidades e

muitos beijos

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

CLíNICA�� Wecdá

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I
I.

••

assi
Mercadolmobiliário Jaraguá do Sul, 31 de março de 200

Vende-se terreno na Vila Lenzi, com
água, luz e esgoto, calçamento e

escritura, apenas R$ 13.000,00.
Tratar: 9975-2164.

Vende-se, próximo ao Mercado
Lenzí, terreno de 580m, com casa

mista. R$ 27.000,00. Aceita-se carro

e parcela. Tratar: 371-9047.

Vendo prancheta de madeira 0,90 x

2,10, com régua -paralela seminova e

banqueta de desenho, 1 escalímetro

grande, 2 esquadros ein acrílico,
1 curva francesa, 1 gabarito
arquitetônico, 1 gabarito

hidrosanitário, 1 compasso Staedher,
1 caneta nankin Desegrafh. R$

130,00. Tratar: 371-4446.

TÉCNICO METALÚRGICO
Com experiência profissional (ramo metalúrgico/

elétrico) nas áreas de:
- Laboratório físico/químico/metalográfico/ areias

e fios esmaltados (controle de matéria-prima e

produção).
- Produção e controle de fios esmaltados (inclu

sive com estágio na S.I.C,M,E / SIVA / SCET na Itália),
- Assistência técnica e vendas técnicas de fio

esmaltado,
- Domínio do idioma alemão (inclusive alemão

técnico)
Procura colocação em empresa (ramo metalúrgico/

elétrico) em uma das áreas relacionadas:
- Laboratório
- Controle de qualidade
- Assistência técnica ou

- Vendas técnicas,

Vende-se um Sugar de 6 bocas. R$
95,00. Tratar: 370-0984, após às 19h.

Vende-se, próximo à Arte Laje, no Centro,
casa de alvenaria, com 3 quartos, 2
banheiros churrasqueira e garagem.
R$ 50.000,00. Tratar: 275-2010.

. -

Vende-se celular Gradiente a cartão,
valor a combinar. Tratar: 9993-8533

ou 372-2167, cl Claudinéia. Vende-se um caiaque com remo.

R$ 130,00. Tratar: 371-9047, cl Cristiano
Vende-se apartamento no

Condomínio Águas Claras, na Rua

Prefeito José Bauer, em Três Rios do
Sul. Tratar: 372-2955.

Vendo lote na Barra do Sul, próximo
à lagoa, com muro e água.

R$ 3.500,00. Aceito carro de até
R$ 2.000,00. Tratar: 371-4895.

Vende-se terreno de 21 morgos,
53.000m, na Rua Henrique

Marquardt, antiga Tifa dos Pereiras.
R$ 35.000,00. Tratar: 371-7341.

Barbada! Vende-se apartamento de 2

dormitórios, garagem coberta, 69m, no
Residencial Jardim das Mercedes, R$
15.000,00 de entrada + 22 x R$ 1.000,00.
ou R$ 35.000,00. à vista. Tratar. 9973-8580.

Barbada! Vende-se TV 14' com
controle, e videocassete 4 cabeças,
seminovos, com manual. R$ 300,00.

Tratar: 370-9184, com Maria.

Vende-se terreno no Loteamento Zan

ghelini, em Nereu Ramos, pronto para
construir, excelente localização. R$
3.500,00 de entrada + 12 vezes de R$
205,00 (negociável). Tratar: 9112-4711.

Precisa-se de moça ou senhora,
maior, sem filhos, que tenha

disponibilidade de pernoitar no
emprego, para casal com duas filhas,
impresciridível gostar de criança.
Interessadas ligar: 9101-5766.

Doa-se um gatinho pequeno, já come

sozinho. Tratar: 370-7798, cl Tatiane.
Vende-se Poodle microtoy, tratar:

372-2231, com Raquel.Vende-se terreno de 1.350m de
fundo, por 110m de frente, casa e

rancho, área com arroizera. R$
70.000,00. Localizado no Ribeirão
Grande. Tratar: 371-7341. Aceito

carro ou terreno.

Vende-se filhote de gato Persa.
Tratar: 372-2231, <com Raquel Vende-se Corsa Wind, 99, baixa km,

com ar quente e alarme, verde
metálico. Tratar: 9103-6044 I 372-0655.Vende-se terreno no Bairro Rio

Branco, com área de 5.000m2•
.R$ 15.000,00. Tratar: 9111-5725.Vende-se, próximo Colégio Alberto

Bauer, terreno de 660m com

escritura. R$ 30.000,00. Tratar: na
Rua dos Escoteiros, 114.

Vende-se ou troca-se por F-4000, 1
Palio ED 97, em ótimo estado, com
rodas esportivas e som. R$ 8.950,00
entrada + 5x de R$ 359,00 ou R$

10.7,00,00. Tratar: 370-8849, cl Mima.

Contato
Fone: (47) 371-2735
Fone/fax: (47) 370-0075
E-mail: carlosas@netuno.com.br

Vende-se terreno 15x 30 no Rio Branco,
R$ 8.000,00. Tratar: 9111.5725.

Vende-se, no Centro, terreno com

2.300m, R$ 90.000,00. Aceita-se
negociação. Tratar: 9101-9028.

Vende-se casa na Rua Leopoldo Borques
78, com 300m2, de material, murada, R$

70.000,00. Tratar: 9111-5725.
Interessados em curso de bijuterias.
Tratar: 370-7798 ou 9975-1827.

JARAGUÁ DO SUL TEM QUALIDADE DE VIDA

Qualidade nos negócios.

Qualidade nos seus corretores de imóveis.

Realize um bom negócio com a intermediação
do seu corretor . Valorize quem entende.

A PARCIMÓVEIS valoriza e respeita todos
os corretores de imóveis jaraguaenses.

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?nOVtU4

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

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 28,00 X 48,50 = 1.350,00m2 = Ribeirão
das Pedras - Valor R$ 10.000,00

· Jaraguá 99 - Terreno medindo 14,00 x 25,00 - Loteamento Miranda
Valor 10.000,00-

· Rio Cerro II - Terreno medindo 561 ;00m2 - Loteamento Reder - Valor

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

· Nova Brasßia-Terrenode esquina medindo 64,67 X42,00= 2.716,14m2
- Rua Venancio da Silva Porto - Valor R$ 95.000,00

· Vila Lenzi - Terreno medindo 20,00 X 28,00 = 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,OOm2 - 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
· Vila Nova - Terreno medindo 829,67m2 - 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 38,00 = 646,OOm2 - Àtras da
Gatos e Atos - Valor R$ 25.000,00
· Vila Nova - Terreno medindo 3.300,OOm2 - 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 = 510,00m2 - 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 Joãq Franzner - com

asfalto - Valor R$ 20.000,00

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

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,OOm2
- 2 quartos, sala, cozinha lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$
10.000,00 + financiamento
· Centro - Ediffcio 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 208,59m2 -

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 Reinoldo Rau - Encima do Ponto Frio - apto medindo
142.42m2 - 3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros,lavanderia, garagem,
dep. de empregada - Valor R$ 80.000,ÖO

, Centro - Ediffcio Maguilu - 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha,
lavanderia, garagem - Valor R$ 42.000,00

· Centro - Edificio Jacob Emendoerter -'Apto medindo 130,00m2 -1 suite
, 2 quartos, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, sala em 2 ambientes, dep. de
empregada, garagem, piso laminado, banheira de hidro, aquecimento a

gas - Valor R$ 90.000,00
· Centro - Edificio Jacob Emendoerter - Apto medindo 130,00,m2 - 1
suite, 2 quartos, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, sala em 2 ambientes,
dep. de empregada, 2 vagas de garagem, piso ceramico, todo com.moveis
.ernbutloos 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 - Ediffcio morada do Sol - Apto de cobertura medindo
250,OOm2 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 Sol- Apto medindo 99,OOm2 de área útil
- 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 de garagem, piscina, área de festas, detalhes em gesso, piso
de madeira, churrasqueira na sacada, 12 andares - Preço de

· Tifa Martins - Área de terra medindo 26.125,OOm2 - Valor R$ 40.000,00
, Tifa Martins - Área de terra medindo 80.000,OOm2 - Valor R$ 80.000,00
, Baependl - Área de terra medindo 5.000,OOm2 - Rua MaxWillian - 40,OOmts.
De frente - Valor R$180.000,OO

· Barra - Terreno medindo 19,00 X 33,00 = 627,00m2 - Rua Walter Marquardt
- Valor 60.000,00

· Barra - Terreno medindo 40,00 X 90,00 = 3.600,00m2 -Rua WalterMarquardt
- Valor 180.000,00

.

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

· Barra - Terreno medindo 2.655,1Om2 - Rua Ana Zacko - Valor R$ 55.000,00
, Barra - Terreno medind014,00 X 28,00 = 400,OOm2 - Ao lado da garagem da

prefeitura - Valor R$ 28.000,00
, Centro - Vários terrenos um ao lado do outro medindo 13,50 X 36,00 =

486,OOm2 - Av. Mal. Deodoro da Fonseca-
· Centro - Terreno medindo 15,00 X 38,00 = 570,OOm2 - Rua GuilhermeWeege
- Valor R$ 60.000,00
· Centro - Terreno medindo 25,OOm X 100,00 = 2.500,OOm2 - Av. Mal Deodoro
da Fonseca - Valor R$ 800.000,00

.

· 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 18.000,00

· Ilha da Figueira - Terreno medindo 15,00 X 24,00 = 360,OOm2 - Perto do
mercado Dal Piaz - Valor R$ 12.500,00

.

·lIha 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$ 85.000,00

.

.

· Járaguá Esquerdo - Terreno medindo 2.980,00m2 - com bastante área
verde - próximo ao centro - Valor R$ 65.000,00

· Jaraguá Esquerdo - Terreno de esquina medindo aproximadamente 5OO,00m2
- Rua João Januário Airoso - Valor R$ 40.000,00 '

· Jaraguá Esquerdo - Terreno Alto Padrão medindo 1.185,20m2 - Condomínio

IJ

\

o ENDEREÇO CERTO DOS MELHORES

PRODUTOS PARA SEU LAR!'

• Meia-cana "Molduras"Corticeiras
• Soncos cl Luz Indireta
• Parede Divisória de Gesso

.• Forro e Divisória de Gypsum
MAo DE OBRA ESPECIAI...lZADA

(47) 275-3184
9975-3105

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

Fábrica: Rua Jorge Mayerle, 192 - Jolnville - SC

Pedras: São Tomé, Miracema, Lallnha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
Nã.o-cobrCf.t1'l.Oi'frete" (il'melMretpreçoyclAN reg.iM;
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MARIMAR IMÓVEIS
Fone/Fax: 275·0051 Plantão: 91 02�111 O
E-mail: marimar@netuno.com.br

MI� � : EM!� R
Rua Fritz Bartei, 77.51. 03 • Baependl • Próx. Javel Multimarcas

�.'
.. ?'���_lM���.?� "iQaMJW.�W<W� �!:�����.�� .��.�'. �.1..�� �!.'.�S:� .�� .�?� 1

. I, .

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

Rua: cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371·2357

Rcf. 148 - BARRA DO RIO CERRO - Casa em alvenaria
com 115m', terreno 392m' ,I suíte mais' 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro. Rua Ricardo Marquarqt, s/no,lat.

Bertha Weege. R$ 45.000,00

Rcf. 108 - VILA LENZI - Mista 75m ,3 quartos, sala,
cozinha, banheiro e garagem. Rua prolongamento da Irmão

Leandro - Terreno 637,50m'. R$ 9.000,00

CASAS
102 - Barra Rio Cerro: Sobrado, 250m2, dormit., sala, cozinha, bwc : R$ 160.000,00
104 - João Pessoa: Alv., 110m', 2 darm., sala, bwc, sala comI. + financ R$ 27.000,00
107 - SR-280 (entr. do rodeio): Alv. com 45m' + casa mista de 75m' R$ 35.000,00
109 - Chico de Paulo: Alv. 100m', 3 dorm., com laje, murada R$ 45.000,00
110 - Vila Lenzi: Alv. 190m', 3 dormit, com laje, 2 bwc R$ 75.000,00
111 - Nereu Ramos: Alv., 154m', 3 dormit., 2 bwc, sala, coz., churrasq R$ 45.000,00
113 - SR·280 Gado direito): Alv., 190m', 3 dormit., sala, coz., bwc, garagem. R$ 35.000,00
114 - Ana Paula; Mista, 100m', 3 dormit., sala, coz .. , garagem, churras .. ; R$ 23.500,00
115 - Água Verde: Alv. 9l!:m', 2 dormit., sala, cozinha, bwc + financ R$ '1.8.000,00
116 - Tifa Martins: Alv., 100m', 1 suíte, 2 dormit., sala comercial + financ R$ 25.000,00

APARTAMENTOS
505 . Centro: 103m', 1 suíte, 1 dorm., e demais dependêneias ::: R$
507 - Saependi: 103m', 1 suíte, 2 dormit., sala, bwc, garagem + financ R$
501 - Czerniewiéz: 96m', 1 suíte, 2 dormit., bwc, garagem + financ R$

50.000,00
22.000,00
22.00080

TERRENOS
225 - Vila Lenzi: área 664m', ao lado do viaduto (pronto pr construir) R$ 25.000,00
221 - Garibaldi: área 2.250,00m', 9km após a Malwee R$ 6.500,00

/ LOCAÇÃO'
Figueira: Casa mista com 3 dormit., sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 280,00
Figueira: Kitinete, 1 .dormit., cozinha, banheiro R$ 130,00
Figueira: Sala Comercial com SOm', rua José Theodoro Ribeiro R$ 300,00
Figueira: Sala Comercial com 4Om', rua josé Theodoro Ribeiro R$ 190,00

-=
:I ÚLTIMAS UN./DADES:
:5

Lotes no São Luís por apenas R$ 2.500,00 de entrada e o saldo em até,
60x1,2 salários mínimos. Bairro com excelente infra-estrutura.

I!
t Ref.106,� SANTO ANTÔNIO - Terreno com 480m2• Valor R$ 7.000,00. Analisa
a se propostas.

Ref. 115 � SCHROEDER - Terreno no Centro com 562,OOm2• Valor R$ 8.500,00.
, Analisa-se propostas.
Ref. 118 - FIGUEIRA - Terreno com 450,OOm2• Rua Asfaltada. Valor R$17.000,00 .

Analisa-se propostas. ,

Ref. 152 - CZERNIEWICZ - Terreno com 642,OOm2• Valor R$ 30;000,00. Analisa-

s
• !!,!
.5

. .fi
�
•

se propostas.
ca

Ref. 202 - ANA PAULA - Casa em Alvenaria com 1 OO,OOm2, com 2 dorm,itórios
!ir e demais dependências, janelas basculantes. Terreno com 350,OOm2, todo
:ii murado, com portão e cerca de alumínio. Valor R$ 37.000,00. Pode ser

• financiada. Acéita-se troca por sítio de maior valor, paga-se a diferença em

dinheiro.
Ref. 209 - ESTRADA NOVA - Casa em alvenaria com 220,OOm2, 3 dormitórios
e demals dependências com garagem e churrasqueira. Terreno com 680,OOm2•

•
, Valor R$ 42.000,00. Este imóvel pode ser parcelado direto com a imobiliária.

I! FAÇA AI SUA OFERTA! OPORTUNIDADE ÚNICA

t Ref. 234 - VILA LALAU - Casa alvenaria cóm 230,OOm2• Contendo 2 dormitórios

a e demais dependências, Terreno com 345,OOm2, todo murado com portão,de
•

ferro. Valor R$ 60.000,00. Podendo ser financiada.
,.

S PRECISA DE FINANCIAMENTO OU QUER USAR SEU FGTS?
.!!,!
.5 Não se preocupe, fazemos toda documentação necessária e damos
.fi toda orientação para você melhor financiar o imóvel.
�

Vende • Aluga • AdnJlnlstra • Compra • Vende • Aluga
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Cód. 801- Casa de alvenaria com 31m2localizado no bairro Schroeder I - Terreno com

458m2 - �$12.300,00.
Cód. 472 - Casa de madeirá com 43m2 + uma casa de alvenaria com 43m2 (estrutura
para mais um piso) - Vila Lalau - R$28.000,00

Francisco Hruscka - Jardim Cód. 486 - Sobrado de alvenaria com 84m2 - Terreno com 360m2-

Ana Paula II (Jaraguá / Uha da Figueira - R$25.000,00.

Esquerdo). R$50.000,00. Cód. 485 - Casa de madeira inacabada com 77m2 - Terreno com 360m2 -

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

R$18;800,00 + financiamento.

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

RANCHO
MOVEIS

ti 373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

Umaparceria correta. ranchoimoveis.com.br

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

quartos. Terreno com
619m2. Localizado na Tifa

'.
'

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

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

quartos. Terreno com

350m2. Localizado à Rua

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

Cód.365\
* Apartaménto 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: J

,R$ 280.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Corretor de Imóveis
Tel: 372-3922CRECI9238

* Terreno Figueira - Lot. Divinó- E-mail: grotewold@netuno.com.br
polis, 397m2• R$ 14.000,00
* Casa alvenaria, 118m2, 3 quartos, Vila Lenzi, ótmo local, terreno 392m2•
R$ 45.000,00. Aceita imóvel menor valer na Vila Lenzi ou imediações.

L��ll m�At1jj I
Empreendimentos Imobiliários

� ,

2 Rua Expedidonário G'umercindo da Silva,
t: na 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

372·1499
371·3807

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMA;;I:S
DEPEND�CIAS
ESQUADR'IAS 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, S/N

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV MAL. OEOOO6WE�N�4��ecÀ, 1438·SALA04 FONE: 275-0172

207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187m2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e demals
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$ 45.00(),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 - Jg\Já
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.

!Il
o

I· � CASA DE ALVE�����om2, situado no Jguá IEsquerdo, Loteamento Fredolino Martins, próximo ao

Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 40.000,00.

� CASA DE ALVENARIA cl 135m2, situado no

Loteamento Zanghelini. Valor· R$ 30.000,00.

I
� CASA DE ALVENARIA cl 70m2 (em construção), na

IRua José Krause, sIn°, Vila Nova. Valor· R$ 35.000,00.

� CASA MISTA de 80,OOm2, terreno com 1.I06,OOm2,
situada na Rua Bahia. Valor . R$ 35.000,00.

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

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

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

I� CASA DE MADEIRA cl 65m2, situado no Loteamento

Ouro Verde. Valor . R$ 13.000,00.

TERRENOS
� TERRENO cl 435,OOm2 . situado no Loteamento

Camposampiero. Valor R$ 18.000,00

I
� TERRENO cl 600m2 (Asfaltado), situado na Rua Luis

I.

Bortolini. Valor R$ 20.000,00

� TERRENO cl 3 I3,OOrri2 - situado no Ana Paula III.

Valor R$ 12.000,00.

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

I Loteamentos Financiados
CAMPOSAMPIEROI
CAMPOSAMPIEROII

FlRNWE
OUROVERDE

ZANGHEIJNI

Financiamos com uma entrada e o

restante em até 60 meses

!Il
In
o

I Condonrnmdofechado

FIamboyantcomvistapanorâmica.

I
I

Informativo
Imobiliário
AIJS

Na última reunião da diretoria da

AIJS, no dia 28/3/2001 , foi apresentado
pelo sr. Randal, da UNERJ, o novo cur
rículo do Curso Seqüencial em Gestão

Imobiliária, tendo seu início no 2º
semestre de 2001 , com aulas de se

gunda a quarta-feira.
O curso está muito mais atraente,

sendo que as matérias são especifi
camente técnicas.

O valor também ficou mais atrativo
a mensalidade será de R$ 155,00 e o

prazo de três semestres.
Vale lembrar que o curso dá direito

ao credenciamento junto ao CRECI.
O objetivo segundo o senhor Randal

é criar um centro de debates e estudos
imobiliários. O curso já é realidade em
todo o país, e no mês de maio acon

tecerá o Congresso Nacional de
Ciências Imobiliárias, na.cidade de
Bonito/MS

.

A AIJS apóia este curso e solicita
aos corretores e imobiliárias que façam
suas reservas e inscrições com o sr.

Randal, na UNERJ, pelo telefone: 371-
0983

A classe de Corretores de Imóveis
tem a grande oportunidade de aper
feiçoamento e atualização.

·VENDE:

Cõd. 0072 - Lote de esquina cl
480,OOm2 (20x24), prontíssimo
para construir, livre de enchente,

_'
localizado na Rua 462,

.

LoteamentoCorupá, (3km do

Centro) Bairro Chico de Paulo.
Valor R$ 12.000,00

R�a .João Planinscheck, 302 - .Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMÓVEIS

371-7931irPABX

FIGUEIRA - Terreno cl 15 x 30 = 450m2•
Rua 915 - Lot. Divinópolis.

R$ 13.000,00 (Aceita carro no negócio)

E-mail -imoveis@netuno.com.br

"AMIZADE - Apto Cond. Amizade (3 qtos).
R$ 36.000,00 (pode ser ftnanciado)

CENTRO - Apto Ed. Petúnia (landar), 2

quartos c( garagem, piso de madeira e

ftca cozinha sob medida - R$ 53.000,00

AMIZADE - Apto Ed. Suelen (1
suíte + 2 quartos). Preço

.

R$ 52.000,00.

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA
• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

SANTA lUZIA - lotes com financia
menta DIRETO ou pela CEF (Prestação

a partir de R$ 70,00)

SÃO lUIS - Terreno c( 364 m2 - Rua
402 - lote 14 (Próx. Bell'Arte móveis).

R$ 12.200,00 (Inclui o asfalto)

SCHROEDER - Casa em alvenaria c(
74m2 - 2 quartos + 2 garagens +

fundamento 80m2. Preço R$-
22.500,00 (financiável pela CAIXA)

JARAGUÁ ESQUERDO � Terreno c(
302 m2 - Rua Matias José Martins
(Próx, Juventus). R$ 13.000,00

Cód 2031 - APARTA
MENTO EM BALNEÁRIO
CAMBORIÚ ( FRENTE
PARA O MAR) - ED.
OÁSIS - 4° ANDAR -

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

SÃO lUIZ - Casa de alv. c(70 m2 +

varandão. Preço R$ 29.000,00

VILA NOVA - Casa Alv. c(IOO m2 -

Rua José Krause, 71 - 2 quartos + 1.
garagem - R$ 60.000,00

"

NOVA BRASILIA - ED. JOVERLI - 2°
Andar 1 suíte + 2 quartos + dep + 2

garagens - R$ 55.000,00
(próx. antiga APAE)

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:BarraSul
I A imobiliária da Barra
I
I
I
I
I BARRA DO RIO CERRO:

I· Terreno c/1.044,50 m2 (28,00 x 37,30), Rua Angelo
I Rubini, esquina Rua 750.

I· ,Terreno cl 636,OOm2 (26,50 x 24,00), Rua Angelo
Rubini, 461 - R$ 80.000,00
I. Terreno c/l.214,50m2(20x60,50), Rua Horácio
I Rubini,772 - R$ 22.000,00

'

I
,

I JARAGUA 99:

I· Terreno cl 325,OOm2, lot. Miranda, lotes n ° 6 e 7 -

I R$ 9.000,00 - parcela cada lote em até 3x.
• Terreno cl 808,20m2 (26,55x30,44), Rua Bertha

• Weege, lado colégio 25 de julho. Aceita carro até R$
I 6.000,00 ou casa até o mesmo valor - R$ 26.000,00.
•• Terrenos c/360,OOm2, lot. Casa Nova II, R$ 2.500,00
I de entrada + 50 x 1,32 Salários Mínimos

I -

• SAO LUIS:

I· Terreno cl 384,00 m2, Jardim Hruschka II - R$

•
3.000,00 + 30 X 270,00

• VILANOVA:
I· Terreno c/873,64m2 (26,41x33), Ruá Brusque - R$

I 60.000,00 '-:.,)

I

TERRENOS

srnos.
Sítio cl 11.265,OOrn2 edificado com um ga]pão de

madeira com 140,OOm2, moinho com roda d'água,
localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II,
distante do asfalto 1,5 km - R$ 15.000,00

Chácara cl 125.000,OOm2, edificado com uma mista

com 150,OOm2, ranchos, galinheiros, estrebaria, chiqueiro
de porco.pastagem, bastante água, local para fazer lagoas
- Rio da Luz (Rio Vitória) - R$ 45.000,00
• Sítio cl 50.000,OOm2 de forma retangular, tendo 64,OOm
de frente para a Rua Bertha Weege, cl área plana de

aproximadamente 30.000,OOm2, água para fazer lagoas,
distante 4 km da Barra - R$ 65.000,00 - Aceita casa na

Barra até R$ 40.000,00.

CASAS:
Casa alvenaria c/130,OOm2, 03 quartos, 02 BWC e

demais dependências e rancho c/67,OOm2 em alvenaria,
terreno cl 840,OOm2 (28,00 x 30,OOm), Rua Eleto Stinghen,
n
° 33, Barra, Lot. Papp - R$ 80.000,00

• Casa alvenaria c/110,OOm2 com laje, 03 qtos, sala, coz.,
BWC, lavanderia, garagem, terreno c/579,18m2, Rua
Augusto Hanemann, 386, Barra - R$ 38.000,00

Casa alvo c/200,OOm2, 1 suíte + 3 qtos sendo suíte e

quartos clarmários embutidos, escritório, garagem para
dois carros, dependência c/BWC, lavanderia, despensa,
churrasqueira, piscina, terreno c/552,75m2(16,50x3:3,50),
Rua Pe. Aloísio Boeíng, na Barra. - R$ 95.000,00
• Casa alv.c/150,OOm2 mais galpão c/90,OOm2, terreno
cl 3.200,OOm2(74x43), Rua Bertha Weege esquina Augusto
Hanemann, BARRA - R$ 120.000,00 - aceita terreno(lote),
caminhão pequeno ou grande como parte pagamento.

Casa mista c/165m2, terreno c/301,00m2(14x21) Rua
Ernesto Lessmann, n" 506, Vila Lalau, após Marisol - R$
32.000,00

LOCAÇÃO:
• Sala comercial cl 34,62 m2, Rua Reinoldo Rau, esquina

Guilherme Weege, Centro - R$ 180,00 (Primeiro mês I
de aluguel grátis) I
• Sala comercial cl aproximadamente 70,OOm2, Rua I
Padre A. R. [acobs, 625, Vila Lenzi - R$ 350,00 (Primeiro I
mês de aluguel grátis) I
• Sala comercial cl aproximadamente 35,OOm2, Rua IWalter Marquardt, 878 - R$ 200,00
• Sala comercial cl aproximadamente 30,OOm2, Rua I
Angelo Rubini, 418 - R$180,00 (disp. 08/04/01) I

Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais I
dependências, Rua Amandus Rengel, Rio Cerro - R$ I
230,00 I

Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais I
dependências, Rua Hermann Schultz, 169, Vila Lenzi -

IR$ 250,00
IApartamento cl 02 quartos, garagem e demais

dependências, Rua Egídio Busarello, 324, na Barra - I
R$ 300,00 I

•
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
•
I
I
I
I
I

• Casa de madeirá cl 02 quartos, garagem e demals
dependências, Rua Leopoldo P. da Silva, ria 61, Tifa
Martins - R$ 160,00

'

• Casa de madeira cl 02 quartos, garagem e demais

dependências, Rua Adela Erdmann, 117, na Barra
R$ 200,00 (disp. 04/200l)

Casa mista cl 02 quartos, garagem e demais

dependências, Rua Henrique Butzke, a/n o, na Barra
- R$ 200,00

Casa de alvenaria cl 02 quartos, garagem e

demais dependências, murada, Rua 25 de Julho,
1457, Vila Nova - R$ 280,00

Casa de alvenaria cl 02 quartos, 02 BWC,
garagem e demais dependências, Rua Wolfgang
Weege, 1500, na Barra - R$ 400,00

.

Terreno cl 1.044,50 m2 ( 28,00 x 37,30 ), Rua
Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - R$
230,00

Galpão em alvenaria com 350,OOm2, escritório,
banheiro, Rua Tereza Hruschka, s/n o, São Luís -

R$ 750,00

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

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda, CRECIN°572-J

NOVA BRASÍLIA - casa em

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

375m2• Valor: R$
70.000,00 (neqociávelj

(Próx. Arte Laje)

CENTRO - Casa em alvenaria

c/268m2 � suíte + 2 quartos,
, 2 salas, cozinha, bwc-social,
bwc-serviço, área serviço,
garagem p/2 carros.

Terreno: 377m2•

Valor R$ 120.000,00

JARAGUA ESQUERDO - Próx.
Coi. Cristina Marcatto) - Casa
em alvenaria c/140m2 - ::s

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

serviço, ,garagem p/ 2 carros.
Terreno: 350m2•

Valor R$ 58.000,00

GIARDINI LENZ! - casa
em alv. (semi-nova)- c/
210m2 c/ Hidro + 2 qtos,
sala, cozinha, bwc-social,
área serviço, garagem p/2
carros - Terreno: 450m2•
Valor R$ 60.000,00

(aceita imóvel de menor valor)

CENTRO - Casa em alvenaria
C/150m2 - 4 dorm., 2 salas,

cozinha c/ armários sob'
medida, área serviço, 2 bwcs,
garagem - Terreno: 341m2 -

Excelente imóvel para fins
comerciais.

Valor: R$ 130.000,00

RELAÇÃODE IMÓVEISDISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

DESCRIÇAO DO IMOVEL
Centro: suíte + 2 dorrn, cl garagem
Czemiewicz: 2 dorm. sacada churrasq.
Centro: suíte + 2 dorm + dep. emprego
Centro: suíte + 1 dorm. cl garagem
Vila Lalau: 3 dorm. + 2 bwc's, garagem
Vila Lalau: suíte + 2 dorm. cl garagem
Centro: 1 dorm. cl garagem

CASAS
Sobrado lindo cl suíte + 2 dorm.
casa em alv. cl suíte + 2 dorm. cl garag.
casa de madeira cl 2 dorm.
Casa mista - cl dorm. cl garag.

EDlFÍao
Ed. Athenas
Aptos Novos
Ed. Cristiane Monique
Ed. Savi
Ed. Erica Gonçalves
Ed. Giovana
Ed. Imperador

Vila Nova
Czerniewcz
Barra Rio Cerro
Ilha da Figueira

VALOR
R$ 800,00
R$ 385,00
R$ 380,00
R$ 280,00
R$ 330,00
R$ 300,00
R$ 200,00

R$ 850,00
R$ 400,00
R$ 130,00
R$ 330,00

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

$ $ $ 11} 11} $ $ $ 11} ;$ $ $ '$ 11} * $ $ $ $ ;$ $ 11} * $ $ ;$ $ * $ $ ;$ $ $ ;$ $ ;$ $ $ * $ $ 'ii $ 4> $ $ ;$ $ $ ;$ $ * $ $ ;$ $ '$ ;$ $ 4> $ $ $ 4> $ 4> '* '" '* $ 4> '" @ 4> 4> "" @ $ 0 '" <II' $ 0 "" <II' $" ,

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

ValorR$ 25.000,00 ou R$10.000,00 de entrada,+ saído em condições.

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 carro).

João Pessoa - Casa em

alvenaria cl 120m2, 3

quartos e demais 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.
'

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

'.
�; -' .,.

'.
ra 'Pao de Lo. ' •.

'. GUARAMIRIM - Sobrado no

Centro de Guaramirim.
Área terreno: 750m2

Área construída: 700m2

II

VIEIRA - prédio em

alvenaria (2 pisos) sobrado.
Área total de 392m2 e área
construída 225m2• Cada
andar contém 3 quartos.
Próx. Rei 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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CASA NOVA
VILA LALAU
01 SUíTE, 02
QUARTOS,
SALA, COPA,
COZINHA,
LAVANDERIA ,

BWC, GARAGEM,
R$ 80.000,00 (
com acabamento )

TERRENO
VILARAU-

328,80M2
(12,OOMX
27,35M)

R$ 10.000,00

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

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

PROGRAMAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2001

Projeto EncontroMarcado do SESC
Palestra: Dentição na 3a Idade

Corn Leila Siqueira, dentista
Local: Paróquia Apóstolo Tiago
Dia 03, às 15h30 - Entrada Franca

· Circuito Nacional deArtes Plásticas
Projeto Arte SESC

.

Exposição: Gravuras SESC Tijucas - RJ
De 09 a 30, das 08h às 22h
Espaço Cultural do SESC

· Dia da Saúde
Exames gratuitos de pressão arterial,
glicemia capilar, peso.
Local: Shopping Center Breithaupt
Dia 11, das lOh às 19h

· Ciclo de Palestras - Saúde ao seu alcance
Tema: Formação da Personalidade ou
Formando personalldades ?
Pa.le,strante: Odenite Magalhães,
pslcóloqa
Local: Auditório Shopping Center Breithaupt
Dia 11, às �9 hs - Entrada Franca

· Dia da Saúde na Empresa
Tema: Profissões: mercado e

exigências
Com Margarete Gellerd da Costa
Dia 18, 8h às 9h e 14h às 15h
Local: Supermercado Vitória
Exclusivo a funcionários

· Projeto Encontro Marcado do SESC
Palestra: Valorizando a auto-estima na
3a Idade
Com Laurita A de Souza
Local: Comunidade São 'Marcos
Dia 19, às 14h - Entrada Franca

· Workshop Projeto PalcoGiratório
Oflcina, para o artista-observador-criador
Com Angela Dip - SP
Dia 20 as 19 horas
Local: Centro Cultural,de Jaraguá do Sul/SC
Valor: R$ 15,00 - Ultimas Vagas

Palco Giratório: Circuito
Nacional SESC de Teatro e Dança
Espetáculo: "Por água Abaixo", com

Angela Dip - SP
Dia 21, as 20. horas
Teatro do Centro Cultural de Jaraguá
do Sul/SC
Ingressos: a definir

· Projeto Dramaturgia - Leituras
em Cena
Oficina de Leitura Dramática com

Georgette Fadei - RJ
Dias 23, 24 e 25
Local: a definir - Inscrições no SESC

· Dia da Saúde na Empresa
Profissões: mercados e exigências
Com Margarete Geliert
Dia 25, 8h às 9h e 14h às 15h
Local: Supermercado Angeloni
Exclusivo a funcionários ,

INSCRICÕES ABERTAS _

· CURSO DE JECLADO, VIOLAO e

MUSICALIZAÇAO INFANTIL
Mensalidades a partir de R$ 30,00

VISITE NOSSOS SITES:
SESC em Santa Catarina:
www.sesc-sc.com.br

SESC no Brasil:
www.sesc.com.br

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

FIESC
SESI

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

Adeus Atchiml!!
Vacina Contra Gripe

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

Produzida em laboratórios na Alemcnh«, atUalmente é utilizada em todo o

território brasileiro, com aprovação e orientação do Ministério da Saúde e vem
sendo aplicada com sucesso em campanhas realizadas pelo Sesi Farmácia em

todo o estado de Santa Catarina.

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

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

.

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

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

Sesi Farmácia - Você Conhece - Você Confia!!!

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

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

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

SE
JARAGUÁ DO SUL

FIEse
SENAI

........ '

ISO 9001
-_._.
�11ICoMCA..�

o SENAI - CE"· 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-180h.

Modelagem Industrial- 300h.
,

CNC - Programação de Torno e Centro de Usinagem -

SOh.

MOPE (Treinamento Específico para Condutores de
Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos
Perigosos) - 40h.

'
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"ENDE - �LUc::.� - �DIVIINISTR�

APTOS EM CONSTRUÇÃO
CO� ADMINISTRAÇÃO
PROMA

Condomínio Residencial
Phoenix _ Rua Barão do

Rio Branco

- Cobertura nº 603, cl área to-
I

tal de 266,63 rtf (2 vagas de
garagem) - Entrada de R$
62.ÖOO,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, (cl 2
vagas de garagem) - Entrada
de R$ 36.700,00 e assumir
parcelas de condomínio de

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

Edificio Marina em

construção na Rua
Marina Frutuoso

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

sacada cl churrasqueira.
Entrada de R$ 14.086,00

+ 24 parcelas de
'

R$ 2.037,00, corrigido
pelo CUß, em sistema de

condomínio de

construção.

Condomínio Residencial
Sunflower _ Rua José
Emmendoerfer (Prõx.

Marechal)
- Aptos. nº 101 e 106 cl
suíte + 1 qto. e demais
dep. Entrada de R$
15.50\),00 e assumir

parcelas de R$ 775,00
corrigidas pelo Cubo

Residencial
Amaranthus Rua

Adolfo Sacari _ Lateral
da Rua Amazonas

(SCAR)
- Aptos c/306,OOm2,
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: Á$ 38.000,00,
sem acabamento

Condomínio. Ed. Dom
Lorenzo:Rua Leopoldo
Malheiro. Centro: Apto nº

302, cl suíte + 2 quartos
(área total de'148,55m2),

sacada com

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

pagamentos corrigidos.

- Apto nº 204, cl suíte + 1

quarto e demais dep. -

Entrada de R$ 57.000,00
entrada de 20% e saldo
em 24 pagamentos

. corrigidos.

CASAS/APTOS E
SALAS A VENDA

• 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 Emílio Verbinenn, 89
- entrada de R$ 28.000,00, +
assumir financiamento BESC.
• Casa cl 180m2, cl suíte + 2

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

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

serviço e garagem - Rua Carlos
Meyer, 164 -'- R$ '45.000,00
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área. de serviço,
garagem - Rua 25 de Julho, 170
- R$ 55.000,00.,
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área de serviço,
boa sacada e garagem - Rua
José Emmendoerfer, 1533 - R$
53.000,00
• Apto cl 3 quartos, 2 bws'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 + assumir flnandamen
tos CEF).
• Apto. cl suíte + 2 quartos, dep.
empregada e demais dep., 2
sacadas e 1 vaga de garagem,
(área total de 185 rn- e área útil de
153m2) - Rua Barão do Rio

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

TERRENOS/síTIO

CREC11873.J

• Terreno ideal para uso indus
trial cl 20.000m2, na Rua Francis
co de Paula - R$ 150.000,00.
• Com 493m2, na Rua Amábile T.

Pradi, próx. ao Cond. Azaléias -

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

R$ 20.000,00 cada.
• Com 845m2, na Rua Fritz Hass,
Centro,. próx. a verdureira da
Raquel - R$ 50.000,00
• Com 2.375m2 (com água cor

rente) em Schroeder, próximo à
Marisol " R$ 20.000,00
• Com 118.000,00m2 localizado
no Rio Manso - R$ 20.000,00
• Terreno com 1500,00 m2 - Rua

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

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

Joinville, em frente ao Líder Club.
R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
• Terreno cl 1.018,00m2 =Con
domínio das Azaléias, Jaraguá Es

querdo - R$ 30.000,00.
• Terreno cl área total de
40o',00m2 - Nereu Ramos -

Valor total R$ 12.000,00.
• 2 terrenos cl área total de

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

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

Rua Joinville, próx. Persianas

Engler..
• Terreno com área de
102.752,00m2 - Rua Walter
Marquardt, próx. ao Posto Cidade
II - R$ 250.000,00.
• Terreno cl 62.500,00m2 - Rua
Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00
• Terreno cl 818,00m2 na Rua
194, Loteamento Maba (Prox. a

Prefeitura Municipal) - R$
27.000,00
• Sítio com galpão de 600m2 e

depósito de 50m2 + casa em

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

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

• Dois'Aptos novos com suíte +

2 quartos, dep. de empregada
completa, sacada com

churrasqueira (área total de
306m2), prédio com piscina,
saúna, salão de festas - Rua
Adolfo Sacarri, 36, Ed.
Amaranthus - R$ 1.200,00 cl
cozinha, e R$ 1.000,00 51
cozinha.
• Apto de e qtos, no Res. Ama

ryllis. Valor R$ 400;00.
• Apto mobiliado em frente ao

Beira Rio. Com 250m2, com

sálão de festas e piscina indi
vidual. R$ 1.100,00.
• Casa mobiliada de 550m2,
terreno de 1500m2, na Figueira .

R$ 1.800,00.

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814-
IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_BR
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CHave
CRECI612-J
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CHave

1 r
Mc

Galpão pronto para montar
.

1

ti supermercado situado em Nereu I
I Ramos, loteamento Zanghelini I
,;,_éan�,go S"�g::�����_do_M,�_"_�'"' .' %,,�, , ::;hij=�«=��=,,�� ���, ,_·__tM

Ret. 1000 - Vila Baependi -

Casa de alvenaria excelente

para moradia, 1 suíte + 3

quartos, terreno com
950,OOm2, valor neqociável.

CHave

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

MÔNACO
Apartamentos de 1 e 2

quartos localização
central, -salão de festas
cl cheira, playground,
garagem privativa. . i

,
Financiamento direto cl a 1\11.1construtora. Rua: João

'

,

UMarcatto
esq. cl rua

�."".'AiiJiaww_ª_w;;rMmú:;--l'
C

.....

lemente Baratto, :.:"j, MATHEDI - Apartamento 'nos uma visita. .

I de 3 quartos, salão de trAH H!!i1!!i1H!" c

I festas com churrasqueira,
I play ground, sala, copa, �_,��,

I cozinha, lavanderia, bwc,
IChurrasqueira, fácil acesso
I, para qualquer ponto

da cidade. Ent. +

parcelamento ou financ.
pela CEF ou

Santander. Imóvel pronto
para morar

CHave CHave CHave CHave

IMOBILIARIA

MENEGOTTI

5183 GALPAO - TRES RIOS DO
NORTE - R. N"878 - JOSE VICENZI -

LOTE 66, TERRENO COM GALPÃO
DE ALVENA-RIÂ - GALPÃO =

8,00M x, 20,00M= l60,00M2,
CONTENDO 01 BWC , 01 SALA, ,

,

TERRENO= 13,SOM X 27,00M ;;.
364,SOM2 - Área do terreno 36450
m2 Área Benfeitorias 160.00 m2

Preço: 25,000.00

Imobiliária Menegotti .Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

FONE: (047) 371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Centro

,
.

5191 CASA ALVENARIA -

VILA RAU - R: 965 - ANTON
FRIERICHS - LOTE 34 - DEP: 01
SUITE; 02 QUARTOS; 01 BWC;
SALA; COZINHA; GARAGEM -

TER. l4,00M X 2S,00M
Área do terreno 300.00m2 Área

Preço: R$

5198 SOBRADO BAEPENDI - LATERAL DA
BERNARDO DORNBUSCH, 590 SUPERIOR:
03 QUARTOS, 01 BWC, AMPLA CHURRAS

QUEIRA - INFERIOR: COPA/COZINHA,
LAVANDERIA, 01 BWC, SALA, GARAGEM
P/ 2 CARROS. CONSTRUIDA EM TIJOLO
MAÇICO - AMPLO JARDIM - ESPAÇO PA
RA PISCINA - TERRENO= l4,70M X 28,OOM
Área do terreno 397.60 m2 Área Benfeitorias
214.00m2 Preço: 130,000.00

5182 TERRENO
AMIZADE - RUA
N"680 - HEROLD
HESSE - TERRENO
= FRENTE= 20,30M
LADO DIREITO=

3S,00M - FUNDOS=

li,OOM LADO

ESQUERDO=
32,00M. Área do
terreno S16.00m2

Preço: 18,000.00

5187
TERRENO
VILA RAU

RESIDENCIAL RENASCENçA, LOTE 31
TERRENO = 14,4SM X 23,60M =;' lS,SOM2. Área do

terreno 416.38 m2. Preço: 23,000.00

CRECI W 550-J

5194 TERRENO CHICO DE PAULA
LOTEAMENTO CORUPA , LOTE 47

LOTE 47 = lS,OOM X 24,00M = 360,00M2
Área do terreno 360.00m2

Preço: 9,500.00

5196 TERRENO CENTRO - AV GETULIO

VARGAS, .TERRENO = 2.320,29M2 =

48,18M EM CURVA X 7S,03M LADO

DIREITO, 28,25 M X Sl,40M LADO,
ESQUERDO CONTENDO = 01 CASA DE
MADEIRA COM 36,00M2, oi CASA DE
ALVENARIA COM 118,00M2. Área do
terreno 2,320.29 m2 Área Benfeitorias

lS4.00m2. Preço: 464,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

E�mail: girolla@netuno.com.brIrolla
IMÓVEIS.LTDA. Telefone de plantão: 9973-9093

·VENDAS 2317 - Vila Lenzi - 581.65m2 (I8.50 x 20,50) - R$ 27.000,00
2364 - Vila Nova - Rua 25 de Julho, c/ 1.004m2. Aceita apto
ou casa como parte pgto.
2373 - Vila Rau - c! 350m2 - R$ 18.000,00.
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina e/581,85m2
- R$ 23.000,00.
2379 - Vila Rau - R. Prefeito José Bauer - área c/ 3.515m2,
ideal p/ galpão. R$ 95.000,00.
2446 - Estrada Nova - c! L155,00m2 - R$ 24.500,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto c/445m2 - R$ 22.000,00

(pequena entrada e parcelamento de R$ 1.000,00 por mês).
2982 - Rod. SC-413 - Km lO - e/49.8n,00m2 - R$ 40.000,00
2988 - Guar�mirim - pröx. Fábrica Elite - 9.144,85m2 - R$
35.000,00

1036 - Centro -

R. Arthur Mueller -

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

SALAS COMERCIAIS
4003 - Ed. Menegotti - área total de 136,24m2 no 10 piso. -

R$ 70.000,00

APARTAMENTOS
3001 - Ed. Jacó Emmendoerfer - suíte, 2 quartos, dep,
empregada, 2 vagas garagem. R$ 92.000,00
3014 - Ed. Novo Milênio - apto NOVO, c/ suíte + 2 qtos,
sacada com churrasqueira. R$ 70.000,00 + acabamentos finais.

3015 - Ed. Domingos Chiodini - apto de cobertura semi

mobiliado, c/ suíte + 2 qtos, salas conjugadas, piscina,
churrasqueira, terraço.
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, c! 125m2, suíte
+ 2 qtos., sala em dois ambientes c/ sacada e churrasqueira.,
2 vagas de garagem. R$ 93.000,00 s/ aeab. r

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

empregada e 2 vagas de garagem. R$ 75.0'00,00.
3052 - Res. Maguilú - I quarto, bwe, sala, cozinha, lavanderia
e garagem. R$ 15.000,00 + financiamento.

3173 - Ed. Adrielli - suíte + 2 qtos, sala c/ sacada, bwc social,
cozinha, lavanderia e garagerrr.Râ 23.000,00 + financiamento.

3292 - Res. Vitória Régia - 3 qtos, bwc, sala-c/ sacada,
cozinha mobiliada, lavanderia e garagem. R$ 28.000,00 +

finane.

3354 - Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada c/ churrasqueira
e garagem. R$ 68.000,00.

LOCAÇÕES1082 - Amizade -

216m2, suíte + 2

qtos, cozinha
mobiliada. R$
75.000,00

Casas'
601 - Casa de alvo c/ 2 qtos - Água Verde. R$ 300,00

602 - Casa de madeira c/ 4 qtos, próx. Studio FM - Centro.

R$ 300,00
604 - Casa de alvo c/ 2 qtos - Pröx. Duale Cortinas - Vila

Nova. R$ 280,00

Apartamentos
619 - Apto cl 3 qtos - Ed. Menegotti - Centro. R$ 300,00
620 - Apto c/ 2 qtos - Ed. Jaraguá - Centro - R$ 300,01l
6.21 Apto c/ 2,qtos - Jardim das Mercedes - Vila Nova. R$

250,00
622 - Apto c/ 3 qtos - Em frente Max Mohr. R$ 290,00

.

625 - Apto. c/ 3 qtos, sacada - Ed. Caetano Chiodini -

Centro - R$ 450,00
630 - Apto. NOVO c/ 2 qtos- pró. Res. Renascença - Vila

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

R$ 480,00
634 - Apto c/ 2 qtos - Pröx. Breithaupt Reinoldo Rau - R$

300,00
635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Centro. A partir de R$

180,00
650 - Apto NOVO çl sala c/ sacada, churrasqueira, 3 qtos -

Início Ilha da Figueira. R$ 350,00
659 - Apto c/ suíte + 2 qtos, Ed. Carvalho - Centro - R$

550,00

1003 - Centro -

Rua Guilherme
Danker - casa

alvenaria com

190m2, com 3 qtos .

R$ 73.000,00
.'

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 c/309m2,
c/ casa c/ 3 qtos. R$ 148.000,00. Aceita-se casa ou apto menor
valor.

'

1039 - Centro - Terreno c/ L525m2, c/ casa c/132m2. R$
130.000,00. Aceita casa ou sítio de menor valor.

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

carros. Terreno c/450m2. R$ 59.000,00.
1175 - Próximo Humana - Terreno c/ 1.220m2,. c/ cssa.cl

205m2, c/ suíte + 2 quartos. R$ 85.000,00.
1180 - R. Pedro Ploriani - alv, c/200m2, e/3 qtos. R$ 60.000,00
1194 - Ilha da Figueira - 130m2, c/ 3 qtos. R$ 65.000,00 -

aceita casa maior valor central.

1206 - Ilha da Figueira - Terreno cl 544m2, c/ casa de madeira
+ sala comercial. R$ 44.000,00.
1225 -Jaraguá Esquerdo - R. Neco Spézia - casa de rnadeira.c/

4 qtos. Terreno c/392m2. R$ 30.000,00 - Aceita parcelamento.
1273 - Rio Molha - mista c! 120m2, c! 3 qtos. Terreno c/

532,50m2. R$ 49.000,00.
1325 - Vila Lenzi - Terreno c/570m2, casa de 60m2. R$
32.000,00

1032 - Centro -

170m2, tendo 3

qtos, 2 bwcs.
Terreno cl
420,OOm2•

R$ 85.000,00 Salas comerciais
660 - Sala coml. cl 50m2 - Market Place - Centro. R$ 180,00

663 - Sala cornl. c/50m2 - Vila Rau - R$ 190,00
665 - Sala cornl. c/60m2 - Próx. CoI. Divina Providência.

R$ 280,00 .

666 - Sala cornl. c/200m2 - V'ilaLalau. R$ 400,00 /

667 - Salas comls. c! 60m2 - Próx. ao Banco do Brasil em,

Guaramirim. R$ 300,00

675 - Sala cornl , el 40m2 - Centro Coml, WV em frente a

Paladio. R$ 400,00
678 - Sala cornl. c/ 135.m2 - Próx. A Max Mohr. R$ 280,00

679 - Salas eomls. c/32m2 - próx. A Maeol - Centro. A

partir de R$ 270,00

683 - Sala NOVA, c/50m2 - Início da Ilha da Figueira. R$

350,.00
684 - Sala NQVA, c/50m2 - Ao lado Agência Olimpo -

Czerniewicz, R$ 350,00
685 - Sala cornI. c/45m2 - Centro - R$ 200,00

689 - Salas comls. ideais p/ área-da saúde. Pröx. Angeloni, a

partir de R$ 500,00
691 - Sala cornI. c/120m2 - Vila Lenzi � Próx. Móveis

. Rabello. R$ 350,00
692 - Salas eomls próx. Foto Loss. Centro: a pari tr de R$

350,00

1180-
Czerniewicz -

200m2, cl 3 qtos.
Terreno cl
345,OOm2•
R$ 60.000,00

TERRENOS
2014 - Centro - 421m2 - R$ 30.000,00
2024 - Av. Marechal Deodoro - área cl 1.426,50m2
2053 - Água Verde - 450mi:'R$ 20.000,00.
2071 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
2076 - Amizade - c/ 386,37m2 (I8,32x20,70). R$ 17.500,00

209? - Próx. finura Prefeitura c/ LOIBm2 - R$ 160.000,00
2112 - Barra 7 cl 468m2 - R$ 15.000,00.
2118 - Barra - Res. Joaquim Girolla - 420,00m2• R$ 22.500,00
2121 - Barra -lateral da Rua Horaeio Rubini, área cl5.809,25m2•
Ideal p/ Indústria.
2122 - Barra - Res. Satler - 350m2 - R$ 16.000,00.
2151 - Chico de Paula - c/2.500m2 - próx. Posto Mareolla - R$
60.000,00

.

2175 - Czerniewiez - cl I. 141,40m2 - R$ 28.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann � área c! 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2• R$ 11.9.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área c/ 6.760m2• R$ 70.000,00.
2295 - Vila Lalau - Rua Dona Matilde - área c! 4.816m2•

1989 - Schroeder
-Terreno cl

1541,35m2f cl 5
qtos, 2 bwcs, área
pI festas. Aceita

casa ou terreno em

Jaraguá do Sul

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

7mts - Jaraguá Esquerdo. R$ 1.800,00
802 - Galpão c/400m2, c/ 2 bwes, pröx. garagem da

Canarinho - Czerniewicz - R$ 1.350,00
,

803 - Galpão cl 450m2 - Barra do Rio Cerro. R$ 1.100,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Creci 1749-J 1
ITAIVAN REPRESENTAÇÕES

IMOBILIÁRIAS LTDA.

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
2 1

e-mail: itaivan@netuno.com.br
W"1N1N.itaivan.'coIJ'J.br

* Estacionamento próprio COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

VENDE - Sobrado cl

269.30m2 -

CZERNIEWICZ - próx,
Escola AI-berto

Bauer. Su-perior:
suíte mJs-ter + 2

darm. bwc social.
sacada. Térreo;
cozinha. sala estar/

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

dis-pensa. Terreno cl
625.89m2•
R$ , 190.000.00

VENDE - Casa alv,

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

despensa. terreno
cl 344m2.

R$ 32.000.00
Aceita imóvel
menor valer

VENDE - CENTRO -

esquina cl a Rua Ferdinando

Pradi. 220. Sobrado novo:

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

cl saca-da. sala íntima cl

sacada. bwc social. sala

estar. Javabo, sala TV e

iant.ar, cozinha cl móveis
emb.• churraeq.. lavand .• dep.
empregada cl bwc e

garagem pl 2 automóveis.
R$ 215.000.00.

VENDE -

CZERNIEWICZ - Casa

alv, nova cl 142.50m2•
suíte. 2 darm .• sala

estar/jantar.
cozinha. lavanderia.
bwc ·social.

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

cerca alumínio.
Terreno c/367.50m2•
R$ 93.000.00.

VENDE
Sobrado comercial.
centro. 1 apto cl

158m2• 2 salas coml.,
cl 46.14m2 cada e 1

casa antiga c{
117.60m2• defronte
Edif. leabella.

R$ 230.000.00

VENDE--:-Casa alv,
cl 203m2 - Res.

Champagnat.,- 1

suíte cl hidra + 2
darm .• bwc social.
sala estar, janar;
piscina. salão de
festas. garàgem pl
2 carros. cozinha cl
mobília. dormitórios
e suíte cl móveis sob

••••• medida. Por apenas
R$ 120.000.00.

- Casa alvenaria cl

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

garagem.
R$ 21.500.00

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

lavanderia, Piso madeira, blindex cl armário nos banheiros.

portão eletrônlco, jardim planejado com grama coreana. cerca

alumínio. Terreno cl 375m2. R$ 98.000.00

darm .• 2 bwc. sala. varanda. lavanderia. cozinha. copa. sala •

.

garagem 2 carros. Terreno cl 498m2 - R$ 99.000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do r Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a ruo de se habilitarem

para casar os seguintes:

ALUGUEL

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

,PROCLAMAS DE CASAMENTO

EDITAL N° 23.177 de 27-03-2001

Cópia recebida do cartório de Massaranduba, neste Estado
CIROVEGINIEIVONEMARIARANGHETTI

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural deMassaranduba, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Emilio Francisco
da Luz, Água Verde, nesta cidade, filho de João Francisco Vegini e Terezinha Ranghetta Vegini.
Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliada e residente em Estrada Segundo Braço
do Norte, Massaranduba, neste Estado, filha de Victor Ranghetti e Elza Marenzana Ranghetti.

EDITAL N° 23.180 de 27-03-2001
CARLOS CESARDA SILVA E ENEIDA FINTA

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Erich Doubrawa, 38, nesta
cidade, filho de Sebastião Ernesto da Silva e Maria Reck da Silva.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Canoinhas, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Adolpho Augusto
Alfredo Ziemann, 272, Amizade, nesta cidade, filha de Ildefonso Finta e Elvira P. Finta.

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.

JUSTIÇA ELEITORAL

CIRCUNSCRIÇÃO .DE SANTA CATARINA
JUÍZOS ELEITORAIS'DA 17· e 87· ZONAS

Edital
<' (

'Os Excelentíssimos Senhores DR. MÁRCIO RENÊ ROCHA e DR. LUIZ ANTÔNIO ZANINI FORNEROLLI MMs. Juízes
Eleitorais da 17" e 87" ZElSC, no uso de atribuições legais.
TORNAM PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação de eleitores que deixaram de
.votar em três eleições consecutivas, que ficará disponível em Cartório, para conhecimento dos interessados de que, por força
do disposto nos arts. 7°, § 3°, e 71, V, do código eleitoral, deverão ter as respectivas inscrições canceladas.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não-comparecimento ia Cartório Eleitoral, para comprovação
do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s) ou de justificação de ausência, no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar do dia 20.03.01, implicará no cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 78 da

resolução TSE n° 20,132, de 19:03.98, com as alterações posteriores,
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas pelas Zonas

Eleitorais, determinaram os Excelentíssimos Senhores Juízes Eleitorais fosse afixado o presente edital no local de costume.

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 20 dias do mês de março do ano de 2001. Eu, (Cláudia Jenichen Janssen)
Escrivão Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelos Juízes Eleitorais.

Márcio Renê Rocha

Juiz Eleitoral da 17· ZE
Luiz Antônio Zanini Fornerolli

Juiz Eleitoral da 87" ZE

Jornal CbRREIODOPOVO

AGRADECIMENTOS ERRATA
A Delegacia Regional do CRECI de

Jaraguá do Sul SC, instalada à Rua
Guilherme C. Wackerhagen, 110,
defronte ao Fórum, bairro Vila Nova,
AGRADECE as Imobiliárias: Chave,
Chalé, Leier, Girolla, Séculus, Ma
rimar, Interimóveis, Itaivan, Vilson,
Menegotti, Habitat e Deja, pelas
contribuições oferecidas no IV en

contro estadual de Delegados "e
Comissões de Ética realizado nesta

cidade, nos dias 22 e 23 de março do
corrente ano. Agradecemos também
as empresas, Metalúrgica Trapp,
Metalúrgica Erwino Menegotti,
Marisol. Breithaupt, Proma, Prefei
tura Municipal, Banco Real, Ba'llco
Santander, Canal 21, Rádio Brasil
Novo, Revista Nossa, Jornal Correio
do Povo, Jornal. A Notícia e um

agradecimento especial aos membros
de nossa delegacia, Dalrna Salai, Vilson
R. Silveira, Fábio Andre Leier, Itamar
da Silva, Arsanjo Paul Colaço e Ednil
son dos Passos, obrigado a todos pela
colaboração em nome do CRECI de
Santa Catarina.

Em decorrência de um erro redacional
deste Jornal, o nome do INSTITUTO EDU
CACIONAL JANGADA ficou comprometido
equivocadamente, no Edital do Cartório de
Protestos de Títulos desta Comarca, o qual
enviou corretamente a publicação para a
/

redação, veiculado na edição nO 4.413, de
24 de março de 2001, página 18, ocasião
em que dever-se-ia declinar o nome da

\ ,

"SOCIEQADE EDUCACIONAL JARAGUA" e
não "SOCIEDADE EDUCACIONAL JANGA

DA", como erroneamente constou naquele
edital.

E, por ser a expressão da verdade, faze
mos publicar a presente errata, para que
a corrigenda acima surta os efeitos dese

jados. u'Adejair E. Bai sànellí - Delegado'
Regional do CRECI

EDITAL
PATRICIA TAVARESDA CUNHA MELLO,_Tabelia Designada
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na

, forma da Lei, etc. ,

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste
Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Academia Boa Forma Ltda. - R. Reinoldo Rau, 787 - Nesta;
Art Service Serviços Ltda. - R. Pedro Avelino Fagundes, s/na, Vila
Lalau - Nesta;
Asa Confecções Ltda. - R. Francisco Cristofolini, 86 - Nesta;
Cinder Shop Com. de A P/ Presentes Ltda. - R. José R. Ribeiro
3311 - Nesta;
Comercial Steinert Ltda. ME -R. Itoupava-Açu s/na, - Schroeder;
Gilmar Roux - R. Dr. AguinaldoJ. de Souza 216 - Nesta;
I. de Estofados Vila Nova Ltda. - R. 25 de Julho 1633 - Nesta;
Ind. de Est. Vila Nova Ltda. - R. 25 de Julho 1633 - Nesta;
Ind. de Estofados Vila Nova Ltda. - R. 25 de Julho 1633 - Nesta;
Indústria de Estofados Vila Nova Ltda. - R. 25 de Julho 1633 -

Nesta;
Indústria de Estofados Vila Nova Ltda. - R. 25 de Julho 1633 -

Nesta;
Jaraguá Com. de Tintas Ltda-ME. -Ri Venancio da Silva Porto 679

-Nesta;
Jaraguá Com. de Tintas Ltda-ME. -R. Venancio da Silva Porto 679

-Nesta;
João Avancini - Sítio Rio Molha - Nesta;
Lourival Siqueira Júnior - R. Expedicionário Alfredo Benke - Nesta;
Luiz Lanznaster - Av. Mal, Deodoro da Fonseca, 391 - Nesta;
Marcellus Tiburcio Fontanelle - R. Willy Manke, s/na - Nesta;
Mário JúlioWesendonck - R. Ex. Antônio Carlos Ferreira - Nesta;
Mercearia Val Ltda. - Nesta;
Móveis Malu Ltda. -'- R. Ano Bom 1987, Ano Bom - Corupá;
'Neusa Pereira Georg - R. Francisco Todt, 50 - Nesta;
R. Mar Indústria e Comércio Ltda. - R. WalterMarquardt, 131 Sala
03 -Nesta;
Rui Cleber Bukoski Karoleski - R. Marechal Floriano Peixoto -

Nesta;
Rui Cleber Bukoski Karoleski ME - R. Marechal Floriano Peixoto

-Nesta;
Vidraçaria Beija Flor Ltda. - R. João Januário Ayroso, 109 - Nesta;
Volpy Dist. de Tee. Ltda, - R. Dona Matilde, 1960 - Nesta;
Volpy Distrib. de Tee, Ltda. - R. Dona Matilde, 1960 - Nesta;
Volpy Distrib. de Tecidos Ltda. - R. D. Matilde, 1960 - Nesta;
Volpy Distribuidora de Tecidos.Ltda. - R. Dona Matilde, 1960-
Nesta;
VolpyDistribuidora de Tecidos Ltda. - R. DonaMatilde, 1960 - Nesta;

VolpyDistribuidora de Tecidos Ltda. - R. DonaMatilde, 1960 - Nesta;

VolpyDistribuidora de Tecidos Ltda. - R. DonaMatilde, 1960 - Nesta;

VolpyDistribuidora de Tecidos Ltda. - R. DonaMatilde, 1960 - Nesta;

VolpyDistribuidora Tecidos Ltda. - R. DonaMatilde, 1960 - Nesta;
Sociedade Educacional Jaraguá - R. Joinville, 2755 - Nesta;
Sociedade Educacional Jaraguá - R. Joinville, 2755 - Nesta;
Sociedade Educacional Jaraguá - R'Toinville, 2755 - Nesta;
Sociedade Educacional Jaraguá - R. Joinville, 2755 - Nesta;
Sociedade Educacienal Jaraguá - R. Joinville, 2755 - Nesta;
Sociedade Educacional Jaraguá - R. Joinville, 2755 - Nesta;
Sociedade Educacional Jaraguá - R. Joinville; 2755 � Nesta;

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

ram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presen
te 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, darrazão por que não o faz, sob a pena de
serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguä do Sul, 28 de março de 2001

llton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ALUGA - Sala comercial clárea

aprox. 70m2• Rua Barão do Rio

Branco, 353 - Loja 02 (Centro)-
R$ 400,00

Intermediária

VENDE - Sala comercial cl área
aprox. 56 m2• Rua Leopoldo

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

VENDE - Alvenaria, contendo 2

dormitórios, e terreno cl450 m2.

João Pessoa - Negociável

VENDE - Terrenos clárea de 342
I

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

Entrada e saldo em 'até 24parcelas.

VENDE - Casa alvenaria cl 200 m-,
terreno cl 350 m2• Rua João Batista

Rudolj, 161 (Amizade). Preço: R$
30.000,00 + financiamento

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 3

dormitórios. Rua Marcos E.
Verbinenn - Resid. Garcia (Água

Verde) - R$ 260,00

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

VENDE - Madeira, contendo 3
dormitórios, e terreno cl área

705m2• Rua Bahia, 109 (Jaraguá
Esquerdo) 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

ALUGA

Ponto comercial cl área de

aprox. 700 m2.
Rua WalterMarquardt n" 1855

Valor à combinar

Rua João Picolli, 1 04 � CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.br CRECI0914-J ... 371-2117

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDE-SE
Barco de Alumínio - Borda alta, 5,00 metros. Boca: 1,30-

Capacidade para até 5 pessoas, marca "Bem forte"

ACESSÓRIOS:
- Toldo impermeável contra sol e chuva, conversível com visão transparente para
navegação em velocidade.
- Âncora, tipo garratéia cl desarmamento manual e 25.metros de corda.

-,
- Bóia salva-vidas com corda de segurança aprovada pela Marinha.
- Extintor de incêndio com carga.
- Dois (2) niveladores de água no tanque pl peixe.
- Machadinha, tipo escoteiro, pegador p I peixes.
- Remo de alumínio rígido com pá de borracha.
- Suporte para comunicador ou celular, protegido contra água.
- Suporte pl documentos, protegido contra água.
- Bandeira vermelha pl transporte (obrigatório pl transporte)
- Bandeira nacional (obrigatório nas fronteiras)
- Quatro (4) porta-caniços (palia vara de pesca)
- Suporte para garrafa térmica.
- Dois (2) suportes p/copo.

REBOQUE-CARRETA para barco até 6 metros de comprimento.
- Encarte completo cl segurança, tipo bola com cadeados, duas peças macho-fêmea.
- Pára-choque com sinaleiro de luz de freio (obrigatório)
- Dois (2) Pneus novos cl câmaras; mais rodas.
- Lona de cobertura do barco com 20 esticadores
- Três (3) catracas de segurança pl prender o barco na carreta
- Uma (1) catraca cl rosca regulável, barcolcarreta

MOTOR DE 15HP Yamaha (2 tempos) com capa protetora
1- Um tanque pl 25litros cl mangueira especial cl adaptadores e ferramentas
2 - Um carrinho pl transporte_ e guarda do motor

Observação: todo o material acima exposto tem apenas 10 horas de uso em

descargas. Equipamentos com netas fiscais, manuais de uso, registro na Capitania dos
Portos em paranaguá Detran e SOS Náutica.

PREÇO: R$ 6.000,00 - Tratar com Rodolfo Atlante Saade
AlvearHolel- Fone (41)'345-3434 ou Residencial (41) 329-9173 - CuritibalPR,

ou com AdolphoOswaldo Saade - (47) 275�0043 - Iaraguá do Sul- SC.
, ,

NEGÓCIO DE OCASIÃO
371-8814

Ed. Aster - apto pronto cl 2

quartos e demais dep. - área

de 118m2. V�lor R$
53.000,00. Rua Marina

Frutuoso 909 - Centro

ResidencialAmaryllis.
Vila Nova - Aptos novos
com sacada, churras
queira, 1 vaga de garagem

ss - suíte + 1 quarto e demals
dep., R$ 54.000,00 - suíte
+ 2 quartos e demais dep.
- R$ 68.000,00

Ed. Petunia - R. José

Emmendoerfer, 1533. Apto
pronto, 2 quartos e demals

dep. área de 112m2.

Valor ,R$ 53.000,00

275-3108

LOTEAMENTOS fiNANCIADOS
- RESIDENCIALSAN LOIZ (Iaraguá Esquerdo)

- RESIDENCIAL VENETO (Estrada Nova)
* Financiamos com uma entradamais 100 vezes.

- EDIF. SCHIOCHET -1 suíte + 2 dorm. (157m2) - R$ 60.000,00. (Rua Barão
Rio Branco)
- EDIF.ROYAL BARG -1 suíte + 2 dorm. (194m2) - Entr. R$ 90.000,00 (em 3x)
+ 100x R$1.330,OO (cub) Av.Marechal Deodoro da Fonseca

Ed. San
Rafael- 3

dorm.,
70m2, todo
de piso,
ótima

conservação. Rua José Emmendoerfer,
próx. área central.
Entr. R$15.000,00 + parcelas (CEF)

dorms., ,

ótima localização. R$ 55.000,00

Suelen
-3

Ed.

-

dorm; próx. Cond. Champagnat -

R$ 52.000,00

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sábado, 31 de março de 2001
-

TELEVISAO CORREIODOPOVO-5

por Sebastião Dourado

DomaI
Além de Suzana Werner e de
uma anja - que já foi
oferecida à atriz Beth

Gofman e à apresentadora
Angélica -, mais uma estréia
está para acontecer em "Um

Anjo Caiu do Céu", da Globo.
Desta vez quem entra em

cena é o roqueiro Supla. A
.

produção da novela ainda faz

segredo sobre o nome do

personagem que o filho da

prefeita de São Paulo irá

interpretar, mas é certo que
Supla não fará papel de anjo.
Segundo fontes da emissora,
Supla será mais um espião a

integrar a facção neonazista

da novela, e talvez seja o

próprio "Líder", com quem a

espiã Lenya, interpretada por
Chris Couto, conversa pelo
computador. Supla deve

começar a gravar nos

próximos 15 dias e ficará na

trama até o final,

Revíval
As atrizes Flávia Alessandra,
Déborah Secco e Samara

Felippo vão estar estampadas
nas páginas de revistas e

jornais com personagens bem

diferentes das que vivem na

tevê e no teatro. Elas são as

protagonistas da campanha
. do Prêmio Avon Calors de

Maquiagem e vão aparecer.
como "As Panteras", seriado
que fez sucesso na tevê na

década de 70 e recentemente
teve um remake no cinema.

Flávia Alessandra, a Lívia de

"Porto dos Milagres", se
travestiu de Jill, e usou uma

farta peruca loura igual aos
cabelos de Farah Fawcet na

época do seriado, Já Débora

Secco, que fez a Íris em

"Laços de Família",
interpretou a pantera Kelly no
comercial, e ganhou uma

peruca castanha. Para Samara

Felippo, a Érica de

"Malhação", coube uma

peruca preta em estilo chan

nel, para ficar parecida com

Sabrina, a pantera magra e

alta que só usava calças
compridas.

Cheía de dísposíção
A atriz Cláudia Jirnenez está

toda prosa. Convidada para

integrar o elenco da
"Escolinha do Professor
Raimundo" como a

despachada Cacilda, a atriz só

vai ficar no banco da escola

por dois meses. É que ela já
Val começar a gravar a nova
.novela de Sílvio de Abreu,
que substitui "Um Anjo Caiu

do Céu". Na novela ela será

Dagmar Cerqueira, uma atriz

em decadência que se veste

de homem para conseguir um
papel de destaque numa série

televisiva. O melhor amigo de

Dagmar no programa será

ninguém menos que o

bonitão Reynaldo
Gianecchini. Ele ficará

intrigado com "o colega" e
começa a se apruxonar por
ele. "É uma comédia rasgada .

Coitado do Gianecchini. Se

apaixona pelo amigo e acha

que é gqy", diverte-se Cláudia.

A atriz avisa que já marcou
hora no dentista e vai trocar

todas as obturações, por
cansa dos beijos que trocará

com o ator, marido da

jornalista Marília Gabriela. 'Já
avisei à Marília: com a Vera

Fischer ela não corria risco,

Divulgação Cazé Peçanha, apresentador do "Sociedade Anônima"

Descongelado
Depois de ficar um ano e três meses na geladeira da Globo, o

apresentador Cazé, enfim, vai dar o ar de sua graça na

programação da emissora. Cazé apresenta neste domingo, 1 de

abril, o programa "Sociedade Anônima", logo depois do "Sai
de Baixo", O formato tem um "quê" de "V] Por Um Dia",
programa que Cazé idealizou e apresentou na MTv, de onde
saiu para a Globo. O visual do apresentador não mudou em

nada e a "chacriniana" buzina, que o acompanhava na emissora

musical, também está com ele na nova casa. O objetivo princi
pal de "Sociedade Anônima" é, como o próprio nome sugere,
mostrar pessoas comuns na televisão. "]á tem tanto famoso na

tevê. Chega! A gente quer mostrar pessoas com uma história

legal", explica Cazé. Além da apresentação dos "calouros", o
programa vai ter ainda reportagens e uma inovação: um

auditório virtual, com a participação dos internautas. "A idéia é
fazer um programa de auditório mesmo, com eles

participando. Não é só para bater palma", define o

apresentador. Uma das reportagens que vai ao ar no primeiro
programa é do próprio Cazé. Ele foi até o bondinho do Pão
de Açúcar, no Rio de Janeiro, para entrevistar o responsável
pela manutenção do transporte turístico mais conhecido do

Brasil.

mas comigo ela vai ter que
ficar de olho", brinca a

intérprete.

"No Limite" deve ir ao ar em

outubro deste ano. Exibido
entre julho e setembro de

2000, a primeira versão do

programa alcançou média de
47 pontos, Já a segunda, que
terminou no dia 25 de março,
teve média de 35 pontos no

Ibope, com exceção do último
episódio, transmitido ao vivo,
que apresentou média de 41

Artígo índefínído
Apesar de a segunda edição
de "No Limite" não ter sido
uma "festa" em audiência,
como a primeira, a Globo
provavelmente vai fazer um
terceiro programa. Um novo

pontos e picos de 47 pontos
de audiência. A direção da
emissora está considerando os

números e ainda não definiu

se a atração fica no ar ou vai

para o portal.

Assedíada
A colunista Sônia Abraão,
apresentadora do programa
"A Casa É Sua", da Rede TV!
está sendo sondada pela
Record. Corre nos bastidores
da emissora do bispo Macedo

que a Record já teria um
projeto pronto para a

apresentadora. Sônia
continuaria apresentado
notícias do meio artístico, no
início da tarde, diariamente.
O que não comprometeria a

permanência de Claudete
Troiano à frente do "Note &
Anote".

o mesmo de sempre
Chico Anysio continua com a

língua afiada. Depois de ter

sido suspenso pela Globo por
"falta de disciplina" no final

do ano passado, o professor
da "Escolinha do Professor
Raimundo" voltou ao seu

estilo destemido. Na coletiva

de lançamento do programa,
Chico falou que a Globo tem

uma censura interna e que
preferia seu programa às
17h30 e não às 17 horas,
como está sendo apresentado.
"Sugeri isso, mas não obtive

resposta. Então só pode ser

encarado como um não", diz.
Chico ainda foi irônico ao

responder se os textos da
"Escolinha" passaram por
censura. "Se ainda não foram,
vão ser censurados",
profetizou o humorista.

Em rítmo de fado
O ator português Toni Corrêa
está de volta às novelas brasi
leiras. Ele ficou famoso como o

galã Machadinho, o lusitano

boa-praça da novela

"Locomotivas", de 1976, da
Globo. Agora,Toni� inter

pretar o comerciante Telmo em

"Roda da Vida", nova novela
da Record, que estréia dia 16 de
abril. "Espero que o público me
receba com o mesmo carinho
de sempre. É muito bom poder
voltar", diz o luso.
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M�P� D� MIN�
por Cintia Lopes

. Destaques da programação na semana de 1 a 7/4/2001

Leão em dobro
(Record, dom, 15:30 H)

"Domingo Show", apresenta
do por Gilberto Barros, o Leão,
reestréia hoje. Com um

formato semelhante ao "Quar
ta Total", a produção terá

jogos e brincadeiras envol
vendo casais famosos sob a

direção de Edson Fernandes.
Na estréia, participam a apre
sentadora Eliana, a atriz Kelly
Cristina, a modelo Valéria

Zopello e o vocalista Lo Barra
do grupo Bala, Bombom e

Chocolate.

Melhores do ano

(SBT, dom, 21 H)
A mais famosa premiação
brasileira de televisão, o "Tro
féu Imprensa", traz novidades
na primeira edição d� novo

milênio. O programa, apresen
tado por Silvio Santos e

composto por urn júri formado
por profissionais da área de

Comunicação, premia os

principais destaques na música
e na tevê. Neste ano, os te

lespectadores participaram da

votação através da Internet.

Confusão cômíca

(Globo, dom, 22:45 H)
A turma do Arouche está de
volta no humorístico "Sai de
Baixo". No elenco estão Mi

guel Falabella, Marisa Orth,
Aracy Balabanian, Luís Carlos
Tourinho e Luiz Gustavo.
Cláudia Rodrigues assume

agora o papel da doméstica da
família. No episódio de estréia,
CacoAntibes e Cia. fazem uma

viagem a Miami que acaba em
confusão. O ator Alexandre

Borges faz urna participação
especial.

Fím da geladeíra
(Globo, dom, 23:30 H)

Cazé Peçanha, o ex-V] da

MTv, finalmente vai estrear o

"Sociedade Anônima", com
direção de ]osé Lavigne. A
produção vai transforrnar

pessoas da platéia em astros.

Cazé comanda uma série de

quadros, avaliando os novos

talentos com sua inseparável
buzina. O programa terá dis

putas de calouros e o quadro
"Construção Facial", onde os

internautas também partici
pam.

Amor ímpossíuel
(Record, seg a sáb, 21 H)

A trama venezuelana "Sa
mantha" mostra o romance

entre Samantha del Llano, urna
camponesa, elo milionário Luís
Alberto Aranguren. A história
de amor começa quando Luís

Alberto sofre urn acidente de
avião e perde a memória.
Samantha é a primeira pessoa
a encontrá-lo e os dois come

çam um romance cheio de
obstáculos.

'

futebol-arte

(Band, quarta, 21 :30 H)
Cerro Portefio e Palmeiras, ao
vivo do Paraguai, é o jogo de
estréia da "Taça Libertadores
da América". Palmeiras, Cru
zeiro, Vasco da Gama e São

Caetano são os times bra
sileiros que participam. Ao
todo, são 32 equipes divididas
em oito grupos. Os demais

países que possuem partici
pantes são Colômbia, Peru,
Paraguai, Chile, Uruguai,
Bolívia, Equador,México,Ven
ezuela.

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

Marília Gabriela inicia a se

mana recebendo no "Gabi" o

cantor e compositor Chico
César na segunda-feira. O
estilista Alexandre Herchco-

vitch fica de frente com Gabi
.na terça-feira. O senador Ro
berto Freire faz uma análise da

politica brasileira na quarta
feira e o escritor Ivan Santana

lança o livro "Caixa Preta" na

quinta-feira. A semana encerra

com urn bate-papo com o ator

Petrônio Gontijo.

"Míx" de estílos
(Band, seg a sab, 20:30 H)

O "Superpositivo", coman
dado por Otaviano Costa, traz
o baiano Netinho cantando ao

vivo na segunda-feira. Na
terça-feira é a vez do grupo
Classe, formado apenas por
garotas. Na quarta-feira, o pro
grama continua bem feminino,
com a presença deAs Meninas.
A banda Ginga Axé põe a

platéia para dançar na sexta

feira. Os gêmeos e a Feiticeira
também participam da gincana
promovida pelo apresentador.

, Namoradí'nha
(Rede Brasil, sexta, 22:30 H)

Regina Duarte é a convidada
do programa "Conexão Ro

berto D'Ávila". A atriz conta

histórias e curiosidades da
carreira de 40 anos. Persona

gens como a viúva Porcina de

"Roque Santeiro" e a incan
sável Malu da série "Malu
Mulher" serão lembradas pela
atriz. Regina também fala sobre
a peça "Honra", em cartaz no

Rio de Janeiro.

CENTER,SOM

CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847

Rapidinhas· .

# "Cac�s Jack, o Vilão", de Hal Needham, é o filme da "Sessão de

Domingo". No elenco Kirk Douglas, Ann-Margret e Arnold

Schwarzenegger. No velho oeste, o vilão CactusJack quer roubar cofre
de mina de ouro, mas é impedido pelo mocinho. Record, domingo,
12h.

# Mc Naldinho e Mc Bela, do rap "Um Tapinha Não Dói", o grupo
Força Livre e o rapper Tigrão participam do "Especial de Abril" do
humorístico "A Turma dó Didi". Globo, domingo, 12:30 h.

# Galvão Bueno faz a narração do "Grande Prêmio de Fórmula 1"

direto do autódromo de Interlagas em São Paulo. O brasileiro Rubens

Barrichello participa da prova. Globo, domingo, 13 h.

# A atriz FernandaMontenegro é a convidada especial do quadro "Tá
No Papo" do programa "Gente Inocente". As crianças do programa
lembram vários personagens da atriz na tevê e no teatro. Globo,
domingo, 13:45 h.

# O programa "Cidade Alerta", comandado por José Luiz Datena,
terá a partir de hoje edição aos domingos, sempre ao vivo. Record,
domingo, 18 h.

.

# Isabela Garcia e Stephan Necerssian participam do quadro "Retrato
Falado" do programa "Fantástico". Dessa vez, Denise Fraga conta a

história de uma carioca, que, ao preparar um trabalho para a universidade
com um grupo de alunos, vai parar em uma delegacia. Globo, domingo,
20:30 h.

# O diretor-geral da Aneel, José Mário Abdo, e o governador do Rio
Grande do Sul, Olívio Dutra, são os convidados do "Passando a

Limpo", apresentado por Bóris Casoy. Record, domingo, 22:45 h.

# A atriz Bárbara Borges aprende a fazer uma moqueca e testa o

resultado com o elenco de "Porto dos Milagres" no "Vídeo Show".
AndréMarques entrevista o grupo É o Tchan. Globo, segunda, 13:50 h.
# A cantora Miúcha é a convidada de Rodolfo Bottino no programa
"Gema Carioca". Rede Brasil, segunda, 20 h.

#A "SalaBrasil" apresenta "Os SeteGatinhos", de Neville D'Almeida.
Com Lima Duarte, Antônio Fagundes, Regina Casé e Ary Fontoura.
O filme, uma adaptação de obra homônima de Nélson Rodrigues,
conta a história de uma família de classe média onde as filhas se

prostituem. Band, segunda, 23 h.

# Paula Saldanha e Roberto Werneck apresentam documentário sobre

Roraima e registram o encontro com alguns grupos indígenas doNorte
do Brasil, em plena selvaAmazônica no programa "Expedições". Rede
Brasil, terça, 20 h.
# A série "Brava Gente" exibe o episódio "História de Carnaval",
baseado no conto "AMorte da Porta-Estandarte" de ArubalMachado.
Na história dirigidaporHerval Rossano,Juliana Paes é a porta-bandeira
Rosinha que é assassinada pelo marido, o bicheiro Marcelo, vivido por
Norton Nascimento. Globo, terça, 22:30 h.

'

# "Ao Mestre, Com Carinho II" com Sidney Poitier é o cartaz da

"Sessão Especial". Nesta versão, Mark Thackeray tem a incumbência

de lecionar para alunos superdotados,mas ele acaba preferindo trabalhar
com estudantes considerados incorrigíveis. Band, sábado, 17 h.
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CORPO €M €IIID€NCI�
por Mariana Meireles

Abeleza
,

.

estáno ar
Para manter a boa forma, Aisha
Jambo não faz nenhum

'

sacrifício. A moça, que vive a

despojada Naomi de

"Malhação", trocou a academia

de ginástica por aulas de

acrobacia. Duas vezes por
semana, a atriz de 15 anos

encara duas horas de treino
com a professora Vanda Leite,
uma das fundadoras do grupo
circense Intrépida Trupe - em

aulas que acontecem no mesmo

local onde o grupo ensaia, na
Fundição Progresso, espaço
cultural no centro do Rio de

Janeiro. Apesar de requerer
muito esforço físico, fazer
acrobacia é um momento de
lazer para Aisha. "Não vejo
apenas como uma forma de
ficar com o co,rpo malhado, e
sim uma curtição", revela a

atriz, que ainda encontra

disposição para fazer aulas de

natação e street dance.
Mas foi através das aulas de
acrobacia que Aisha acredita

que conseguiu adquirir um
corpo "durinho". E é também

com elas que a atriz mantém

.

com facilidade os 55 kg
elegantemente distribuidos em

1,70m. Segundo Aisha, os
exercícios de acrobacia
necessitam de uma boa dose de

resistência física, equilíbrio e

fôlego. Além de muita força no

abdome e nos braços. "Depois
que se adquire tudo isso,
qualquer movimento se torna

fácil. E só assim é possível
emendar mo�imentös e montar

�ma coreografia", explica a

atriz, que antes dos exercícios
acrobáticos alonga o corpo por
mais de meia hora.
O exercício mais praticado por
Aisha é o aéreo em tecidos.

Nele, ela enrosca o corpo em

tiras de pano e faz seqüências
com vários movimentos -

chamados por eles de truques.
Um deles, a francesa, é bastante

comum nas aulas: o acrobata

mantém uma perna esticada e a

outra dobrada no alto dos

tecidos. A atriz também pratica
o trapézio, em que acrobacias
são feitas sobre uma barra de

ferro, e o lira, em um aro de

ferro. Apesar de fazer

acrobacias há três anos, Aisha

sente dificuldade na hora de se

desenrolar dos tecidos e descer

girando por eles. '''É preciso
manter o corpo bem duro e

'

esticado para que ele gire
direitinho. Dá um certo medo se

soltar", admite.
De vez em quando, Aisha
demonstra as habilidades em

apresentações dos a�unos para

parentes e amigos. Ela conta

que alguns jovens que assistem

a "Malhação" a reconhecem.

"Costumam pedir autógrafo e

perguntar como são os atores",
conta. Apesar de agora adorar

acrobacia, Aisha nunca sonhou
em fugir com um circo quando
era criança. Só se interessou

pelo, assunto por causa da mãe,
Vanja, que viu um anúncio da

aula no jornal e matriculou os

filhos. "Assim que entrei tomei

gosto pela coisa. Mas não penso
em �eguir carreira", conta.
Esse mesmo descompromisso
está na forma que Aisha encara

o trabalho em "Malhação". Ela
já está na novelinha adolescente

da Globo há um ano, mas ainda

não sabe se vai fazer carreira.

"Sou muito nova e não penso
em nada como profissão. Mas
estou gostando muito de atuar.

É mais uma coisa que faço com

prazer", avalia Aisha. Assim

como a descoberta da

acrobacia, a profissão de ator

surgiu por acaso na vida da

garota. Ela se inscreveu sem

maiores pretensões numa

"agência de talentos" com a

intenção de fazer comerciais de
tevê. "Muita gente me

incentivava dizendo que tenho

Luiza DantaslCZN Aisha Jambo, a Naomi de "Malhação", em aula de acrobacia

uma beleza diferente", conta.
Efetivamente, Aisha acabou

fazendo alguns comerciais,
como para o Banespa, e até

participou de um clipe de Maria

Bethânia. Chegou também a

-fazer pontas nos filmes

"Orfeu", de Cacá Diegues, e

"Xuxa Requebra", de Tizuka

Yamasaki.

em "Malhação;' por mais tempo,
Aisha garante que ainda não

sabe se está na lista dos
atores que saem do folhetim
adolescente no mês que vem.

"Ainda hão me

disseram nada, o que é um bom
sinal. Espero continuar, porque
ainda tenho muito para

aprender", torce.

Até que foi chamada para um

teste para "Laços de Família".
Aisha não fOI

aproveitada para a novela de
Manoel Carlos e o teste foi

parar nas mãos da produtora de
elenco dé "Malhação". Ela '

começou no elenco de apoio e

migrou para o elenco fixo. Sem
esconder que gostaria de ficar
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EM FOCO
por Cintia Lopes

Talento políualente
Compor urn
personagem para
novela não é tarefa

das mais fáceis.

Três então, não é

para qualquer ator.
Mas para o

experiente Cássio
Gabus Mendes, a

empreitada está

sendo bastante

proveitosa: A expe
riência inédita - o

ator jamais tinha

vivido mais de um

personagem em

novelas -, está

superando as

expectativas até do

próprio Cássio. Em

"Um Anjo Caiu do .

Céu", o ator se

divide entre o

machão Paulão; o

mulherengo
Paulinho e o

farsante Selma de

Windsor. "A <

diferença entre os

.três é clara. Eles Jorge Rodrigues/CZN Cássio Gabus Mendes, de "Um Anjo.Caiu do �éu"
são muito

�onflituantes e proporcionam um

grande leque de interpretação",
acredita.

Não foi à toa que Dênis

Carvalho, diretor do núcleo da

novela, convidou Cássio para
voltar às novelas. E o convite era

praticamente irrecusável, já que o

autor da trama das sete, Antônio

Calmon, queria homenagear o
também autor de novelas

Cassiano Gabus Mendes, pai de
Cássio, falecido em 1993. Para

isso, Calmon criou um

personagem inspirado em Víctor

Valentim, vivido por Luiz
Gustavo na novela "Ti-Ti-Ti",
escrita por Cassiano em 1986. O
ator não titubeou em homenagear
o pai. "Estou muito orgulhoso. O
trabalho do meu pai foi
primoroso e homenageá-lo é um

prazer", conta emocionado.
A influência do pai é bastante
nítida na vida de Cássio. E não

poderia ser diferente, Com 20

anos de carreira, o ator paulistano
fazia teatro amador até .estrear na

tevê em 1982, numa novela do

pai, "Elas Por Elas". O ator

lembra que a referência do pai

ajudou tanto a ele quanto ao

irmão, Tato Gabus Mendes,
na elaboração de tipos para a

tevê. "Desde criança
acompanhava meu pai. No
fim, a gente nunca sabe se

aprende a gostar da coisa ou

se já: nasceu para· interpretar",
filosofa Cássio.

Apesar de também ter

exercitado a veia cômica no

seriado "Mulher", durante dois

anos, onde viveu o interesseiro

Afraninho, proprietário da
.

clínica médica Machado de

Alencar, Cássio já estava com

saudades de voltar às novelas.

Seu último trabalho foi em "A

Indomada", em 1997, e o ator,
contratado da Globo, achou

que já era hora de voltar.
"Não tenho predileção pelo
hurnor, Foi urna coincidência

que está dando certo. Estava

com saudades", explica.
A maratona de .gravações e os

três personagens estão fazendo

efeito. Cássio é

constantemente assediado nas

ruas e se mostra empolgado
com o sucesso da novela. Para

compor o jeito
espevitado de

Paulinho na pele
de Selma, Cássio
assistiu a filrnes

como "A Gaiola

das Loucas", de
Edouard Molinaro.

Mas o ator jura
que não se inspirou
em ninguém
especificamente,
Até mesmo para se

familiarizar melhor

com croqUls e as

tendências de

moda, Cássio não

deixa de recorrer à

figurinista da

novela, Emilia
Duncan. "O
conflito do Pauli

.nho é muito

grande. Ninguém
consegue ficar

representando 24

horas por dia. Ele

está sempre atento

para não ser pego",
conclui.

Exatamente para

exemplificar a tensão constante

do personagem, é que Cássio

não teve receio algum em deixá

lo bastante caricato. O ator

explica que, como o Paulinho é'

uma farsa, não há problema em

ser um gay estereotipado.
Segundo ele, o texto tem uma

estrutura dividida e as

diferenças entre os três tipos é

bem clara. "Ele solta uns

gemidos quando está em perigo.
Se fosse um gay de verdade,
certamente não fatia dessa forma",
acredita o ator de 39 anos.

Apesar do sucesso com o

público, Cássio diz que não é

adepto de badalação. Casado há

10 anos com a ex-atriz Lídia

Brandi, com quem contracenou

em "Vale Tudo" e "Meu Bem,
Meu Mal", o ator conta, que até

hoje, ainda fica tímido ao ser

abordado por pessoas na rua.

"Outro dia, um senhor me

aconselhou: cuidado lá, que vão

te pegar", lembra o ator que, na

pele de Paulinho, está prestes a

ser desmascarado com a volta

do verdadeiro Selma,
personagem de Daniel Dantas.

Jorge Rodrigues/CZN

I�SPAS"

"Não vou mostrarmeu
sexo para as pessoas se

masturbarem no

banheiro. "

Leonardo Brício, o
Alexandre de "Porto dos

Milagres", da Globo,
negando qualquer
intenção de posar
nu numa revista

destinada ao público gqy.

"Não sou nenhum escroto. Quero que levemmeu

. trabalho a sério." João Klebet, apresentador do "Eu
Vi na TV", da Rede TV!, num desabafo nada
convincente em seu programa. João tentava fazer com

que o auditório e o telespectador acreditassem que nada

tem a ver com as infames pegadinhas apresentadas em
seu programa e com as vulgares reportagens que faz

travestido de Charlote Pink.

"Xuxa, se eu fosse homem eu casava com você. "

Luciana Gimenez, apresentadora do "Superpop", da
Rede TV!, quase histérica depois da participação de

Xuxa no programa, por telefone, na mesma noite em

que fazia aniversário .

"Alexandre,meu amigo, você falou que nunca
gostou disso." Astrid Fontenelle, apresentadora da

Band, mandando recado para o dublê de ator e DJ de
funk Alexandre Frota no programa "É Show", de
Adriane Galisteu, na Record. Astrid participava de um

debate sobre música, do qual Alexandre não participou,
e opinou sobre a onda do funk no País, defendendo os

funkeiros da Furacão 2000 e criticando os oportunistas
de plantão que estão pegando carona no modismo.

"Ela é umamulher que está tapando buraco na
Band. Teve que sair da MTV porque está velha. :'
Alexandre Frota; há muito tempo fora da tevê,
rebatendo as críticas de Astrid Fontenelle no programa
"Note & Anote", de Claudete Troiano, na Record.
Curiosamente, o ator não é tão mais novo que Astrid.
A apresentadora tem 39 anos, e Alexandre 36.

"Nada de bumbuns e silicones. Osmeus já
bastam." Ana Marya Braga, apresentadora do "Mais

. Você", da Globo, deixando claro que não pretende
apelar para ter audiência em seu novo programa. Mas,
de qualquer forma, buscou na numerologia uma forma
de ter mais sorte. Trocou o I pelo Y

,
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Suesenbach cumpre terceiro
mandato na direção da Aciac
Corupá - A nova diretoria da

Aciac (Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de Corupá) to
mou posse terça-feira, em so

lenidade que confirmou o advo

gado e empresário Herrmann Sue
senbach no exercício da presi
dência da entidade, durante novo

mandato com um ano de duração.
A permanência de Suesenbach à
frente da associação já estava

decidida desde fevereiro pelo
Conselho Deliberativo, que, assim
procedendo, concede ao presi
dente a oportunidade de concluir
o principal projeto da diretoria, que
é a conclusão das obras da sede

própria da Aciac.
São integrantes da nova di

retoria, além do presidente que irá

cumprir a terceira gestão, o vice

presidente Rubens Haffemann, o
secretário Orides Klitzke e o te-

soureiro Sidnei Neuber. A com

posição do Conselho Deliberativo
não teve alteração. A sede da

associação está em fase de cons

trução, na Rua 15 de Novembro,
e abrigará todos os serviços de

- atendimento ao setor empresarial
da cidade. O prédio tem um pa
vimento e área construída de 225
metros quadrados, com auditório

para 98 lugares.
Outrameta de Suesenbach para

a nova gestão é garantir a maior
oferta possível de cursos para a

comunidade. Durante esta semana,

por exemplo, está sendo cumprida
a segunda fase do Projeto Brasil

Empreendedor, para empresários
locais, e, para o dia 16 a 19 de abril
está prevista a realização de curso

sobre Administração Financeira.
Ambos com apoio de técnicos do
Sebrae. (MR)

Pergunta da Sra. S

D�agua ,Guaramirirn.

Prefeito, gostaria de saber quem tem direito de ser

atendido e se existe c:()brança noPronto Socorro do Hospital, Santo
Antônio?

Particip
perguntas a .

Assessoria de rellsa: Rua 28 de agosto. 20 2, Caixa
Postal43. Centro - CEP 89270 000 - Guaramirim - SC.
E-mail: administracao@netuno.com.br

Boa vontade: gerente Silvana diz que a empresa só não concordará se a comunidade usar de oportunismo

ALL quer reparar destruição
de patrimônio cultural

Empresa
debateu assunto -

commoradoresda
..

Li'lhaCcixa D'A�

�+, 1 Prefe
.

io PeJxer

íg��:��p�t;��::�
município.Outro pontoimf'>Ort:aI)te é que os usuários dos serviços de
saúde saibam dife'renciar I;? �ue é àtendimento de eme�gêhcia e o que
\f • • ". • ••"

é atendimento ambula�9ria!; .Se uma pessoa sofrer·;rum 'àCidente,
passarmal, apr'(ls�(i

'.

lidade grave de s..ú� laito,
{ebre de 40 gral:! • isto. fieme�gêl1ci
ser levada ao pro
c:araêterizam urgên
for o seu caso, ª'8ende onsulta no Posto de Saúdem�s pr6ximo
de sua residência, omunicípio deGuaramirim terá () mai0I7:,,1?,,ªer em
atende-Ia.
É assim Sueli, 'atendendo toda nossa população com transparência e

responsabilidade qUe,!lje
Um GrandeAbra

<i; ;'"

Guaramirim - AALL (Amé
rica Latina Logística), empresa que
explora o transporte ferroviário na

região, está disposta a compensar
os moradores da Linha Caixa
D'Água, pela demolição do antigo
reservatório que existia na locali

dade, feita no ano passado, por
medida de segurança. A posição
foi manifestada pela gerente de Re
lações Corporativas e Meio Am

biente da empresa, Silvana Alcânta
ra de Oliveira, em reunião mantida

quinta-feira com representantes da

comunidade, na Prefeitura.

Durante o encontro, que con

tou também com a presença do

vice-prefeito José Joaquim Fernan

des, Silvana disse que a empresa
está sensível com a questão levan
tada pela comunidade, ao reclamar
da destruição de um equipamento,
que para os moradores funcionava

como símbolo da colonização e

parte do patrimônio cultural da lo
calidade. Ela explicou que a demo

lição só aconteceu porque o equipa
mento estava na faixa de domínio da
rodovia e oferecia risco de acidentes.

- Temos informações de que,
muitas vezes, os vagões batiam na

estrutura da caixa d' água, com
sério risco de provocar um desas
tre ferroviário, até um descarrila
mento -, justificou, frisando que
o que houve foi uma medida pre
ventiva, embora sem a consulta

prévia reclamada pelos moradores.
Segundo ela, o equipamento,
construído em 191Ö e que servia

para abastecer as antigas locomo
tivas movidas a vapor (Maria
fumaça), hoje em desuso, estava
na iminência de ruir e poderia,
eventua1mente, até ferir pessoas
que estivessem nas proximidades.

Silvana destacou que a ALL j:í
é fiscalizada pelo Ministério dos

Transportes e, legalmente, não tem
nenhum compromisso de ressarcir
a comunidade pelo ocorrido. Mas
ressalvou que faz parte da filosofia
da empresa agir com responsa
bilidade em relação às comu-

Médico Oftalmologista
Especialização: HospiW 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

nidades que margeiam a ferrovia,
em quase 300 municípios per
corridos na área de operação, desde
São Paulo até o Rio Grande do Sul,
na divisa com o Uruguai e a' Ar

gentina.
OPORTUNISMO - Ela tam

bém solicitou que os moradores
evitem o oportunismo, tentando
aproveitar-se da situação e exigindo
contrapartida em valores exorbi
tantes e obras que não se coadu
nem com o objetivo inicial da ques
tão, que é repor perdas ao patri
mônio cultural. Por isso, discor
dou, em princípio, com a solicita

ção do presidente da Associação
de Moradores, Gerson João Soa

res, para que a ALL construa um

centro comunitário na localidade,
Mas admitiu que a empresa poderá,
eventualmente, até participar do
custo, sublinhando que esta é uma
decisão que depende da diretoria

da empresa, em Curitiba, e su

gerindo que a comunidade faça
orçamentos para vários tipos de

obras, até ser escolhida a mais
indicada. A Associação de Mora
dores deverá reunir-se e discutir o
assunto. (MILTON RAASCH)

-

GráficaCP
370-8649
370-7944
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PauloBauer�convênioquegaranteobraemCorupá
Govemodo Estado
investe R$ 183mil
na pavimentação'
de vias urbanas

Corupä - o vice-governa
dür do. Estado, Paulo. Bauer,
esteve ontem à tarde em Corupá,
onde assinou convênio garantin
do. recursos do. governo do. Esta
do. para o. asfaltamento. das ruas

Roberto Seidel e Gabriel Lux, no
centro. da cidade, que há muito.

tempo estava sendo. reivindicado.

pela comunidade, O convênio foi
assinado. em ato. realizado. na pro
priedade do. empresário. e vice

presidente do. PPB, Alvim Seidel,
que contou com as presenças do.

prefeito. Luiz Carlos Tamanini e do.

deputado. federalEni Voltolini, en
tre outras lideranças e convidados.

O início. da obra só depende
da licitação. para a contratação da
empresa que irá executar a pa
vimentação. dos trechos, infor
mou o. vice-governador, O go
vemo. estadual deverá investir R$
183.90,1,51,nessas melhorias,
com contrapartida da Prefeitura
no valor de R$ 45.799,87, to
talizando R$ 229.889,38, na pa
vimentação. do. trecho, com cerca

de 1,8 quilômetro, compre
endendo as duas ruas. Trata-se
da via de acesso. para o. Seminá
rio' Sagrado. Coração de Jesus

(atração turística), a mais movi
mentada da cidade.

O empresário. Alvim Seidel
lembrou o empenho. feito nos últi-

mos anos, cobrando insisten
temente do governador Esperi
dião Amin, para que cumprisse a

promessa de que aquela via seria

pavimentada. O asfalto que existe
no trecho é antigo e bastante

precário. "Corupá merece consi

deração. e respeito", disse Bauer
na chegada, destacando a con

tribuição dada pelo Seminário,
tanto na educação quanto no

incentivo ao. turismo.

O presidente do. Diretório do.
PPB local, José NorbertoMüller,
destacou outras reivindicações do
Município, das quais algumas já
estão. sendo atendidas pelo gover
no estadual, como a instalação do
novo. alirnentador de energia
elétrica da Celesc, que estará con
cíuído em dois meses. (MILTON
RAASCH)

Vereadorquestiona aterro daMomentoEngenharia
Massaranduba - o vereador

Horst Reck (PPB) ocupou a tribuna
da Câmara, na sessão ordinária de

quinta-feira, para levantar questio
namentos contra o funcionamento
do aterro. industrial instalado pela
empresa Momento Engenharia, na
Vila Itoupava, divisa dos municí

pios de Massaranduba e Blume
nau. Segundo o vereador, a comu
nidade ainda não foi suficiente

,

mente esclarecida, embora o aterro
já esteja funcionando há mais dé
dois anos, pelo fato de não ter sido

apresentado oEINRima (Relatório.
de Impacto Ambiental) e nem feita
a audiência pública.

Reck destacou que ambos são

pré-requisitos básicos previstos
em lei para a instalação. de qualquer
projeto. desse tipo, e, no entanto,
aquela unidade começou a operar
naVila Itoupava, região onde estão.

localizadas nascentes de água
importantes para o. abastecimento
de Massaranduba, sem que a po
pulação. tivesse acesso. às infor

mações técnicas que só o EINRi
ma e a audiência pública podem
oferecer. Nesse aspecto, Reck
questiona tambénia atuaçãodaFatma
(Fundação. do. Meio Ambiente), que,
segundo. ele, deveria ser a primeira
interessada em dar explicações.

- Na minha opinião sobram

.Lnsaüsfeiio:Reck (na tribuna) retomou discussão sobre o aterro

evidências de que o. aterro. foi ins
talado irregularmente -, frisou o

vereador, lamentando que nos

últimos dois anos as lideranças
locais tenham emudecido no debate
do problema, embora a existência
dos supostos riscos de contami

nação. de mananciais que abaste
cem a cidade. Ele indagou também
quais as providências que estão.

sendo tomadas pela atual adminis

tração. e quer que a secretáriamuni

cipal de Saúde, Viviane Pereira, se
manifeste sobre a questão.

Parao vereador, mesmo que a

empresa tenha providenciado um

desvio. para garantir que nenhum
resíduo. chegue ao Rio 7 de Ja

neiro, onde funciona a captação. da

Casan, "não é lógico supor que
nenhum efluente alcance o ma

nancial que abastece a cidade,
, principalmente em função. da força
das enxurradas". Reck também
alerta que existem moradores que
continuam reclamando do. cheiro
e aspecto desagradáveis de riachos
localizados nas proximidades do

aterro, que podem estar poluídos,
além de riscos de contaminação da

água utilizada pelos agricultores na
irrigação de lavouras de arroz.

DEBATE - Ontem à noite, o
vereador participou de audiência

pública realizada em Blumenau, que
analisou as condições de instalação
de usina de ínertização de resíduos

naquele município. (MR)

Persistência: Alvim Seidel (D)pediu que governo cumprisse promessa

Missas
Sábado.

19hÓO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

NOSSAMENSAGEM

"Quem não tiver pecado,
atire a primeira pedra"

Aproximando-se da celebração da Páscoa do. Senhor, somos
chamados a nos revestirmos dos sentimentos de misericórdia e perdão
que brotam do coração de Jesus. Ele vem revelar-nos que toda pessoa
humana.é mais importante que a lei, e que toda lei que não. estiver a

serviço da vida não tem razão de existir. NestaEucaristia, Jesus propõe
um jeito de relacionamento, no qual um irmão não julga, nem condena
o outro. Será salvo todo aquele que, comprometendo-se com este

projeto, deixa-se guiar pelo espírito de ressuscitado.

Apoio:

CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

'

Rua Cabo Harry Hadlich, 47,
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença- 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125
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Casa é assaltada
Jaraguá do Sul- A residência da auxiliar de produção Zilda

Teixeira Leal, 40 anos, localizada na Rua Ernesto Lessmann, no
Bairro Vila Lalau, foi assaltada na tarde de quinta-feira. O ladrão
arrombou a janela da cozinha elevou um aparelho de som.

Furto em veículo
Jaraguá do Sul - O veículo Ford Fiesta, placa MAN-Ol64,

cor prata, de propriedade do comerciante Izidoro Vielpert, 46 anos,
foi arrombado na Rua Henrique Geffert, no Bairro Vila Lalau, na
manhã de quinta-feira. O ladrão levou os documentos que estavam

no veículo, um aparelho de rádio e algumas fitas.

Arrombamento seguido de furto
Jaraguá do Sul _:_ O comerciante Gilson Carlos Tancon, 30

anos, compareceu à Delegacia de Polícia na.quinta-feira para prestar
queixa contra arrombamento e furto que ocorreu no seu

estabelecimento comercial, localizado na Rua Getúlio Vargas. Ele
relatou em boletim de ocorrência que o ladrão danificou a porta da
frente e furtou um televisor.

.

BM - Empreendimentos e Participações SIA
CNPl 81.004.657/0001-29

Relatório da Administração
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
submetemos a apreciação dos Senhores Acionistas, o

Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do
Exercício findo em 31 de dezembro de 2.000.

Guaramirim (SC), 28 de março de 2001.

Circulante 1.798,29

Disponibilidades
Creditos de Curto Prazo

1,00
1.797,29

Permanente 6.191.$11,08 4.410.280,26

Investimentos
Imobilizado

5.421,855,33
759,745,75

3.640,534,50
769.745,75

346.639,62. Circulante

Dividendos a Pagar 346,639,62

1;.844.971.46

1.119,999,00
72.976,68

3.612,078,54
1·939,917,24

Patrtm6nlo Liquido 4.412.078.54

Capital Social
Reserva Legal
Reserva de Lucros
Resultado do �erorcío

800,000,00

3.298.647,26
313,431,28

(-) OestinaçOes Estatutárias
(-) Reserva Legal
(-) Dividendos propostos

419.$16,30
72,976,68
346.639,62

313.431,28'

Despesas Operacionais
(.) Despesas Administrativas
H Despesas Financeiras .

(+) Resultado da Equivalencia Patrimonial

.1.4&9.533,64
1,786,65

11,64 .

1.461.331,83

313,431,28
2.463,O�
(197,26)

315.717,04

(=) lucro liquido antes das Destinações 1.4&9.533,64

Guaramirím (SC), 31 de Dezembro de 2.000

Blásio Mannes

CIC 004,366,319·20

Joel Marques de Oliveira - Contador
CIC 470.611,11916a ·CRC/Pr, 028,775 T-7

CORREIO DO POVO

'Dois homens acusam vizinho
de ter envenenado animais

Poster é acusado
de jogaralimentos
envenenados em
residências

Jaraguá do Sul ...:_ O de

sempregado Ademir Foster está
sendo acusado por seus vizinhos
de estar jogando alimentos en

venenados nos pátios das casas

para matar cachorros e gatos. O
frentista Lourival Michels, 35
anos, e o mecânico Paulo Celso

Bohrer, 47, ambos moradores da
Rua Adolfo Putcher, no Bairro
Rio Molha, compareceram na

Delegacia de Polícia para prestar
queixa contra Foster, na manhã
de quinta-feira. "Isso já vem'
acontecendo há uns seis anos,

mas nunca conseguimos desco
brir quem estava matando os

animais, desta vez houve flagrante
de um dos moradores", conta
Michels.

Ele condena a atitude de Fos

ter, alegando que os alimentos
envenenados poderiam ter sido

ingeridos por crianças. "E não é
só isso. Alguém pode jogar esses
animais envenenados no ribeirão
e acabar contaminado quem uti
liza-se desta água", argumenta.

A aposentadaUlíriaWeber diz

que já perdeu aproximadamente
dez animais, entre gatos e ca

chorros. "Ainda bem que conse

guimos salvar dois cachorros, já
perdemos muitos animais de

estimação. Além do perigo de

Edson Junkes/CP

Revolta: Ulíria e as netas lamentam aperda dos animais de estimação
contaminar meus netos, eles se

apegam aos cachorros e não é
fácillidar com a perda", critica,
indignada por ter encontrado
restos do alimento envenenado

jogado nopátio de sua residência.
l

Ele acredita que a justificativa
pará a atitude do vizinho seja o

barulho dos animais. "Quando
passa gente estranha aqui em
frente de casa os cachorros la

tem, mas só incomoda aqueles
que ficam o dia inteiro em casa

Pizzas
Pequena - R$ 7,90
Crande - R$ 13,90
Cigante R$ 17,90
Calzone R$ 17,90

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

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

Prazer em Entregamos em Guaramirim
atender bem.

��(I,fptÚ
"" .•",}

sem fazer nada", frisa.
O delegado de plantão, Ilson

José da Silva, diz que foi aberto

inquérito e que Foster está res

pondendo a termo circunstancia
do. Ele informa que o material

(alimento envenenado) foi enca
minhado à perícia para ser ana

lisado. "Apesar de ter sido fla

grante, não há como prendê-lo
porque se trata de crime passível
de fiança", explica o delegado.
(FABIANE RIBAS)

Um novo conceito
na

pré-impressão

370-8649
cp.cromoart@jomalcorreiodopovo.com.br
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Alemão só pensa em
contrato no fim do ano

São Paulo - Michael Schu
macher esteve no centro de duas
notícias divulgadas na semana

passada. Primeiro, estaria com

prando parte da Sauber. Depois,
teria recebido um convite para
correr na Toyota. Ontem, o ale
mão da Ferrari negou que tenha a

intenção de ser dono de equipe.
"Até o Jean Todtme ligou para per
guntar se eu não queria comprar a
Ferrari, antes de tentar a Sauber...
Nãome vejo como proprietário de
um time de F-I", garantiu.

Sem empresárioWilli Weber,
no entanto, garantiu no início da
semana que tem interesse nas

ações da Sauber que serão colo
cadas à venda nos próximos
meses, já que a Red Bull, sócia
do time, está saindo para patro
cinar aArrows. "Adoraria terMi-

chael como parceiro nisso, mas
acho que ele não quer."

I
_ Sobre a Toyota, que teria ofe
recido a Schumacher um con

.
trato em branco, o alemão foi
reticente. "Sempre que aparece
uma equipe nova, surgem histó
rias como essa. O fato é que eu

já disse ao Willi que não quero
nem saber de discutir contratos
antes do final deste ano, porque
quero me concentrar no meu

trabalho. É possível que eles te
nham se aproximado de meu

empresário para uma reunião,
mas se isso aconteceu, eu não
estou sabendo. Disse aWilli para
fazer o que tiver de ser feito, mas
que não quero negociar nada até
determinado ponto neste ano, e

. não quero que ele nem me diga o

que está acontecendo." (FG)

NOTAS
------

Moreno nos boxes
O piloto Roberto Moreno es

teve ontem visitando os boxes em

Interlagos. Hoje na Indy/Cart, de
fendendo a Patrick, o veterano bra
sileiro de 42 anos só volta a correr

na semana que vem em Lang
Beach. Na F-I, Moreno participou
de 42 GPs e teve como melhor re
sultado um segundo lugar no Japão
em 1990, pela Benetton. No Brasil,
Moreno participou de apenas duas
corridas; em 1991 e 1995.

Inglês assaltado
O team manager da Minardi

Tony Lees, inglês, foi assaltado
ontem no centro de São Paulo.

.

Dois ladrões viram quando ele saía
de um banco depois de trocar

dólares por reais e abordaram o

táxi que o levaria ao autódromo.
,?- ,

Armados, levaram O dinheiro e o

relógio de Lees. O funcionário da
Minardi nada sofreu, apesar do
enorme susto de ficar com duas

pistolas apontadas para a cabeça.

ARTE NO COLÉGIO MARISTA SÃO
Luís: EM FOCO PAßlO PICASSO

Através da nova proposta de ensino da arte os

alunos passaram a ter contato com

reproduções de obras de arte, estudaram a

história da arte e do artista, a escola ou

corrente artística da época em que surgiu a

obra e do envolvimento "do artista com seu mundo.
Concluído o estudo das obras do pintor espanhol Pablo Picasso,
os alunos da ga série passaram para a etapa do fazer artístico;

. com muita criatividade fizeram o auto-retrato na

proposta cubista, estilo de pintura utilizado por
Picasso em um de seus auto-retratos.

A iniciativa é da Professora Lúcia Helena

Gonçalves, recém pós-graduada em "O ensino
da arte". Parabéns à professora pela iniciativa
e aos alunos-artistas pelo engajamento na

atividade.

Rubinho: em 8 GPs. chegou aofinal só uma vez F-I: 'Schumi'jâ venceu três vezes oGPdoBrasil:

Schumacher e Barrichello

celebram."dia da paz"
Pilotos juraram
que não há nada
deerradoem
Maranello

émuito rápido e vem fazendo um

grande trabalho. Tenho de me es

forçar para que ele fique atrás de

mim. Nos damos bem. Depois da
Malásia, tivemos ummomento de

dificuldade, o que é normal. A

relação entre companheiros de

equipe é como um casamento. Há

momentos bons e ruins. Não vejo
por que ele não deva ficar na Fer
rari."

Não que se esperasse uma

resposta diferente. Mas, de

qualquer forma, estava selada a

paz entre os dois, que à tarde tive
ram uma reunião em Interlagos
com a cúpula ferrarista para
encerrar de vez a questão que

monopolizou as discussões sobre
Fórmula 1 nos últimos dias -

tudo porque Barrichello criticou

Schumacher �m Sepang, acu
sando-o de ultrapassá-lo des

respeitando uma suposta ordem
da equipe para não fazê-lo.

Com os ânimos serenados, os
dois ferraristas foram para a pista
às 11 horas de hoje, para os'

primeiros treinos livres para o GP
do Brasil, em-Interlagos. Serão
duas sessões de uma hora de

duração cada, com a segunda
marcada para as 13 horas. Ama-

nhã, o grid será definido em treino

único das 13 às 14 horas. A cor
.

rida, domingo, começa às 14
horas e terá 71 voltas.

Schurnacher. e Barrichello,
pelo que a Ferrari fez em Mel
bourne e Sepang (somou 30 d
32 pontos possíveis) é a favorita
à vitória na 30a edição do GP
brasileiro. O alemão tem um

retrospecto muito bom em Inter

lagos, com oito pódios (três
vitórias) em nove participações.
Seu pior resultado foi um quinto
lugar em 1997. Já o brasileiro não

teve muito que comemorar em

sua corrida de casa. Em oito

edições de que participou, só

chegou ao final de uma, em 1994,
,

na quarta colocação. I

O alemão busca em Inter-I

lagos sua sétima vitória seguida I

. I

na Fórmula 1. Desde lOde se-

tembro do ano passado, só
Schumacher venceu e fez polei[
na categoria. Ele ganhou em:
Monza, Indianápolis, Suzuka]
Sepang, Melbourne e Sepan �
de novo. O recorde de vitórias,

, ,

consecutivas na F-I pertence a I

Alberto Ascari, que ganhou
nove corridas entre 1952

1953. (FLAVIO GOMES)

- São Paulo - Foram 11 dias
de tiroteio pela imprensa. Quinta
feira, finalmente, Rubens Bar
richello eMichael Schumacher se
encontraram em público pela pri
.meira vez desde o GP daMalásia,
pivô do primeiro atrito entre os

dois pilotos da Ferrari desde que
a dupla foi formada, no ano

passado. E ambos se dedicaram
a fumar o cachimbo da paz diante
das câmeras. Numa entrevista

coletiva pela manhã, fizeram
gracinhas, se cumprimentaram e

juraram que não há nada de errado
nos corredores de Maranello.

Rubens fotografou Michael

quando o alemão entrou na sala
de conferências do Hotel Tran
samérica e recebeu do compa
nheiro um beijinho a distância.

Perguntado se Barrichello deveria

permanecer na equipe no ano que
vem, o alemão não titubeou. "Ele

Pissetriet Bo.... Gosto
.,J

Com rodízio de pizzas, panquecas, lazanhas,
nhoques, talharim e calzones

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277 - Jaraguá do Sul - se - Fone 275-2825

Rodízio
R$ 6,00
p/pessoa
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Hoje começa torneio de
tênis no Clube Beira Rio

Jaraguá doSul- Neste fim
e semana vai acontecer a

rimeira edição do Torneio de
. uplas de Tênis, no Clube Beira
a:
o. O torneio é aberto para todas

s idades. O técnico do tênis,
arcílio Silva, informa que as

isputas iniciam a partir das 8

oras de sábado e que, apro
imadamente, 50 pessoas vão

articipar do evento. "É um tor

eio municipal que serve para in
grar os jogadores e prepará-los
ara próximas disputas", destaca
técnico, referindo-se a impor

'i'Üância de participar de campeo
atos para melhorar o desem-

Seleciona
110

crianças de 03 meses a 14
rr

L 4 para compor elenco d

para o Di

penho em jogos.
O torneio está subdividido

em níveis A, B e C. Os joga
dores que garantirem a primeira
colocação vão receber prêmio
de US$ 200,00 e, os segundos
e terceiros lugares, recebem
troféus.

Silva comunica que o pró
ximo desafio dos tenistas jara
guaenses vai ser a sexta edição
da Copa Malwee, que será
realizada no fim do mês de maio
e início de junho, no Clube Beira
Rio. Cerca de 120 atletas vão

participar das disputas.
(FABIANE RIBAS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE PRODUÇÃO
DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS PARA O PROGRAMA
,ó DE INCENTIVO AO TRABALHO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

'4
'A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de Produção
fazsaber, a quem interessar possa, que as pessoas a seguir relacionadas

r- foram selecionadas entre os inscritos no Programa de Incentivo ao Trabalho

:la e a Qualificação Profissional para iniciarem suas atividades no dia 02 de abril
de 2001, integrando a segunda turma deste ano:

e-

; Ó I. Ana Maria da Rocha

es 2. Anelore Leche

m
3. Cacilda Ferreira de Souza
4. Catarina Paiva

a,5. Edla Guckert

26. Alexandre Anacleto
27. Antônio Roberto Oliveira de Souza

28. Ari Carlos Ferraz
29. Claudenor Muniz da Silva
30. Evandro Valdeci Vitor de Souza
31. Fernando Eichstadt
32. Gorvalino dos Santos
33. Jair David Tracassos
34, João de Góes filho
35. José Augusto da Cruz
36. José Carlos Cabral
37, José Carlos Pires

38. Manoel Beira de Lima
'

39. Marcelo de Oliveira
40. Mário Leite de Souza
41. Militino Aldrovani
42. Nilso Affting
43. Norberto Kollet

44. Paulo Sérgio Carvalho

45. Renato Pedro Gonçalves
46. Rolando Ferraz

49. Valdecir Lorenz
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MalweelFME empata com o

Banespa e segue invictanaLiga
Aumidadedo

. .. .

glnaslo
atrapalhou os

jaraguaenses

Jaraguá do Sul - Numa

.partida marcada por muitos

escorregões e inuita emoção,
Malwee/FME e Banespa em

pataram em 4 a 4 na noite de

omtem, pela quarta rodada da Liga
Nacional de Futsal em Jaraguá do
Sul. Os catarinenses, que neste

sábado enfrentam em casa a

Taschibra/Hering pela terceira
rodada do Campeonato Estadual
- Divisão Especial, deixaram a

vitória escapar das mãos quando
faltava um minuto para o

encerramento da partida.
A Malwee e Banespa come

çaram o jogo mostrando dis

posição para buscar a vantagem
logo nos primeiros minutos. A

, forte umidade prejudicou o piso
do ginásio Wolfgang Weege que
'se tornou escorregadio. E quem
mais sentiu este problema foram
os jaraguaenses. Aos 6min17seg
Serjão aproveitou-se do es

corregão do goleiro Ivan para
abrir o marcador para os cam

peões sul-americanos. Um mi

nuto depois Falcão aproveitou a

rebatida na defesa paulista para
encobrir Ivan que voltav� para o

gol, mas escorregou novamente.

Apesar da desvantagem de
.

(

Empate: a Malwee/FME cresceu no jogo no segundo tempo

dois gols, aMalwee manteve um

forte esquema ofensivo que
acabou dando resultado aos 11

minutos quando Júnior concluiu
com perfeição uma jogada de
Dedé do Pará. Faltando dois
minutos para o encerramento da

primeira etapa Sandrinho e Júnior

quase viraram o marcador.
O segundo tempo começou e

Falcão ampliou a vantagem para
3 a 1 logo 110 primeiro minuto.
Mais uma vez o time catarinense

conseguiu manter a calma e aos

13 minutos; Dedé descontou
mais uma vez. Com o golo time

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

ENCONTRO CATARINENSE DE
RETfFICAS DE MOTORES E LIDERANÇA NACIONAL

Sábado· dia 07 • das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas

Apolo:

'I
P,..,.ltuf1IMunlçlpai
de Jarqui do Sul

196. Elvira Feder

as
7. Everli Aparecida Cordeiro
8. Gessi da Silva Barbosa.Ochôa

a 9. Janete Terezinha Massaneiro
iu 10. Jucemara TorineIli

e II., Lindamir Alves
12. Lizete Santos Kluge
13. Lourdes Aparecida Calheiro
14·. Luiza Aparecida Cornelsen
1-5. Maria Clarice Correia
16. Maria Pompeu Martins
17. MariaSoares da Silva
18. Marilena Aparecida Salvador
19. Milena dos Santos
20. Silvana Célia Rocha
21. Rita Ribeiro
22. Terezinha de Aparecida Feliciane 47. Sidnei Alves Siqueira
23: Adernar Maurissens 48. Valdir DalmaIin
24. Adilson José da Silva
25. 'Adolar Marquardt

Jaraguá do Sul, 28 de março de 2001
.

Dieter Janssen Niura Dernarchi dos Santos
Secretário de Produção Gerente de Ind. Comércio

Promoção:

ACUSOO
ASSOClAçAO COMERCIAl. E
INDUnIUAL OE JAItAOuA. DO aUL (umln., 1 nulU

IUIUI-"U

,
da Malwee cresceu no jogo e

Ortiz começou a mostrar sua

categoria. Aos 17minutos ele

empatou a partida e um minuto

depois virou o placar. Quando
ainda comemoravam a vantagem
betão empatou aos 19 minutos.

Ao final da partida o técnico

Fernando Ferreti disse que seu

time mostrou um ótimo poder de
recuperação e espera contar com

o retorno de Franklin, contundido
com dores lombares na próxima
partida contra aUlbra, na próxima
sexta-feira, no Rio Grande do
Sul.

373-1238

CORREIO DO POVO

"'. 'i,�"'< :"'_;!",':'_ .

\:- ,.···\'f, :::,:�,,:.
Assinãturas d0>�i"��

Jornal
CORREIO DO POVO'{

�

,.,}'1? Y :.', �
':!.','r,J"

por a penas '';)�:;;
R$ 8,00 mensais,'

.
i- I

em Guaramlrtrn,
ligue para o

telefone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vitória está se destacando
I

no Campeonato Integração
Amanhã será
realizada a

quartarodada
do campeonato

Jaraguá doSul- Amanhã
vai acontecer a quarta rodada
do Campeonato Integração. No
estádio do Guarani, no Bairro
Rio da Luz, jogam Guarani x

Garibaldi, e os árbitros sãoMoa
cir Uber, Gerson Venturi, Ade
mir da Silva e Fernando Ramos.
No estádio do Cruz de Malta,
no Rio- da luz, enfrentam-se
Cruz de Malta e Flamengo. A
arbitragem vai ficar por conta
de Luiz Carlos Uber, Ivo Aldro-

NOTAS
_

Futsal no Jangada
Neste domingo vai acontecer

a 4a Copa Jangada de Futsal, na
categoria Mirim, no Instituto
Educacional Jangada. Cerca de

dez equipes de cidades da região
foram convidadas a participar das
disputas, que iniciam às 8h30 e

prosseguem até às 17 horas.

CopaHering
Hoje começa o quadrangular

da Copa Hering, em Blumenau.
As equipes MalweelFMEMirim
e Infantil vão participar dos jogos.
As disputas servem para treinar
e preparar os atletas para o cam

peonato estadual, no Infantil, que
vai acontecer entre os dias 6 e 7

de abril, no Itamirim Clube de

Campo, de Itajaí. O Estadual, ca
tegoriaMirim, começa dia 26 de

abril, em Jaraguá do Sul.

vani, Rosemir Pauli e Paula

Quintino. No estádio do Ju

ventus, no Bairro Jaraguá Es

querdo, jogam Vitória x Alvo

rada, e os árbitros são Marinel
son Pires, Alan Rosa, Gildo de

.

Andrade e José de Andrade.
O presidente da Liga Ja

raguaense de Futebol, Rogério
Tomazelli, informa que os

jogadores Magrão e Toto, am
bos do Vitória, estão empatados
emnúmeros de gol e são os arti
lheiros do campeonato, no titu
lar. Os dois registraram seis gols
cada. No aspirante, o artilheiro
é o jogador Júnior, do Vitória,
com 4 gols. O goleiro menos

vazado do titular é o Marcelo

Gutz, do Cruz deMalta, deixando
entrar apenas duas bolas. No

aspirante, o goleiro menos va-

zado é o Eder, do Vitória, tam
bém com dois gols registrados.
"O Vitória está se destacando
no Integração porque é um time

que investe em qualidade, tem
trabalho de longo prazo e, agora,
está colhendo resultados".

SCHROEDER - A pri
meira rodada do Campeonato
Municipal de Schroeder vai co
meçar amanhã, com jogos no

Estádio Municipal Cláudio
Tomazzelli. Às 8h15, jogam
Rancho Bom x São Carlense;
às 10 horas, Rio Hem x Paraná;
às 13h�5" Juventus x Tupy/
Aspirante e, às 15h30, Comer
cial e Atlético Desportivo. Os
árbitros são Laércio Pauli,
Generson Rocha, VlfDderleiMa
chado e Vilmar de Meira.

(FABIAN�IBAS)

Pilotos jaraguaenses vão
participar de pan-americano
Jaraguá doSul- A equipe

Malwee de Bicicross vai partici
par do Campeonato Pan-ameri
cano de Bicicross, que será reali
zado entre os dias 9 a 15 de abril,
em Caracas, na Venezuela. Os
sete melhores .pilotos da equipe
jaraguaense vão estar presentes
nas disputas. O diretor do Bi

cicross, Valdir Moretti, destaca
que esta é a segunda vez que os

jaraguaenses vão representar o
Município em campeonatos inter
nacionais. "Em outubro do ano

passado, o grupo disputou este

mesmo campeonato; realizado
em Santiago, no Chile", lembra.
O diretor salienta que a participa
ção nessas provas servem para
preparar os pilotos para o Cam-

peonato Sul-americano, que vai
acontecer em outubro deste ano,
no Parque Malwee.

- Disputar o Pan-americano
vai ser importante também para
mostrar o potencial dos pilotos
para outros países e convidá-los
a participar do Sul-americano,
aqui em Jaraguá do Sul-, enfa
tizaMoretti.

Os pilotos que vão representar
a equipe Malwee são: Joyce
Moretti, na categoriaElite; Diego
Antunes; naCruizer 19/24; Dori
val Gruetzmacher, naCruizer aci
ma de 45 anos; Ricardo Gruetz

macher, Boys 12 anos; Ney
Borchadt, na Cruizer35/39; Gui
lherme Borchadt, Boys 8 anos, e

Ivam Vazel, naBoys 13 anos. (FR)

Nadadores daAcademia Impulse
vão participar de travessias

Jaraguá do Sul - Os alu
nos da Academia Impulso vão

participar da terceira e quarta
etapas da Travessia Mercosul,
nesse final de semana. Hoje,
cerca de 18 jaraguaenses vão

nadar num percurso de 1,8 mil
metros, na Ilha do Francês, em
Florianópolis. Amanhã, 25 alu
nos vão percorrer a travessia de

1,4mil metros, na Ilha do Anha
tomirim, em Governador Celso

Ramos. A coordenadora de

natação da academia, Marlise
Klemann, destaca que os fami
liares dos alunos vão acompa
nhá-los e vão desfrutar de um

fim de semana ligado à natureza,

praticando caminhadas e parti
cipando de escunas. "Os locais
das travessias sãomaravilhosos,
a Ilha de Anhatomirim é turís

tica, além de acompanhar os

nadadores, as pessoas têm di
versos atrativos, como o forte,
a praia e a beleza natural", salienta.

Marlise diz que é importante

-

os nadadores levarem seus fa
miliares para reforçar a impor
tância de exercer atividade
físicas e investir no lazer. "Aque
les que não vão para participa
da travessia, vão estar direta
mente envolvidas às atividades
É um passo para se tomaren

mais ativas", 'enfatiza.
Ao todo, 54 academias di

Sul do País estão participand:
dessas travessias e a Academi

Impulso está em nono luga
geral. "A colocação no rankiru
é interessante visto que aproxi
madamente 500 nadadore

participam das travessias,' mal
o que nós queremos mesmo I

aprimorar a prática da nataçã
e oportunizar atividades qu
contribuam com a saúde do
nossos alunos", conta.

A última etapa da travessi

corresponde aomaior percurso
cerca de 2,3 mil metros, e va

acontecer em Balneário Cam

boriú, no dia 21 de abril. (FR)

Moleque Bom de Bola
inicia na segunda-feira

Jaraguá do Sul - O Cam

peonatoEscolar de FutebolMole

que Bom de Bola, ''Troféu 125
anos de Jaraguá do Sul", inicia na
segunda-feira, a partir das 8

horas, e encerra no fmal da tarde
do dia 5 de abril, quinta-feira. Ao
todo, cerca de 300 alunos, de 17

escolas, vão participar das com
peti�ões, com 15 equipes dispu
tando no masculino e cinco no

feminino.
PromovidapelaFME, a etapa

municipal do Moleque Bom de
Bola vai ter 39 partidas a serem

realizadas nos campos da Vila

Lalau e da Sociedade Desportiva
Acaraí, clube que será palco das

fmais da competição, No mascu

lino, os times estão divididos en

quatro chaves, sendo que os doi!
primeiros de cada uma classifí
cam-se para as quartas-de-final
Nesta fase, através de jogos di
minatórios, defmem-se os semifi
nalistas, os quais disputarão a

vagas para as fmais pelo sistern
de cruzamento olímpico:

Já a versão feminina do cam

peonato "Moleca Boa de Bola'
será disputada em chave única
sendo vencedora a equipe qut
somar omaior número de pontos
As escolas campeãs vão repre
sentar Jaraguá do Sul nas demas
fases do Moleque Bom de Bola
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