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EdsonJunkes/Cl> ArthurMüller vai

ser-palco de

apresentação de skate

Show de skate será
" .

na proxima semana
Y'_/-'// /' .

Solenidade de abertura da r Feira Automotiva foi realizada ontem à tarde. Página 5 A Planet· vai promover o

primeiro PlanetTour de Skate,
no dia 14 de abril, no Skate
ParkArthurMüller, apartir das
14 horas. Página 12

PMDB.convoca diretório para
eleição e acirra disputa em JS

Corri base no item II doArtigo 70 do estatuto
doPMDB, a ala lideradapelo deputàdo estadual
Ivo Konell publicou edital convocando o dire
tório para eleição do novo presidente, arealizar
se na próxima quarta-feira, dia 11, às 19 horas,
na sede do partido.

Presos expõem
a arte na Praça
neste sábado

Detentos de Jaraguá do Sul
mostraÍn criatividade através
de 70 trabalhos feitos com
material reciclado. Eles
recebem aulas de artesanato
desde novembro do ano

passado.

Detentos confeccionam
peças de material reciclado

para comercialização

A iniciativa acirrou adisputapela liderança do
partido em Jaraguá do Sul. OpresidenteAdernar
Duwenão quis comentaro edital. Fontes garantem
que amaioria do diretório é contrária à liderança
deKónell. Este, por sua vez, diz que tem cerca de
30 dos 45 convencionais. Página 4

Hospital ameaça
afastar médicos

Em nota oaHospital Santo
Antônio, de Guaramirim,
ameaça afastar osmédicos que
desobedecerem as determina

ções da instituição. Página 9
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"',. ,-; Voltâ"p'or cima
A contratação do alaManoel Tobias, consideradopelaFifa o

melhor jogador de futsal domundo, coloca Jaraguá do Sul em
evidência no circuito nacional do

esporte. As càmpanhas vitoriosas da
, ,equipeMalweelFME - anterior
mente sob o patrocínio do Grupo
Breithaupt e daRevendedora Cara
guá - despertaram a atenção do
País para oMunicípio. Bicampeão
estadual de futsal e campeão dos

Jogos Abertos, ganhou notoriedade
ao participar daLigaNacional, en
frentando os melhores times do

Brasil.
A trajetória de sucesso do futsal

jaraguaensetem raízes profundasna
seriedade e na responsabilidade de
pessoas ligadas ao esporte, que de
dicam-se, quase que em tempo
integral à equipe, não medindo

esforços para atingir seus objetivos. Entreos vários nomes de
relevante importância para o futsal de Jaraguá do Sul, pode-se
citar o'do técnico Manoel Dalpasquale, o Maneca, mesmo
arriscando a cometer alguma injus,tiça� Entretanto, a intenção é,
emnome dele, prestar umahomenagem a todos.
A formação de uma equipe de futsal forte, respeitada

nacionalmente, é o resultado de um trabalho iniciado hámuito

tempo, desde os torneios interescolares até os campeonatos
municipais e intermunicipais, que incentivaram apráticado esporte
e, conseqüentemente, o nascimento das primeiras gerações de
campeões. O apoio de empresas do Município, através do

patrocínio, além de fundamental importância, revela o com
promisso da classe empresarial para com o esporte, reforçando
o espírito de união.
A d d fri Business Administration) paíspesar a errota so da pela equipeMalweelFME diante

a fora. Aqui em Santa Catarina,
daAgroeste, na noite daúltima quarta-feira, emPalmitos, e das

por exemplo, existem pelo me-

cenas lamentáveis e injustificáveis no final do jogo, háum trabalho nos cinco cursos, todos MBA,
que não pode ser interrompido. Um fato isolado, porpior que em oferta na edição de domingo
seja, não deve traduzir o sentimento e o desejo da equipe - de um dos principaisjornais da

dirigentes, técnico e jogadores. A estréia de Manoel Tobias no cidade. O curioso é que na mes

time jaraguaense foimarcadapela decepção. A derrotanão fazia ma edição do jornal, ofertados

parte da agenda e a briga não condiz com o espírito esportivo.
até mesmo pela mes'l1).a insti-

tuição, também existem outros
Todavia, o episódio não pode apagar o brilho do futsal de 15 cursos de Pós-graduação em sa ordern? Se você prestar

Jaraguá d�, Sul. É preciso tirar proveito das adversidades, nível de especialização. Por que atenção, os títulos MBA nada
concebê-las c0m,0 lição; e, comhumildade, reconhecer o erro curioso? Porque MBA não é mais são que cursos de espe

para retomar as atividades.A estrutura construída durante anos mestrado, com raríssimas exce- cialização. Utilizam o título em

assegura à equipe o equilíbrio necessário. O incidente não pode ções. inglês por um aspecto unicamen

comprometer todo o ,trabalho desenvolvido,muitopelocenaário, O MEC reconhece os se- te mercadológico. Nem mesmo

deve servírde incentívo'äautocrítica, contribuindo decisivameate guintes títulos: especialização, o diploma trará escrito MBA,

paraa superação dos ptóblemlli.; ,e dos.eqcafgo�;d� çóns�i�lllç�a,
o; mestrado acadêmico, mestrado pois o diploma, emitido noBrasil, Catarinense de Pós-gr�duaçãO

O título de cidade catarineáse deihiel110ltqiihlidade devida; Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua WaLter Marquardt, 1,180, As cartas devem conter entre

conquistado graças aös�com,prölnissos âs�umidos, eapujança. ' 30 e 35 Linhas, com 70 taques, o endereço ou telefone para contato. O jornaL s e reserva o direito de sintetizar o

doparque indústrial fazem comque J�àguá do Sul desponte no ' texto e filZer as correções ortográficas e gramaticais necessárias,

cenário nacional. Celeiro de craques emdiferentes áreas, é çipaz, '

de dar a voltapor cima e virar essapágina infeliz de s-�ahl,st6ria.
Agora, mais do que nunca, é preciso buscar acoÍlcit'i�ç�q. e{,\.
união de todos emprol doMunicípio. f.. crítica pela crítica em
nada contribuiráparaa cicatrização das feridas.

,e

MBA não é mestrado
*Malcon Tafner

deverá ter o título em português,
É por isso que anunciam cursos

do tipo: MBA emMarketing ou

MBA em Gestão Estratégica de

Negócios. Então, por que aquela
instituição da qual reportei no
início deste artigo anuncia os

dois tipos de cursos? Infelizmen
te, unicamente por apelação
comercial, nada mais.

É claro que alguns desses

cursos podem ter qualidade,
mas o fato de utilizar um nome

profissionalizante e doutorado.
Os títulos de mestrado e dou-

Tenho definido, sempre que

possível, a livre iniciativa do

mercado em educar o povo
brasileiro como alternativa para
que nosso déficit educacional se
reduza o mais breve possível e
com qualidade. No entanto, não
deixo de me impressionar o que
são capazes de fazer para ven

der qualquer coisa que seja, até
mesmo a educação.

Existem toneladas de cursos
chamados MBA (Master in

torado são chamados de stricio

sensu, e os títulos de Especia
lização são chamados de lato

sensu. A diferença é simples,
os títulos lato sensu estão volta
dos ao mercado de trabalho, por

, isso possuem um formato pró
prio para atingir esse fim. Os

títulos stricto sensu são voltados

à área acadêmica, e, portanto,
os cursos terminam com apre

sentação de dissertação, para (1)

caso do mestrado, ou tese, para
o caso do doutorado. O mes-

americano como forma de ape

lação comercial não me cheira
bem. É importante que o leitor,
querendo se especializar, fique
atento à grade do curso, às
ementas das disciplinas, aos pro
fessores que realmente virão
dar aula e ao preço do curso, de

preferência nem muito caro e

nem muito barato. Esses são os

trado pr:ofissionalizante possui
ainda uma diferença, não

termina necessariamente com a

apresentação de uma disserta

ção, mas o equivalente a um

projeto ou um produto.
E os MBA, onde ficam nes-

reais atributos de um curso com

qualidade, logo, esses deverão

ser os indicadores de sua esco

lha. Fique atento e bomcursol

* Professor e diretor do Instituto
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o prefeito Mário Sérgio Peixér foi enfático,
ontem, durante a entrevista que concede semanalmente à

imprensa, em dizer que não está restringindo
a participação de nenhum vereador nas ações de governo, apesar

.

das queixas de parlamentares governistas feitas esta semana.

Conforme o prefeito, ele não só está aberto para receber e ouvir
os vereadores dos partidos do PFL e PPB,

que apóiam o governo, mas também os da oposição (PMDBIPT).
Mas, segundo Peixer, o que existe é a

posição decidida do Executivo de eliminar todos os "ralos" por
onde escoamdinheiro público, como no caso dos postos de

serviços de telefonia convencional. E fez questão de reiterar que
a dívida no valor de R$ 4 mil, que ficou pendente das contas
telefônicas desses postos, foi deixada pelo governo anterior.

Veículos
A Prefeitura de Guaramirim
recebeu ontem os dois

primeiros veículos novos

adquiridos na atual

administração. A concessionária

Caraguá Veículos,
vencedora da licitação, entregou
uma Saveiro e um Gol, que
serão utilizados pelas
secretarias de Obras e de

Planejamento, respectivamente.

Ciclovia
Vereador Almir Trevisani

(PFL) está solicitando a

realização de estudo pela
Prefeitura de Massaranduba

para a instalação de uma
ciclovia até a área industrial.
A obra é necessária, justifica

. o vereador, para dar

segurança para os

trabalhadores que fazem o

percurso diariamente.

Turismo
Conselho Municipal de Turismo de

Guararnirimdeliberou pela instalação de postos telefônicos em
todas as propriedades que participam do plano de expansão das

atividades de turismo no Município.
Há uma grande carência nesse sentido,

constatam os membros do Conselho. O problema foi debatido
com o representante da Telesc, Adernar Habitzreuter, em reunião
realizada esta semana, na sede do CTG Tropeiros do Vale, na

localidade de Ribeirão do Vale.

Participação
O secretário de Obras de Guaramirim, Lauro Fröhlich, está

conclamando aos proprietários de imóveis, principalmente na

periferia e localidades rurais, para que efetuem
as roçadas nas testadas dos terrenos. A ausência de limpeza

dificulta bastante o trabalho das equipes e máquinas da Prefeitura
em serviços de patrolamento e colocação de saibro. Além disso, a

limpeza de margens é atribuição do dono do imóvel, não da
Prefeitura.

"Conhecemos o caminho para o pote de mel." (Prefeito
Mário Sérgio Peixer - PFL - durante entrevista à imprensa, ontem,
falando da necessidade de os prefeitos se familiarizarem com a

burocracia dos gabinetes em Brasília, para conseguir recursos do
governo federal)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Oftalmologista - CRM 9066

r.,. (4' 371·1801
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Peixer reivindica R$ 600mil
'nas audiências em Brasília

Prefeito fez
relato da viagem
ao Distrito
Federal

Guaramirim - o prefei to
Mário Sérgio Peixer (PFL) en

caminhou reivindicações no mon
tante aproximado de R$ 600 mil
em audiências mantidas durante
a semana em órgãos do governo
federal em Brasília, onde esteve

também apoiando a Marcha em

defesa dos Municípios, orga
nizada pelaCNM (Confederação
Nacional dos Municípios). Com
apoio do deputado federal Vicente
Caropreso (PSDB), foram asse

gurados cerca de R$ 400 mil em
benefício da Apae de Guaramirim
(R$ 100mil) e para investimentos
em obras de infra-estrutura ur

bana.
Outros R$ 200 mil foram

conseguidos com a interveniên
cia do presidente da Casan, José
Carlos Vieira, e serão utilizados
na agricultura, em benefício da

Apae e outras finalidades. Peixer
não 'conseguiu viabilizar o fi
nanciamento total que esperava
para a dívida do Hospital Mu
nicipal Santo Antônio, de R$ 1,3
milhão, mas pretende refinanciar
os débitos da instituição com o

INSS e FGTS, através do Refis.
Se conseguir, amenizará significa
tivamente o atual endividamento

Guaramirim - O funciona
mento do posto de serviços da

Telesc, localizado na Rua 28 de

Agosto (no Centro), poderá ser

terceirizado. A possibilidade foi
admitida pelo prefeito Mário

Sérgio Peixer, ontem, após tomar
conhecimento de que a intenção
do governo municipal, de desa
tivar os postos de telefonia con

vencional, provocou reação dos
vereadores no Legislativo Muni-

Peixer: apoio aomovimentomunidpalista e audiências em busca de verbas

do hospital. Só com INSS e

FGTS o hospital devia em de
zembro do ano passado R$ 853

mil.
Além da previsão de entrada

dos recursos mencionados, o

Executivo aguarda outras verbas,
nos valores de R$ 50 mil, com

apoio do deputado federal Antô
nio Carlos Konder Reis, e R$ 90
mil (infra-estrutura urbana) por
intermédio de Eni Voltolini (PPB).
Da participação no evento organi
zado pela CNM, o prefeito obteve
a informação de que a cobrança
da TlP (Taxa de Iluminação PÚ

blica) tem grandes chances de ser

cipal. Dessa forma, todos os pro
cedimentos de administração
relativos ao posto passariam a ser

de terceiros. Mas as unidades lo
calizadas nos bairros Guamiran

ga e Corticeira serão fechadas,
confirmou Peixer.

Segundo ele, os motivos são

óbvios, como o prejuízo financei
ro registrado no ano passado,
quando todos os postos juntos
arrecadaram R$ 7 mil, mas a Pre-

institucionalizada, através de alte

ração na legislação vigente, con
forme reclamam os prefeitos.

BR-280 - No gabinete do se

nador Jorge Bornhausen (PFL),
Peixer sugeriu a mobilização de
toda a bancada parlamentar
catarinense para que sejam in

cluídos no orçamento federal da
União os recursos necessários

para as obras de duplicação da

BR-280, ligando Jaraguá do Sul
a São Francisco do Sul, cortando
o território de Guaramirim. O
vereador Valdemar Vital (PMDB)
acompanhou o prefeito na via

gem. (MILTON RAASCH)

feitura teve que desembolsar R$
18 mil para pagar funcionários.
Isso é evidência, argumenta o

prefeito, de que a população está

preferindo usar telefonia por car
tão ou telefones celulares. Além

disso, existe um plano de expansão
para instalação de mais de doismil
novos ramais telefônicos noMuni

cípio, que transformarão a capa
cidade de comunicações telefô
nicas na cidade. (MR)

370-8649
370-7944

Posto de serviço da Telesc pode ser terceirizado

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

'GráficaCP
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'Racha' noDiretórió doPMDB

atingeproporção incontrolável
Uma ala convoca
eleições para a
escolha da nova
Executiva local

Jaraguä do Sul- o "racha"
no PMDB atinge proporções in
controláveis. O que era apenas
divergências entre as duas alas -

uma liderada pelo atual presidente
da legenda, Adernar Duwe, e outra
pelo deputado estadual Ivo Konell
- transformou-se em briga pes
soal e disputa pelo poder no parti
do. A situação chegou ao limite
com a publicação do edital convo
cando o diretório e suplentes para
a eleição do novo presidente, mar
cada para o dia 11, às 19 horas, na
sede do partido. O desentendimen
to agravou-se com a renúncia do

presidente, ex-vereador José Antô
nio Schmitt, em 17 de fevereiro.

O secretário do PMDB, An
tenor Galvan, um dos mentores do

edital, informou que a convocação
está amparada no parágrafo 5°, do
Artigo 29 do estatuto do partido.
Eie revelou que a decisão em rea

lizar eleições para a escolha do no
vo presidente saiu de uma reunião
entre integrantes do diretório.
Galvan, no entanto, se negou a in
formar quando e onde ocorreu a

. reunião e quantas pessoas assina
ram o documento de apoio. "São
informações internas, que não po
dem ser divulgadas", justificou.

O parágrafo 5° diz textual
mente: "As vagas que ocorrerem

nas Comissões Executivas serão

preenchidas por decisão dos res

pectivos Diretórios, no prazo de
até 60 dias, contados da vacân
cia ... ". O líder do PMDB na

Câmara, vereador Pedro Garcia,
disse que a publicação do edital o

pegou de surpresa. "Estava ciente
de que o Duwe está no lugar cer
to", ponderou, dizendo que ainda

Edson Junkes/CP

que não se posicionou a respeito
da eleição. Na opinião dele, as

ações do partido -devem ser divul

gadas. "Se exigimos transparência,
precisamos mostrar respeito por
ela", completou.

Duwe não quis comentar a

decisão de um terço do diretório
em convocar eleições para escolha
de um novo presidente. "Não vou

me pronunciar, até porque, no

momento, não contribuiria em nada

para a união do PMDB", descon
versou, informando que vai aguar
dar o desenrolar dos aconteci
mentos e manter a rotina de tra

balho até que o diretório decida

qual os rumos do partido.
.

DESAVENÇAS _:_ Desde a
.

renúncia de Schmitt, a disputa vem
se acirrando. Konell acusa Duwe
de tramar contra e de negociar
com adversários políticos no Mu

nicípio. O presidente nega, afir
mando que os encontros com o

prefeito Irineu Pasold (PSDB) fa
zem parte do projeto do prefeito
de Joinville, Luiz Henrique da

Silveira (PMDB), virtual candidato
ao governo do Estado nas eleições
do próximo ano, que quer o apoio
dos tucanos da região. Na semana

passada, Konell confirmou que
existe uma "briga" pela liderança
no diretório municipal. "Há uma

relação conflituosa", resumiu.
Emjaneiro, a vereadora Maris

telaMenell não poupou críticas aos

dirigentes que, segundo ela, não
permitem o surgimento de novas

lideranças. "A renovação do parti
do é necessária e urgente. O
PMDB não pode ficar fechado e

limitado às decisões demeia dúzia",
declarou. Depois de assumir a

presidência, Duwe pregou a con

ciliação. "O PMDB precisa res

gatar a unidade interna, discutir as
prioridades e as metas conjunta
mente. A prioridade é evitar que
as desavenças comprometam o

projeto político", discursou.
Os apelos de Duwe, no entan

to, não surtiram efeito. A divisão é
cada vez mais nítida.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Tironi exige respeito e educaçãodos vereadores
Jaraguä do Sul- O incidente

ocorrido na sessão de segunda
feira, quando o vereador Marcos
Scarpato (PT) subiu à tribuna e fez
um pronunciamento áspero e

ofensivo aos demais, levou o pre
sidente da Casa, Lio Tironi (PSDB),
a exigir respeito e dignidade. O
"puxão de orelhas" teve endereço
certo, mas serviu para todos os

parlamentares. Tironi lembrou que
cabe a ele conduzir os trabalhos
de forma democrática, preservando

o nível, o respeito e a cidadania.
De acordo com ele, os brasi

leiros estão cansados e decepci
onados com a postura de muitos
líderes políticos, que nada mais
fazem do que produzir escândalos,
disputas de beleza e ataques his

téricos, perdendo o verdadeiro sen
tido da função.

- A falta de objetividade leva
ao estresse e gera ineficiência. Para
a comunidade, fica a sensação de

que apenas 'conseguimos Jogar

lama no ventilador e nada de
concreto resolver ou expor -,
afirmou, numa referência ao

pedido de informações sobre os

procedimentos da Secretaria de

Saúde, o que gerou a contestação
de Scarpato.

Por fim, Tironi disse que não

iria pedir educação aos vereadores,
porque "não têm mais idade e nem

estão numa cátedra, onde se ensina
bons modos ou se corrige compor
tamentos sociais inadequados." (MC)

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, esta

semana, o projeto de lei, de autoria dos senadores
RobertoFreire (PPS-PE), Paulo Hartung (PPS-ES) e Carlos

Wilson (PPS-PE), que exclui de privatização as empresas

públicas, ou sociedades de economia mista, do setor de geração e

transmissão de energia, que exerçam atividades de competência
exclusiva da União.

A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. De

acordo com os senadores, o objetivo é evitar que soluções de

continuidade de uma privatização
apressada impliquem a crise do setor e/ou, junto a isso, o

aumento da tarifa para os consumidores,
com os conseqüentes efeitos "nefastos" sobre a economia

popular.
Caso o Congresso referende o projeto, o governo não terá mais

como privatizar Furnas, como prometeu.

Alteração
A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou, na sessão de quinta-feira, o

projeto de resolução que altera a estrutura administrativa do

Legislativo. A proposta cria quatro cargos de assessor

parlamentar de bancada (comissionados) e de motorista'

(concursado). O cargo de assessor administativo passa a

denominar-se assessor da Presidência.

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

Aprovadó
Por 12 votos a favor e seis

contra, a Câmara de Jaraguá
do Sul aprovou, em segunda e

definitiva votação, o projeto
do Executivo que ratifica o

decreto de 10 de janeiro,
anulando e suplementando em

R$ 1.840.000,00 a dotação
orçamentária vigente. De
acordo com o projeto do

governo, a transferência de
recursos é atender despesas
do exercício anterior, que,
segundo o· governo, 90% já
estão pagas.

IPfU
O secretário de Gestão,
Alcides Pavanello,
estará na próxima segunda
feira na Câmara de Jaraguá do
Sul para explicar os critérios
de reajuste e as alterações no
IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano).
A "visita" deveria acontecer

na última quinta- feira, mas
outros compromissos o

impediram.

Debate
O vereador Marcos Scarpato

(PT) garante que o

projeto é ilegal porque fere a Lei
de Responsabilidade Fiscal. O

líder do governo, Sílvio Celeste

(PSDB), rebate e lembra que a

lei entrou em vigor em 19 de

outubro, quando o orçamento já
estava sendo executado.

Scarpato, por sua vez,

afirmou que a lei foi decretada
em maio, que em

outubro foi definida as

penalidades para o

descumprimento.

Corrupção
A recém instalada

Corregedoria Geral da União,
comandada pela promotora

Anadyr Mendonça, que em tese

deve investigar as denúncias de

corrupção no gov.erno, está
recebendo denúncias pelo

endereço
governo@brasil.gov.br. Nos

próximos dias, será divulgado
um telefone 0800 para os

mesmos fins,

ijADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�O\!l? 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\i,�)\,�\n·,ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Primeira Feira Automotiva
teve início ontem em JS

Jaraguä do Sul- A soleni

dade de abertura da primeira Feira
Automotiva de Jaraguá doSul, pro
movida pelaApevi (Associação das
Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu), Acijs (Associação Co
mercial e Industrial de Jaraguá do
Sul) e Núcleo Setorial Estadual de
Automecânicos, organizada pela
BSF Consultoria de Eventos, teve
início na tarde de ontem no Parque
Municipal de Eventos, e prossegue
até domingo, Um dos represen
tantes da comissão organizadora
da feira, Everaldo Batista de

Oliveira, salienta que o evento tam
bém é importante pela movimen
tação do turismo de negócios. "Os
expositores e profissionais deste

segmento que vêm de outras ci
dades vão circular e conhecer a

estrutura de Jaraguá do Sul, além
de aumentar a circulação dos

hotéis, restaurantes, bares e ser

viços em geral", destaca.
Empresas de São Paulo, Rio

Grande do Sul, Paraná e Santa
Catarina estão expondo produtos
como rolamentos, amortecedores,
embreagens, suspensão, adapta
dores para gás natural, elevadores
de automóveis, geomertria, balan
ceamento, escapamentos, linha de

ferramentas, programas de com

putadores para oficinas mecânicas,
entre outros.

O presidente daApevi, Antônio
Carneiro Cunha, informa que a fei
ra vai estar aberta ao público hoje
e amanhã, a partir das 10 horas, e
será cobrado R$ 1,00 de entrada.

"Hoje à noite vai acontecer show

com a dupla sertaneja Sandro Luiz
e Clóvis", comunica.

Hoje, cerca de 1,2 mil pessoas
(apenas 35 de Jaraguá do Sul) vão
participar do 6° Encontro Estadual
de Núcleos de Automecânicas de
Santa Catarina, no Clube Atlético
Baependi, e do 2° Encontro de
Retificador Catarinense com Lide

ranças Nacionais, no auditório do
Sesi. O presidente do Núcleo de
Automecânicas de SantaCatarina,
Elvis Charley Ludwig, diz que o

número de inscritos superou as

expectati vas.
OPORTUNIDADE-Olivei

ra informa que todas as pessoas
que participarem do 6° Encontro
Estadual de Núcleos de Autome
cânicas vão receber crachá de
acesso e passagem para participar
da maior feira nacional do seg
mento, a Automec (Feira Inter
nacional de Autopeças, Equipa
mentos e Serviços). Mais de mil

expositores de 35 países vão expor
seus produtos neste evento, que
está programando para acontecer

entre os dias 5 a 9 de junho, em
São Paulo.

r ---------1

I I
10 A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Jaraguá do Sull
I informou, esta semana, que, em março, a cónsulta ao Sf'C (Serviço I
I de Proteção ao Crédito) foi 42,54% superior a do mês de fevereiro I
Ie 37,97% acima do registrado em igual período do ano passado.

I
A diretoria da CDL acredita que o aumento, significativo, é resulta-:

I
do da campanha "Jaraguá Liquida Verão", realizado no comércio
do Município, no mês passado. I
I· I
I O A Facisc (Federação das Associações Comerciais e Industriais de I
I Santa Catarina) aprovou, durante a reu_nião ple�ária da ent�d_ade, realizada I
I
na semana passada em Joaçaba, amoçao repudiando a decisão do govemo

I paulista que restringe a compra de produtos catarinenses, integrada ao:
I Simples daquele Estado. '

I
10 O presidente da Facisc informou que a ação contra o dispositivo I
I do Simples paulista está repercutindo nacionalmente. "As in-I
I dústrias catarinenses têm o direito legítimo de vender seus produtos I
I em todos os Estados da federação e não podem ser prejudicadas

I por
uma lei restritiva e que_ fere princípios constitucionais", de-:�Iarou.--------------------�

Estratégia: Coda (C) disse que objetivo é atender melhor os clientes

Superintendente da Fiat para
a América Latina visita agência
Gianni Coda

participou da
inauguração da
loja de Itajaí

Jaraguá do Sul - O su

perintendente da Fiat para a Amé
rica Latina, Gianni Coda, e comi
tiva estiveram na tarde de ontem
na Concessionária Javel, onde
foram recebidos pelo diretor
Renato John. A visita faz parte
do programa da empresa de

. aproximação com as reven

dedoras. De acordo com Coda,
que já visitou 200 das 325 con

cessionárias do País, a agência
do Município é uma das melho
res e mais bem equipadas do
Brasil. "O objetivo das visitas é
conhecer as concessionárias e

identificar possíveis problemas
resultantes da fal ta de sintonia

entre a empresa e as agências",
declarou.

Coda lembrou que, no pas
sado, não havia a preocupação
por parte da Fiat em conhecer as

lojas de revenda, o que gerou
. afastamento e falhas de comu

nicação. "Todos nós, empresa e

revendedores, temos em comum

o desejo de vender, por isso pre
cisamos estar em permanente
contato", reforçou, revelando que
as agências do Brasil são me

lhores que as da Itália. Na opi
nião dele, um melhor relaciona
mento entre empresa e conces

sionária é fundamental para o

sucesso nas vendas.
A Fiat possui dois parques

fabris em Minas Gerais, onde
produz, em média, 47 mil veí

culos por mês. Deste total, 38 mil
são destinados ao mercado in

terno e o restante para expor
tação. No ano passado, a empresa
inaugurou a fábrica de Sete

Lagoas, onde produz furgões. A

unidade de Betim, instalada nos

anos 70, produz as demais linhas.
"A Fiat lidera o mercado
brasileiro de automóveis, nos

últimos quatro meses, com

participação de 28% do total de
carros vendidos no País", infor- _

mou.

Na noite de ontem, Coda par
ticipou da inauguração da con

cessionária de Itajaí, considerada
a mais moderna do País. A comi
tiva é composta ainda pelo dire

ror-comercial, Lélio Salles Ra-
.

mos; pelo diretor de vendas, Hilá
rio Soldatel1i, e pelo gerente regi
onal para oMato Grosso, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do

Sul, Roberto Nicolosi.
Na opinião de Renato John, a

visita do superintendente e comi

tiva às concessionárias Fiat de
monstra a preocupação da em

presa em aproximar-se dos re

vendedores. "É um estímulo para
nós e reforça a integração", com
pletou. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Arquivo/CP:Edson Junkes

Evento: [estival é uma oportunidade de revelar e incentivar novos valores na área musical

Abertas as inscrições para o

Festival Estudantil da Canção
Evento reúne
estudantes do
ensino médio de
Joraguá do Sul

Jaraguá do Sul- De 9 a 12
deste mês, estarão abertas as ins

crições aos interessados em par
ticipar do 50 Festival Estudantil
da Canção. As inscrições serão

feitas das 7h45 às llh45 e das
13 às 17horas, na Secretaria Mu
nicipal de Educação. O festival é.
destinado a estudantes do ensino
médio das redes municipal, es
tadual, federal e particular de en
sino, do Unerj, do Centroweg e

do Centro de Educação de Jo
vens e Adultos. A inscrição é gra
tuita e o regulamento permite

apenas um candidato de cada

unidade de ensino. A ficha de ins

crição deve ter a assinatura do
diretor do estabelecimento,
acompanhada de uma cópia dati
lografada da letra da música e da

gravação original em fita cassete

ou CD, além de declaração de

freqüência escolar referente ao

ano 2001.
O Festival Estudantil da Can

ção foi criado em 1997 para pro
mover o intercâmbio musical en
tre os estabelecimentos de ensi
no e possibilitar e incentivar o

surgimento de novos talentos,
desenvolver o gosto pela música,
proporcionar lazer artístico e cul
tural aos estudantes e comuni
dade. Os candidatos são avaliados

por comissão julgadora que atri
bui nota de cinco a dez, levando
em conta os critérios de afinação,

ritmo, dicção e interpretação.
O primeiro colocado receberá

prêmio de R$ 1 mil, o segundo
recebe R$ 700,00 e o terceiro a

quantia de R$ 500,00. Os clas
sificados até o quinto lugar levam
troféus. A torcidamais organizada
recebe troféu e ainda R$ 300,00.
As duas últimas edições do Fes

tival foram ganhas por Letícia

Seechs, aluna do Colégio Estadual
Darcy Frank Week. Em 1997 o

vencedor foi Sean Marina Lenzi,
e em 1985 a primeira colocação
ficou com Daniele Borba. O Fes
ti val da Canção faz parte da

programação que integra as

festi vidades de aniversário de
Jaraguá do Sul e está programado
para acontecer no dia 11 de maio,
a partir das 20 horas, no Ginásio '

de Esportes Arthur Müller. A
entrada é franca.

ProgramadeIncentivoaoTrabalhotem400cadastrados
Jaraguá do Sul- Quem es

tiver desempregado há mais de
um ano e não é beneficiado com

seguro-desemprego ou qualquer
outro programa assistencial pode

.

inscrever-se na Prefeitura para
participar do Programa de In

centivo ao Trabalho e' Qualifi
cação Profissional. Recentemen
te, 75 pessoas foram chamadas
ao programa, que inclui uma série
de palestras abordando temas

como: 5S; organização da vida

familiar; questões de saúde -

higiene bucal e manipulação de

alimentos; orientações básicas
sobre segurança no trabalho; fun
ções dos conselhos municipais,
além de incentivo a todos que pa
raram de estudar para que voltem
à escola.

Os bolsistas também são ins
critos no Sine tanto para partici
parem dos cursos do Plano Na
cional de Qualificação Profissio
nal, que começam em julho,
quanto na lista de procura de

emprego, A intenção dos coorde
nadores do programa é chamar
45 desempregados por mês, até

completar o número de 180, o

máximo permitido, por enquanto.
Atualmente, o programa tem

400 pessoas cadastradas e foi

implantado em março do ano

passado. Os participantes assi

nam contrato de seis meses com

a Prefeitura (sem vínculo em

pregatício) período em que rece

bem bolsa-auxílio mensal no va
lor de um saláriomínimo, auxílio

alimentação, auxílio-transporte e

cursos de treinamento e educa

ção profissional integrados com

atividades práticas.

�n CP .. ··.······ ..

·,························.:
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Páscoa na praça
Massaranduba - O Núcleo do Comércio da Associação

Comercial de Massaranduba promove, neste sábado, a Páscoa na

Praça. Brincadeiras de todos os tipos fazem parte da programação.
Além do lazer, serão oferecidos exames de glicemia, medição de

pressão arterial, alimentação saudável, preventivo do câncer,
aplicação tópica de flúor e corte de cabelo. Das 9 às 16 horas.

Apoio do Sesc e Prefeitura.

Febre amarela
Já está à disposição em todos os postos de saúde do Município

as doses de vacina contra a febre amarela. De acordo com o diretor

da Divisão de Epidemiologia, médico Sebastião Rezende, a procura
tem sido pouca. Ele afirma que existem doses suficientes para atender

a demanda, e salienta que não existe nenhum caso registrado da

doença na região. A orientação é de que todas as pessoas que

pretendem viajar para os locais onde existem casos da doença. Até
agora o Estado de Santa Catarina não tem nenhum caso de febre

amarela registrado.

Pesquisa
A Empresa Júnior do curso de Administração da Unerj está

desenvolvendo uma pesquisa entre os acadêmicos para detectar o

grau de insatisfação dos estudantes no que se refere ao transporte
coletivo. A intenção é.traçar um perfil do usuário e suas dificuldades,
ne-cessidades de linhas e horários e ainda colher sugestões para a

melhoria do sistema. Para votar, os acadêmicos deverão acessar o

site da Unerj,

Bolsa de estudo

Aproximadamente 530 estudantes do Unerj (Centro Universitário
de Jaraguá do Sul) estão inscritos para a bolsa de estudos prevista
no Artigo 170 da Constituição Federal. O número de bolsas ainda

não é conhecido, pois o Unerj aguarda recursos do governo do

Estado. A Lei Complementar 170foi sancionada emjulho de 1999

e estabelece que o Estado destine 2,5% do mínimo constitucional

para as bolsas de estudo e bolsas de pesquisa.
Já o programa Primeira Chance está com as inscrições abertas

na Coordenadoria de Extensão e Relações Comunitárias da Unerj.
O Programa é da Secretaria de Estado de Administração e objetiva
assegurar aos jovens catarinenses a primeira oportunidade de trabalho
como estagiário nas escolas da rede estadual de ensino.

Vestibular
De 16 a 18 de abril estão abertas as inscrições para o vestibular

de inverno do Unerj. Os candidatos devem fazer a inscrição munidos
de fotocópia da carteira de identidade, duas fotos 5x7. A taxa de

inscrição é de R$ 70,00 e deve ser paga no Besc. As provas estão

marcadas para o dia 24 de junho. A lista dos aprovados deve sair

até 12 de julho.

ALUNOS DO COLÉGIO MARISTA SÃO Luís
PREOCUPADOS COM O CONSUMO DE ENERGIA

Entre outras atividades que possibilitam a busca do conhecimento através das

vivências, o professor Auri Moreira Paes, da disciplina de Matemática, está traba

lhando com os alunos da 5! série o Projeto CONSUMO DE ENERGIA, tal projeto
nasceu a partir da conscientização dos alunos para a economia de energia

elétrica e respeito à natureza, discutindo situações cotidianas em salade aula.
As atividades desenvolvidas consistem em:

o Trabalhar as quatro operações matemáticas com as informações encontradas no talão de luz.
o Saber interpretar a conta de luz e analisar o consumo em kw/h.
o Comparar o consumo de energia entre os meses pré-estabelecidos através de gráficos elaborados
na informática,
o Analisar. nos eletrodomésticos, o consumo de energia,
o Destacar a importância da economia de energia e o problema da racionalização,
o Pesquisar, em lojas, se os eletrodomésticos apresentam informações sobre o consumo de energia.
o 'Pesquisar, no comércio, se a população leva em consideração o consumo de energia quando
compra eletrodomésticos,
o C0llh�r ofuncionamento da CELESC, através de uma palestra com o supervisor Sr. Nildo,
o Visitar a Usina Hidrelétrica do Bracinho para verificar como se produz energia elétrica a partir
de energia hidráulica.
o Criar, com os alunos, as normas de economia de energia elétrica.

O Colégio Marista São Luis preocupa-se não somente com a qualidade do

ensino, mas também com a formação de um individuo critico e consciente de
seu papel frente aos problemas que afetam sua comunidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Em busca
da perfeição

Aartista plástica jaraguaense Tati .

Bakun realiza a primeira individual
de sua carreira, denominada de "Nus
artísticos"com exposição de 19
trabalhos no Shoping Breithaupt. As

obras, em grafite, têm como tema a

figura humana, representada pela
artista em traços figurativos,
insinuantes e com bastante
movimento. Ao mesmo tempo que
retratam a beleza e a perfeição,
também deixam transparecer a
angústia do universo, que somente

pode ser resolvida quando encarada
de frente. Tati explica, que resolveu
trabalhar este tema como forma de

homenagear o marido e também
artista plástico, Omar Bakun,
falecido ano passado.
Todas as obras expostas estão à

venda, sendo que quatro delas já
foram comercializadas. "As pessoas

gostam porque o traço é perfeito. Sou
uma admiradora assumida dela",
elogia a amiga Lenice Bogo Bastos,
que há anos tem acompanhado a

trajetória artística de Tati, que, para
essa exposição, afirma ter se deixado
influenciar pelos mestres da pintura
Michelângelo, Boticelli e Velasquez.
"A influência dos dois primeiros é em

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

o tn<1;or e m'elhor Porque Aqlrótic,o de J<1r<1glró do 5lrt

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

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

PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE

8
�
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� Merg14'he no norurezo.
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Fotos: Edson Junkes/CP

Lenice Bogo Bastos considera o trabalho de Tati um dos melhores de Jaraguá do Sul

unção da exaltação da beleza e

Velasquez sempre me atraiu pelo
claro-escuro de suas obras", explica.
Tati é autodidata e admite não dar
muita importância ao academicismo.

"Faço exposições desde 1971 e nunca

tive dificuldade em expressar
artisticamente'tconfessa a artista,
que utilizou duas pessoas como
modelo e também algumas fotos.
Todas as telas foram produzidas no
último ano, depois que perdeu o

marido. "Quando ele se foi, achei que
jamaisiria voltar a desenhar, mas
descobri minha força interior e agora

não vou mais parar" argumenta.
Depois de Jaraguá do Sul, Tati deve

expor em Blumenau e Joinville.
Além do trabalho de Tati Bakun, o
freqüentador do shoping também
pode conhecer a exposição de fotos
históricas de Jaraguá do Sul
relativas aos primeiros 50 anos do
século 20 e as obras da artista

plástica paranaense Márcia Faé. Ela
mostra obras em óleo sobre tela e

técnicamista.

Aexposição de Tati permanece até o

dia 17 de abril e a de Márcia até o dia
10 deste mês.

I!;iallll� Estofados .

..

r& .•� KRAUSE
Requinte o seuBom Gosto

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

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

Home page: www.estofadoskrause.com.br
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Cachimbo
Dor ou analgésic�

Existem várias teorias para explicar o uso desta ferramenta,
dentre elas citamos duas:
1- É a mais aceita, diz que a dor causada pela compressão

das extremidades nervosas do focinho, mais o instinto que
o animal possui de ficar imóvel e silencioso quando ferido,
resulta na imobilidade do cavalo.

2- A compressão dos nervos do focinho causa a liberação de

endorfinas, substância analgésica produzida pelo próprio
organismo, esta é pouco aceita.

Uma tese é aceita por todos: "O cavalo não gosta, e, nor
malmente, rebela-se, então gostoso não é". Os profissionais
orientam que o uso do cachimbo deve se restringir ao indispen
sável, apenas quando. sua ausência impede a realização de
uma prática essencial à sobrevivência ou à saúde do cavalo. O
uso indevido pode ser perigoso ao cavalo e às pessoas que
estão em volta dele. Fonte: Revista Horse Business

Agenda Gaúcha
CTG Laço Jaraguaense: www.clglj.com.br
CTG Laço Jaraguaense: este final de semanäestaremos em Jaraquá do Sul,
rodeio de Vaca Mecânica, e em Camboriú, no Criolaço.
7 de abril- Baile Grupo Rodeio - CTG Do Trote ao Galope
12 de abril- quinta-feira da Tradição Gaúcha - CTG Laço Jaraguaense
19 a 22 de abril- Rodeio CTG Amor e Tradição - Rio Negrinho
26/abr a 6/mai - Rodeio CTG Os Praianos - São José
S. 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 PARA CAVALOS

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

laraguá do Sul - Santa Catarina

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Daniela, Patrícia, Andressa, es
tudantes do curso de Medicina

Casal destaque
A Academia de Danças Terra & Pampa, filiada ao CTG Laço
Jaraguaense, ministra cursos de dança gaúcha de salão, e,
escolheu o casal Odair Fodi e Mariléia Velho, como casal

destaque da 248 turma, pela presença, dedicação e aprovei
tamento. Parabéns, gosto de ver exemplo deste tipo, pois,
em qualquer ramo, se é para fazer, faça bem-feito. Nesta
formaram-se 97 alunos, e a 25" turma iniciou dia 31 de mar

ço, com 176 gaúchos e gaúchas.

Laço Jaraguaense
-12 de abril, 19 horas, quinta-feira da Tradição Gaúcha

Venha jogar umas cordas e saborear
uma carne especial.

Quem são estas moças?, elas estavam
no baile do CTG Laço Jaraguaense com o

grupo Reponte. Belas, observadoras e de
finos tratos, então, telefonem para a Cris
e ganhem um brinde, 371-4547.

CTG Do Trote
ao Galope

Baile Gaúcho

Ho]e -7 de
abril

Grupo Rodeio

Gaúcho(a) de
idade nova

Jaime Eduardo Mann (8), Valdir
Spreedemamm (8), Emilene Rope
lato (10), ClaudecirAlves- Nego (15),
Fabiana Kasten (16), Jocelei Ropela
to-Preta (17), Bianca Deretti (19), Luis
Antônio Murara-Nico (19), MoacirGar
cia (19), Juarez T. C. dos Santos (21).

"'"DEMARCmCARNES

CARNES

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

A

Estel�OS TCUESPERA�DO
FONE: (47) 371-4547
FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - SC
E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br Site: www.ctglj.com.br - E-mail: ctglj@ctglj.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FEIRA AUTOMOTIVA

Jaraguá do Sul sedia neste final de Semana a

Feira Automotiva, no Parque Municipal de
Eventos. Hoje, o horário de funcionamento é
das 10 às 22 horas, e amanhã das 10 às 18
horas.

PALESTRA

"Logosofia: uma nova cultura para a hu
manidade" é o tema da palestra que a

Fundação Logosófíca de Jaraguá do Sul
realiza no próximo dia lO, às 20 horas, no
Centro Cultural da Scar. O evento faz parte
das comemorações do centenário de nas

cimento de González Pecotche, criador da
Logosofia. Entrada franca.

ARTE NA PRAÇA
Acontece hoje a primeira edição do Arte na

Praça (Feira de Artesanato), a partir das 8 ho
ras, com a participação de 40 entidades. O
evento também terá apresentações artísticas
de alunos de escolas municipais e estaduais,
além da participação de grupos folclóricos e

do coral Cantando com as Mãos, da Aadav

(Associação Assistencial dos Deficientes Au
ditivos e Visuais).

ROCK EM GUARAMIRIM
Acontece hoje, com início às 21 horas, e

amanhã, às 16 horas, a I" Caravana do Rock
de Guaramirim, ao lado do Ginásio Rodolfo
[ahn, em área coberta. Haverá apresentação
das bandas Alta Rotação e Fly-X de Gua
ramirim, Madeixas, de Blumenau, e Impulso,
de Joinville.

PÁSCOA
A secretária do Desenvolvimento Social, pri
meira-dama Brunhilde Pasold, recepciona na

próxima semana, dias 10 e 11 de abril, às 15

horas, no Centro de Convivência no Parque
de Eventos, cerca de 2,2 mil integrantes dos
23 grupos da Terceira Idade, existentes no

Município, para celebração da Páscoa.

Calçadão
371-5800

Mania de vender barato
,

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Cesar Junkes/CP

Casal Gilberto e Célia Cassuli ladeado pelos familiares no

Restaurante Itajara

QUATRO GERAÇÕES REUNIDAS Martha
Mohr (mãe), Isa Marta Mohr Ziemann (filha),
Andréa Luisa Ziemann Formigari (neta) e'
Isabella Ziemann Formigari (bisneta)

SKATE
No dia 14 de abril vai acontecer o Primeiro

Tour de Skate, no Skàte Park Arthur Müller, a
partir das 14 horas. Promovida pela Panejt,
com apoio da Prefeitura de Jaraguá do Sul,

Ponto Certo e Restaurante Califórnia.

Corupá
375-1948

� Floricultura
Flonsa

• (047) 371-8146
� (047) 371-0515
--

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

EXPOSIÇAo
A Duas Rodas
Industrial, em
parceria com a

Prefeitura, está -

expondo, até o dia 14
de abril, no Shopping
Center Breithaupt,
acervo de fotos

históricas da cidade.

Cartão Fidelidade

o Boticário

Edson JunkeslCP

o supercraque Manoel Tobias posou ao lado das

garotas da Malwee, na terça-feira (3), durante
sua apresentação à imprensa

Shirle funkes
estréia idade
nova amanhã,

8 de abri

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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aninhes no próximo
dia 10/4 a baixinha
Isabelle Krawulski

ty1ineL que ilU$t1'ª lil
sbluna. A

comemoração será
hoje, naRecreativa
da Marísol,
juntamente com a

turma da Mônica, os
ídolos da Isabelle. A

orgulhósamadrinha,
Raquel T. Krawulskí
desejatoda
felicidade domundo!

tu1'fuá do pré (6 anos), da
professora Solange, da
EmefFranciane Ramos,
estuda a localização das
moradías das crianças.
Cada um confeccionouuma
casa emontouuma

maquete.
Atualmente é utílíaada nas
brincadeiras 'livres onde

Deixando nossa coluna maís

alegre,Mikaela S.K Bruch, filha
de.Jô e MarceloB�h, e neta
de Rose eAdem'.agundes

Aniversaria amanhã o

gatinhoWillian Gielow.
Felicidades é o que desejam

, seuspais,Airton e Alessandra
Gielow, e sua, irmãMaríele

Jamaike Gislene,�org
cfnpletou 12 an�sêno último dia
4/4. Felicidades é o que desejam
seus pais, Gilson e Neusa Georg, e o
irmão, JefersonGuilliermeGeorg

"Papai cultiva o jardim e mamãe
planta as roseiras e eu sou o

botão que perfuma a casa

inteira". Esse anjinho caiu docéu
para nossa felicidade, e no dia
5/4 completou seu 10 aninho. Bla
éMurieleMacelaí, filha de Muriel
e Meire BesenMacelai. Os pais,
os avós maternos, Blásío e

MaÜ1'a, e a tia Daqana Besen
desejam à princezinhamuita
alegria e felicidades.

Alon aniversaria hoje e seus

pais, irmã e amigos' lhe
desejammuita saú alegria
e um feliz anive

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

CLíNICAaY� Weodá

RuaWalterMarquardt, 284
Pones: 371·0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vendo terreno na Vila

Lenzi, ótima localização,
com água, luz, esgoto e

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

Vende-se, próximo ao

Loteamento Champagnat,
excelente terreno de 740m,
pronto para construir,
todo legalizado. R$
28.500,OONegociável.
Tratar pessoalmente, na
Rua dos Escoteiros, 114.

, Compro terreno na Ilha da

Figueira, próximo à
Metalnox. Pago à vista.

Tratar: 275-0051.

Vendo terreno na Vila

Lenzi, ótima localização,
com água, luz, esgoto e

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

Vendo apartamento com

101.000m2, e diversas
chácaras com 4.750m2 ,.

cada, em Schroeder,
próximo à Hidrelétrica do
Bracinho, com água, luz,
própria para plantio,

pastagem, lagoa de peixe e

lazer. Tratar: 47 453-1023
ou 47 453-0964.

Vendo apartamento com

101.000m2ria com 13m2,
situada na Vila Amizade.

R$ 371-4966.

Vendo casa em alvenaria,
com 3 anos, acabamento
interno em gesso e massa

corrida, bem arejada, 2

quartos, sala, cozinha,
bwc, dispensa, área de

serviço, garagem, grades
em todas as janelas,

calçada, jardim na frente' e
fundos, canil, Localizada

na Estrada Nova

(próximo à BR-280).
Aceita-se

terreno no Bairro Água
Verde como parte do

pagamento. R$ 39.000,00.
Tratar: 372-31i4, ·com

Ivone ou Silvio.

Vendo casa, com 3

qu:artos, sala, copa,
cozinha, lavanderia,

garagem, mista. Situada
na R. Rudolfo Sanson, 275.
(Figueira). R$ 27.000,00.
Tratar: 41 369-2640.

Compra-se casa até R$
38.000,00. Nos bairros Vila

-Lalau, Baependi, e I ou
proximidades. Tratar:

. 275-0051.

Vendo casa em alvenaria,
.com 3 anos, acabamento
interno em gessD e massa

corrida, bem arejada, 2

quartos, sala, cozinha,
bwc, dispensa, área de

serviço, garagem, grades
em todas as janelas,

.

calçada,jardim na frente e

fundos, canil. LocaÍizada
na Estrada Nova (próximo

à BR-280). Aceita-se
terreno no Bairro Água
Verde como parte do

pagamento. R$ 39.000,00.
Tratar: 372-3124, com

Ivone ou Silvio.

Vendo casa em alvenária,
seminova com 03 anos,
acabamento interno em

-

gesso e massa corrida, bem
arejada, com 02 quartos,

'" sala, cozinha, bwc,
despensa, área de serviço e

garagem. Grades em todas
as janelas, calçada, jardim

frente e fundos e canil.
Local: Estrada Nova

proximo a BR . Aceita-se
terreno ( bairro água
Verde) como parte do

pagto ou carro. Valor: R$
39.000,00 Tratar: 372 3124

com Ivone ou Silvio.

Vendo Casa em Corupá:
* Casa Mista com

* Terreno com 14,5 x 45
* Todo Murado;
* Local Alto;

* Próximo do Centro;
Obs: Preço à Combinar,
Aceito trocar os dois por
Casa em Jaraguá do Sul,
no Centro ou Próximo do

Centro. Contato cl
Geovane pelo fone

47 9977 2254 ou e-mail

torquato@netuno.cam.br

Compra-se freezer de 530
litros. Tratar: 373-1026.

Vende-se sofá de 2 e 3

lugares, R$ 200,00. Tratar;
9104-2674, com Mere.

Vendo aparelho de

ginástica Atlétic, modelo
remador. Tratar: 370-7703,

com Valmor.

. Lixo tacos, assoalhos,
parquês, etc.

Tratar: 9102-1570.

Ofereço-me para trabalhar
como mensalista, zeladora

ou diarista.
Tratar: 370-7185.

Vende-se telefone prefixo
370. Tratar: 370-0789,

com Geni.

Compra-se título do

Baependi. Tratar: 372-2201.

Vende-se equipamento
completo para oficina

mecânica. Tratar: 275-3731.

Vende-se freezer 220 litros,
Consul. R$ 350,00.
Tratar: 370-3732.

Vende-se prensa térmica
Metalnox. R$ 1.300,00.

Tratar: 372-3732.

Vende-se impressora a jato
de cêra, Citzen R$ 350,00.

Tratar: 372-3732.

Vende-se carrinho de bebê
como brinde 2 pacotes de

fraldas. R$ 40,00.

Vendo ou alugo
restaurante na BR-280

(Guaramirim). Tratar:
371-9047.

Compra-se freezer de 530
litros. Tratar: 373-1026.

Vende-se sofá de 2 e 3

lugares. R$ 200,00. Tratar:
9104-2674, com Mere.

Vendo aparelho de

ginástica Atlétic, modelo
remador. Tràtar: 370-7703,

com Valmor.

Lixo tacos, assoalhos, par
quês, etc. Tratar: 9102-1570.

Vende-se Gradiente Strike
Com bateria vibra-call,
carregador bi-volt. Obs:

Sem linha! Valor: R$180,OO
a vista. Tratar: 99936026.

Vendo uma beliche tubular
branca com colchão,1 ano

e meio de uso. Por 70.00
Tratar: 374-0146

Procura-se pessoas para
trabalhar a partir de casa.

Ganhos de 500 a 3000 por
mês. Quem você conhece

que precisa?
Tratar: 9975-4612.

Vende-se Nintendo 64 com

urna fita (mario 64) um
catão de memória em

ótimo estado 3 meses de
uso ... preço: R$ 260,00, á

vista ou negociar
Tratar: 371-41-58

Alugo vestido de prenda,
todos em tecido de miero
fibra. Tratar: Suzalin no

telefone: 370-7919 ou

370-8299

Vende-se chácara no

Bracinho, com água, em
Schroeder. R$ 15.000,00 a

R$ 20.000,00. Tratar:
9973-9313.

Vende-se chácara com

casa, lagoas e pomar, no

Bracinho, em Schroeder.
Valor R$ 50.000,00.
Tratar: 9973-9313.

Vende-se chácaras de
diversos tamanhos, com
riacho e energia elétrica.
Localizadas no Bracinho,

em Schroeder. R$
15'{)00,OO a R$ 25.000,00.
Tratar: 9973-9313 ou

274-8013, à noite.

Vende-se propriedade
rural, com casa, lagoa e

pomar. Ideal para chácara,
localizada no Bracinho, em
Schroeder. R$ 55.000,00.
Tratar: 9973-9313 ou

274-8013, à noite.

Vende-se chácara no

Bracinho, com água, em
Schroeder. R$ 15.000,00 a

R$ 20.000,00. Tratar:
9973-9313.

Vende-se chácara com

casa, lagoas e pomar, no

Bracinho, em Schroeder.
Valor R$ 50.000,00.
Tratar: 9973-9313.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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 cl 450 m2.

João Pessoa - Negociável

VENDE - Terrenos clárea de 342

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

Entrada e saldo em até 24 parcelas.

ALUGA -Apto. contendo 1 suíte +

1 dormitório. Rua Ângelo
Torinelli - Resid. Amaryllis
(Vila Nova) - R$ 300,00

VENDE - Terreno clárea 760 m2.
Rua Onelia Horst - Vila Lenzi

(Próx. Posto de Saúde).
Preço: R$ 35.000,00

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 José Emmendoerfer (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 alto padrão cl
área 500 m2, terreno cl630 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, c/área de

aprox. 200m2, e terreno cl560 m2.
Rua Joaquim Francisco de Paula,

1306 - Preço: R$ 75.000,00

VENDEOUTROCA - Sobrado +
casa em alvenaria, em terreno de
577m2. Rua Exp. Antonio Carlos

Ferreira (Nova Brasilia)

ALUGA

Ponto comercial cl área
construída de aprox. 700 m2, e

terreno cl 1960 m2.
Rua Walter Marquardt n° 1855

Valor à combinar.

Rua João Picolli, 104 - 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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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Rua Quintino Bocaiúva, 64 - Tel.: 372-0657 / 9973-5304 - Ja

--
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 pl 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. +

gäragem 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.

.,. • • • • • • • !L· .� • • •• • • • • •.• : • .� • • ....•.•... , .. , , .
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GUARAMIRIM - Sobrado no

Centro de Guaramirim.
Área terreno: 750m2

Área construída: 700m2

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, 20 andar,
com 1 suíte + 2 qtos.

R$ 70.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Horário Atendimento

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

� Compra - Vende

�Aluga e·Administra
Ref.2080-

Jaraguá
Esquerdo
RuaHorácio
Pradi, 54. Cas
de alv.c /
150m2,3·
dorm., 2 banh.,
sala estar/
jantar/TV,

"'::::::"':"'="'--1 cozinha, área
de festa cl churrasqueira, escritório, área de serviço,
ara em. R$ 73.000,00.

Ref: 2037 - Lot.
Santo Antônio
Casa de madeira

90m2,3 dorm., sala
de estar /jantar,
cozinha, banho e

demais dep.
R$ 17.000,00 mais

18x R$ 150,00.

Ref: 2079 - Barra do
Rio Molha - Casa
alvo Lot. Maba
110m2 cl 3
dormitórios, sala,
copa, cozi-nha,
lavanderia, gara
gem. Terreno 420m2
R$ 53.000,00

Ref: 2020 - Barra

do Rio Cerro
Casa Alv. 70m2, 2
Darm, sala estarI
jantar, cozinha.

Terreno cl 450m2
- R$ 29.000,00 aceita troca de área de cultivo

de banana ou carro.

Ref: 2058-
Vila Lenzi - R.
Esmeraldina

Junkes Klein, 53
-Casaalv.cl
112m2,3
dorm,sala, cozi
nha, garagem,
lavand, Terreno
429m2•

,.

R$ 35.000,00.

Ref: 2057-

Jaraguá Esquerdo
- R. Luiz Spézia,
cl 2 casas de ma
deira. Terreno cl

400m2.
R$ 28.000,00

Ref.2034 -

Vila Nova
Rua Eusebio de

Pai, 125 - casa

alvo 270m2, 1
.

suite, 2 dorm.,
sala estar/jan
tar, cozinha,
banh., área de

........��_�_-'-_�_��_�.:.� festa cl chur-
rasqueira; sala TV cl lareira, área superiorpl escritório. R$
87.000,00, aceita casa até R$ 40.000,00 em Jguá. ou casa até

30.000,OOna praia (exceto Barra Velha e Barra do Sul).

Ref. 3017-
GUARAMIRIM
- Lot.
RAISISSE -

Temos vários
lotes de R$
11.500,00 à
vista ou R$
5.000,00
entrada + R$
300,00 mensais

Ref. 3007-
VILA RAU-

R. A. Lot.
Esio Enke ..

Terreno cl
área 385m2•

R$ 13.000,00.
Pode ser

parcelado R$
3.000,00 ent.
+ R$ 300,00

mensais

Ref: 2073-

Baependi - Rua
Maria

Freiberguer
Pomplona -

Casa alto pa
drão de.alv. c/
450m2• 2 vagas
na garagem, 2
suítes, 3 dorm.,
área de festa +

churrasqueira.
Jardim de inverno, sala de estar/jantar, cozinha e

demais dependências. R$ 260.000,00.

Ref: 2088-
Sobrado novo

em alvo c/
200m2 1 suíte
'cl closet, +2

dorm., 1 banh.,
escritório, sala
estar, sala TV,
copa, cozinha

garagem. Ter- "",","'--'�-'--'--'-----------'I

rena cl 480m2• R$ 90.000,00. Aceita Apto. No valor de
até R$ 50.000,00.

E-mail: beta@netuno.com.br

Ref: 2070 "

Centenário -

R. Walmor
Zonta. Lote
72, casa alvo
de 70m2, 2
dorm., sala,
cozinha,
banh .. Terre-

L,..;;; ---'- ---' no cl 364m2,
Fica cozinha sob medida. R$ 35.000,00.

Ref: 2086 -

Schroeder
R. João

Arnoldo
Moritz - casa

alvo 150m2-
Terreno

720m2• R$
30.000,00.

Ref: 2084-
João Pessoa - R.
1.036 - Casa
alv., 2 dorm.,
sala, cozinha,
garagem,
banh., lavand.
R$ 17.000,00

Ref: 2063-
Amizade-R.

812 - Lot.
Versalis - casa

em construção,
R$ 37.000,00

Ref: 2065-
Nova Brasília
-R. Tomas
Francisco de
Goes, 366.
Casa alvo c/
164m2,2
dorm., 1 suíte,
sala, cozinha,
churrasqueira,
piscina e de-

Ref: 2081-
Centro - R.
Guilherme

Weege - Casa
alvo cl 230m2•

2 suítes, 2
dorm., 1 banh.,

sala estar/
jantarlTV,

cozinha, gara-
gem pl 2 carros, churrasqueira, área de serviço,

de . em re ada cl banh., des ensa. R$160.000,OO.

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

VENDAS

SALAS COMERCIAIS
4003 - Ed. Menegotti - área total de I 36,24m2 no

lo piso. - R$ 70.000,00

APARTAMENTOS
3001 - Ed. Jac6 Emmendoerfer - suíre, 2 quartos, dep,
empregada, 2 vagas garagem. R$ 92.000,00
3014 - Ed. Novo Milênio - apto NOVO, cl suíte + 2

qtos, sacada com churrasqueira. R$ 70.000,00 +

acabamentos finais.
3015 - Ed. Domingos Chiodini - apto de cobertura

semi-mobiliado, cl suíte + 2 qtos, salas conjugadas,
piscina, churrasqueira,. terraço. _

3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, cl 125m2,
suíte + 2 qtos., sala em dois ambientes cl sacada e

churrasqueira., 2 vagas de garagem. R$ 93.000,00 sI
acab,
3034 - Ed. Barão - Suíte + 2 quartos, 1 vaga de garagem.
R$ 55.000,00.
3049 - Rua Piçarras - NOVO cl suíte + 2 quautos,
dep. de empregada e 2 vagas de garagem. R$ 75.000,00.
3052 - Res. Maguilú - 1 quarto, bwc, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 15.000,00 + financiamento.
3173 - Ed. Adrielli - suíte + 2 qtos, sala cl sacada, bwc
social, cozinha, lavanderia e garagem. R$ 23.000,00 +

financiamento. .,

3292 - Res. Vit6ria Régia - 3 qtos, bwc, sala cl sacada,
cozinha mobiliada, lavanderia e garagem. R$ 28.000,00
+ finane.
3354 - Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada cl

churrasqueira e garagem. R$ 68.000,00.

CASAS DEALVENARIA
1037 - Centro - Rua Domingos da Nova - Terreno cf

309m2, cl casa cl 3 qtos. R$ 148.000,00. Aceita-se casa

ou apto meno� valor.
1039 - Centro - Terreno cl L525m2, cl casa cl 132m2•
R$ 130.000,00. Aceita casa ou sítio de menor valor.

1052 - Água Verde - 135m2, 4 qtos, 2 bwe, garagem pl 2
carros. Terreno cl 450m2• R$ 59.000,00.
1175 - Pr6ximo fIumana - Terreno cl L220m2, cl casa
cl 205m2, cl suíte + 2 quartos. R$ 85.000,00.
1180 - R. Pedro Floriani - alv. cl 200m2, cl 3 qtos. R$
60.000,00
1194 - Ilha da Figueira - 130m2, cl 3 qtos. R$ 65.000,00
- aceita casa maior valor central.
1206 - Ilha da Figueira - Terreno cl 544m2, cl casa de
madeira + sala comercial. R$ 44.000,00.
1225 - Jaraguá Esquerdo - R. Neco Spéz ia - casa de
madeira cl 4 qtos. Terreno cl 392m2• R$ 30.000,00 -

Acei ta parcelamen to.
1273 - Rio Molha - mista cl 120m2, cl 3 qtos. Terreno cl

532,50m2• R$ 49.000,00.
1325_ - Vila Lenzi - Terreno cl 570m2, casa de 60m2• R$
32.000,00

TERRENOS
2014 - Centro - 421m2 - R$ 30.000,00
2024 - Av. MarechalDeodoro - área cl 1.426,50m2
2053 - Água Verde - 450m2• R$ 20.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
2076 - Amizade - cl 386,37m2 (18,32x20,70). R$ 17.500,00
2097 - Pröx. futura Prefeitura cl 1.0 18m2 - R$ 160.000,00
2112 - Barra - 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 cl

5.ß09,25m2• Ideal pl Indústria.
2122 - Barra - Res. Satler - 350m2 - R$ 16.000,00.
2151 - Chieo de Paula - cl 2.500m2 - pröx. Posto Mareolla
- R$ 60.000,00
2175 - Czerniewicz - cl L141,40m2 - R$ 28.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2• R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m2• R$ 70.000,00.

1036 - Centro -

R. Arthur Mueller -

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

1003 - Centro -

Rua Guilherme
Danker - casa

alvenaria com

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

1180-
Czerniewicz -

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

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

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

1082 - Amizade -

216m2, suíte + 2
. qtos, cozinha
mobiliada. R$
75.000,00·

1032 - Centro -

170m2, tendo 3

qtos, 2 bwcs.
Terreno cl
420,OOm2•

R$ 85.000,00

1989 - Schroeder
- Terreno cl

1541,35m2, cl 5
. qtos, 2 bwcs, área

pI festas. Aceita'
casa ou terreno em

Jaraguá do Sul

2295 - Vila Lalau - Rua Dona Matilde - área cl 4.816m2.
2317 - Vila Lenzi - 581,65m2 (18,50 x 20,50) - R$ 27.000,00
2364 - Vila Nova - Rua 25 de Julho, cl 1.004m2• Aceita

apto ou casa como parte pgto.
2373 - Vila Rau - cl 350m2 -' R$ 18.000,00.
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl

581,85m2 - R$ 23.000,00.
2379 - Vila Rau - R. Prefeito José Bauer - área cl 3.515m2,
ideal pl galpão. R$ 95.000,00.
2446 - Estrada Nova - cl 1.155,00m2 - R$ 24.500,00
2980 - Cuaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m2 - R$
22.000,00 (pequena entrada e parcelamento de R$ 1.000,00
por mês).
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49.872,00m2 - R$ 40.000,00
2988 - Guaramirim. - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2 -

R$ 35.000,00

LOCAÇÕES
Casas

601 - Casa de alvo cl 2 qtos - Água Verde. R$ 300,00
602 -, Casa de madeira cl 4 qtos, pröx. Studio FM -

Centro. R$ 300,00.
604 - Casa de alvo cl 2 qtos - Pröx. Duale Cortinas -

Vila Nova. R$ 280,00

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

R$ 250,00
622 - Apto 'el 3 qtos - Em frente Max Mohr. R$ 290,00
625 - Apto. cl 3 qtos, sacada - Ed. Caetano Chiodini -

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

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

Centro - R$ 480,00
.

634 - Apto cl 2 qtas - Próx, Breithaupt Reinaldo Rau
- R$ 300,00
635 - Quirinetes no Ed. Marquardt - Centro. A partir
de R$ 180,00
650 - Apto NOVO cl sala cl sacada, churrasqueira, 3

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

R$ 550,00

Salas cornercrars

660 - Sala cornI. cl 50m2 - Marker Plaee - Centro. R$ 180,00
663 - Sala cornl. cl 50m2 - Vila Rau - R$ 190,00
665 - Sala comL cl 60m2 - Pr ö

x. CoL Divina

Providência. R$ 280,00
666 - Sala cornl. cl 200m2 - Vila Lalau. R$ 400,00
667 - Salas cornls. cl 60m2 - Próx. ao Banco do Brasil

em, Guaramirim. R$ 300,00
675 - Sala com]. cl 40m2 - Centro ComL WV em frente
a Paladio. R$ 400,00
678 - Sala coml , cl 135m2 - Próx, A Max Mohr. R$
280,00
679 - Salas comls. cl 32m2 - próx, A Macol - Centro. A

partir de R$ 270,00
683 - Sala NOVA, cl 50m2 - Início da Ilha da Figueira.
R$ 350,00
684 - Sala NOVA, cl 50m2 - Ao lado Agência Olimpo
- Czern iewicz. R$ 350,00
685 -·Sala cornl. cl 45m2 - Centro - R$ 200,00
689 - Salas c om ls. ideais pl ár�a da saúde. Próx.

Angeloni, a partir de R$ 500,00
691 - Sala com], c/120m2 - Vila Lenzi - Pr6x. M6veis

Rabello. R$ 350,00
692 - Sala cornl. cl 45m2 - próx. Foto Loss - Centro -

R$ 350,00

Galpões
801 - Galpão NOVO, cl 700m2 (cl mesanino), pé
direito: 7mts - Jaraguá Esquerdo. R$ 1.800,00
802 - Galpão cl '400m2, cl 2 bwcs, Czerniewicz -

R$ 1.350,00
803 - Galpão cl 650m2 - Barra do Rio Cerro. R$ 900,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Creci 1749-J 2 .1
-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

e-mail: itaivan@netuno.com.br
1IV1IV1IV.itaivan.colTI.br

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA. * Estacionamento próprio COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

....----,- --.,...,..,,...,...,.==-...,,...."="-.
VENDE - S:i:Jrab cl
269, 30m' -

----1 cz.rn.:rIEWICZ - próx:.
ES:n1a Al-l:Erto
Bauer. fui::er" ir:
aríte nas-ter + 2

dzm, 1w::: s:x::ial,
s:arl3.. 'Iérm:J:

arirta, sala e#:arl

ja1:ar,hih1iciJ3J3.
gara-gan pl 2
catres, la.arl:ria,
disi;:aEa. 'làTEnO cl

C••r,d�wilQ 625, 89m' .

R$ 190.000,00

VENDE - casa alvo

EH:j.J.ÍIB, cl 7&n'.
Estra&. N:Jva, 3

dzm., sala, CIJZirtB,
OC, 1avan:Er:ia,
Cep=nsa, terrEnJ
cl 344m'.

R$ 32.000,00
k:ei.ta :irn'M=l
rreoor valor

w:pira cl aRB Fe:di.nancb

B:"a:li., 22IJ. Sobrado nova

aríte cl qaEt, hidro. cl
saca:'la + 2 cbrrn., saib 1

cl seca-ca, sàla íntina cl
sacada, l::w; social, sala

estar, lara 1:;0 r sala 'N e

ja1tar, cozinha cl rróvEis
erb. t du:rêfq;, 1varl., cip.
empregada cl bwc e

�pl 2 autaróveis.

(R$ 215. DOO, 00.

VENDE

CZERNIEWICZ - casa
, alv.mva cl 142, 5Qn2 ,

SJÍt:e, 2 dzm , sala

e#:ar/jantar r
crzírra, la.arl:ria,
hcs:cial,
�,árEa
cefestas,�
pl 2 cerres, nuro,
caca ahrnínio.
'làTEnJ cl 367, sOm' .

Io...._.....;. �"""" =-----.J R$ 93.000; 00 .

VENDE

S::b:a:b cx:rrerc:ial,
cmtro, 1 q:ID cl
J.San2, 2 salas crnil.. ,

cl 46,14m' ca:a e 1

casa antiga cl
117, 6Qn2, cEErmt:e
Elf .J.Sahilla.

R$ 230.000,00

VENDE - casa. alvo
c/203n' - Res •

Oa1p3gnat - 1

SJÍt:e cl hidra + 2
dzm , 1w::: s:cial,
sala estar, jémr",
pi.g:::im. S3lã:J ce

festas, garcy:mpl
2 carros, CIJZirtB cl
m:bília. dzmtrzícs

�iI••
e aríte cl nú.e:is s:b

• rredida.Rrapenas
R$ 120.000,00.

- G:G3. alwmia cl
7Cln'. 1 dzm., oc,
sala, CIJZirtB, árEa

ceEHViçDe
gara;J6l1.

R$' 21. 500, 00

VENDE - casa. alv.rova cl 136m' - NJVAmASÍLIA - ruít:e +

2 d::Irm., sslaEffi:lr:, cx:p3., cozírra, 11w::: s::cial + edícula cl
1avan:Er:ia. Piro rra:Eira,� cl amário n::s 1:::irlEi.u:s,

pxti'b eileb:fui.co, jrdím planejacb a:m gra rra =eana, CffC a

alumínio. 'lêrreno cl 375m'. R$ 9B.000,OO

VENDE s±ra:b - kr1i.za:E cl �, s.JÍte cl closet, 3

dzm , 2 OC, sala, \.el:CIrl:l. :Ia..axEda, cozírra, a:pl., sala,
gar-agern 2 carxos .'lêrrerJO cl 49&11' - R$ 99.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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.

"ENDE - .A.LUc::i.A. - .A.DNlINIST�

APTOS EM CONSTRUÇÃO
COM ADMINISTRAÇÃO
PROMA

R. EPITÁCIO PESSOA, 42"1 - SALA "103 - FONE: 37"1-88"14-
IMOBBLIARIASECULUS@NETUNO.COM.BR

Condomínio Residencial
Phoenix· Rua Barão do

Rio Branco

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

-

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

parcelas de condomínio de

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

Condomínio Residencial
Sunflower • Rua José
Emmendoerfer (Prõx.

Marechal)
,>

- Aptos. nº 101 e 106 cl
suíte + 1 qto. e demais
dep. Entrada de R$
15.500,00 e assumir

parcelas de R$ 775,00
corrigidas pelo Cubo

Residencial
Amaranthus Rua

Adolfo Sacari • Lateral
da Rua Amazonas

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

dep. empregada
completa, e demais

dep., c/2 vagas de

garagem. Edifício com

grande área social

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

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

Edifício Tower Center -

Rua João Marcatto.
esquina com Clemente

Baratto
- Apto. n° 902: suíte + 2

quartos e demais dep.
com 2 vagas de garagem

- Preço: R$ 98.000,00,
sem acabamento

- Apto. nº 703/805/1003 cl
suíte + 1 quarto e demais

dep. c/1 garagem. Valor
R$ 60.000,00.

- Salas comerciais execu

tivas, em diversos tama
nhos, com preços a

partir de: R$ 38.000,00,
sem acabamento

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

sacada com

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

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

quarto e demais dep. -

Entradade 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 demals dep. -

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

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

quartos e demais dep. - Rua
Frederico Curt Vasel, '455 - R$
95.000,00.
• casa em alvenaria c/ 140m2, 3
quartos, sala, cozinha, bwc, terreno
c/ 600m2 - Rua Luiz pícolli - R$
50.000,00 __:. Acei-ta sítio
Jaraguá do Sul ou região.
• casa em alvenaria c/ 2 quartos
e demais dep. (Terreno c/ área
total de 342 m2) 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 c/ suíte c/
closed + 2 quartos, sala, cozinha
semimobiliada, toda murada,
com portão eletrônico - Rua
Guilherme Bheling R$
120.000,00.
• Casa em madeira com 3 quar
tos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço e garagem - Rua Carlos
Meyer, 164 - R$ 45.000,00
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área de serviço,
garagem - Rua 25 de Julho, 170
- R$ 55.000,00.
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área de serviço,
boa 'sacada e garagem - Rua
José Emmendoerfer, 1533 - R$
53.000,00
• Apto cl 3 quartos, 2 bwc's e

demais dep. - Rua Marechal
Deodoro da Fonseca - Ed. Cae
tano Chiodini - R$ 38.000,00.
• Apto cl 3 quartos, sala, cozinha,
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
financiamentos .cEF).
• Apto. cl suíte + '2 quartos, dep.
empregada e demais dep., 2
sacadas e 1 vaga de garagem, (área
total de 185 m2 e área útil de 153m2)
- Rua Barão do Rio Branco, Ed.
Schiochet - R$ 70.000,00.
• Apto com suíte + 2 quartos e

demais dep. (sacada cl
churrasqueira! 1 vaga de garagem)
- Rua Ângelo TorineIli 78 - R$ 400,00.
I Apto com 3 quartos e demais dep. -

Rua Adélia Fischer (centro, próx. ao
Hotel Etalan) - R$ 350,00. I
• Apto com 2 quartos e demais dep.
- Rua Guilherme Hering 70 - R$
320,00,
• Sala nO 208, área de 38,45m2,
com banheiro e 1 vaga de gara-

CREC11873-J '

gem - Rua Reinaldo Rau, Ed.
Market Place - R$ 35.000,00

TERRENOS/SÍTIO
• 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,OOm2 localizado
no Rio Manso - R$ 20.000,00
• Terreno com 1500,00 m2 - Rua

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

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

Jolnvílle, em frente ao Líder Club.
R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
• Terreno c/ 1.018,00m2 - Con
domínio das Azaléias, Jaraguá Es
querdo - R$ 30.000,00.
• Terreno cl área total de
400,00m2 - Nereu Ramos -

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

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

Rua Joinville, próx. Persianas
Engler.
• Terreno com área de
102.752,OOm2 - 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$
').7.000,00
• Sítio com galpão de 600m2 e

depósito de 50m2 + casa em

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

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

• Dois Aptos novos com súíte +

2 quartos, dep. de empregada
completa, sacada com

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

ryllis. Valor R$ 400,00. ,

• Apto mobiliado em frente ao

Beira Rio. Com 250m2, com

salão de festas e piscina indi
vidual. R$ 1.100,00.
• Casa mobiliada de 550m2,
terreno de 1500m2, na Figueira.
R$ 1.800,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CH:ive
MÔNACO - Apartamentos de 1 e 2

quartos localização central, salão de
festas cl cheira, playground,
garagem privativa. Financiamento
direto cl a construtora. Rua: João
Marcatto esq. cl rua Clemente
Baratta, faça-nos uma visita.

Ret. 0053 - Ilha da Figl:leira - Casa de
madeira. Rua Antonio Kachella, 3 quartos e

demais dep. R$ 30.000,00, valor negociável.

- Terreno com

ótima
localização,

Bairro Vila Nova.
de 3 quartos e demais dep.

Pronto para morar em local de
fácil acesso para qualquer local

da cidade. Marangoni, com

2.702m2• Valor
negociável.

Condomínio Amizade - 05 -

Apartamento de 2 quartos e

demais dep. todo em piso
cerâmico, ótimo estado.
R$ 32.000,00 negociável.Edit. Klein - 02 -

Apartamento de 3

quartos e demais
dep., em ótima
localização, de
frente para Rua
Barão do Rio

Centro - 02 - Terreno com ótima
localização, na

Rua Epitácio Pessoa.

R$ 160.000,00 negociável.

CHave CHive

Imobiliária Menegolli LIda. FONE: (047) 371-0031
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Centro

5117 CASA ALVENARIA
- VItA LENZI - RUA
LEOPOLDO VELOZO, 58
DEP:03 QUARTOS,
SALA, COPA, COZINHA,
02BWC, LAVANDERIA,
GARAGEM, AMPLO
JARDIM.
Área do terreno 504.40m2
Área Benfeitorias
114.00m2

Preço: 47,000.00

IMOBILIARIA

MENEGOTTI
CRECI W 550-J

5170 CASA SOBRADO - VILA LENZI
RUA MARCELO BARBI, 555 -

SOBRADO,PISO SUPERIOR:1 SUlTE,2
QUARTOS, WC, COPA/COZINHA,
LAVANDERIA, SALA, SACADA
FRONTAL E LATERAL C/GRAD.

ALUMINIO - PISO INFERIOR: 2 SALAS
COMERCIAS C/DEPOSITO, 3 WV, 2

GARAGENS. AREA SUPERIOR= 172 M2
- AREA INFERIOR= 152M2

Área do terreno 363.38 m2 Área
Benfeitorias 325.00 m2 Preço: 135,000.00

5120 CASA ALVENARIA
ILHA DA FIGUEIRA. R. NEREU

VASEL,190 - DEP.: 01 SUÍTE, 03

QUARTOS, COZINHA, SALA, 02

BWC, GARAGEM, LAVANDERIA.
Área do terreno 450.00m2 Área

5176 CASA AGUA VERDE
R. LEOPOLDO MEYER,SN°

03 QUARTOS, SALA,
COZINHA, BWC,

LAVANPERIA, ÁREA DE

SERVIÇO E GARAGEM. Área do
terreno 408.00m2 Área
Benfeitorias 85.50m2

Preço: 38,000.00
5191 CASA
ALVENARIA - VILA
RAU. R: 965-
-ANTON FRIERICHS -

LOTE 34 - DEP :01
SUITE; 02

QUARTOS; 01 BWC;
SALA; COZINHA;
GARAGEM
TER. 14,00M X

25,00M - Área do terreno 300.00m2 Área Benfeitorias
90.00m2 Preço: 40,000.00

5181 CASA MISTA
SANTO ANTONIO
R. ANTERO CORREIA,
LOTE 799 - 03
QUARTOS, SALA,
COPA/COZINHA,
GARAGEM EM
ALVENARIA: BWC,
LAVANDERIA,
CALÇADA EM VOLTA
DA CASA. Área do
terreno 399.00m2 Área
Benfeitorias 66.50m2

Preço: 15,000.00

5178 SOBRADO - CENTRO - R. GUILHERME
WEEGE,496. PAV .SUP .:02 SUITES,03

QUARTOS, 02 SALAS, DE�PENSA, 01 BWC,
SACADA � PAV.INF.:01 SUITE, 03 SALAS, 01

SALA DE JANTAR, 02 LAVABO,
CHURRASQUEIRA, COZ., LAVANDERIA, 02
GARAGENS., - AQUECIMENTO DE ÁGllA
SOLAR E ELETRICO - ALARME - PORTA0
ELETRONICO. TERRENO DE ESQUINA.
Área do terreno 300.00m2 Área Benfeitorias

314.00m2 Preço: 180,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

ParecerComercial
Vende - Administra

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

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

Barra - Casa em alvenaria - 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Perto da ADV - Valor R$ 25.000,00

Barra - Casa em alvenaria com forro - 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro - Valor R$ 35.000,00

Chico de Paulo - Sobrado - 4 quartos, 2 banheiros, sala
com sacada, cozinha, lavanderia, dispensa, garagem - Terreno
medindo 960,OOm2 - Em frente aMenegotti - Valor R$ 100.000,00

Centro - Casa em alvenaria medindo +. 400,OOm2 - 1 suite,
3 quartos, sala dupla, cozinha, sala dupla, banheiro, sala de TV, 2
garagem, churrasqueira - Rua Jorge Lacerda - Valor R$ 120.000,00

Centro - Casa em alvenaria medindo 260,OOm2 - 1 suite, 3
quartos, sala, sala de TV, lavanderia, cozinha, escritório, área de
serviço, churrasqueira, 2 garagem - Rua Eugênio Lesmann - Valor
R$ 150.000,00

Centro - RESIDÊNCIA EM ALTO PADRÃO - Medindo
aproximadamente 600,OOm2 - 1 suite master mobiliada e com

banheira de hidromassagem , 3 suites mobiliadas, 1 suite para
hóspedes mobiliada, sala em três ambientes, sala de TV, copa,
cozinha, dep. de empregada com banheiro, 2 banheiros sociais,
garagem, jardim de inverno, piscina com cascata, sauna, área de
festas cem cozinha, banheiro, bar e churrasqueira - Próximo ao

Clube Beira Rio -

Centro - Casa em alvenaria medindo aproximadamente
230,OOm2 - 4 quartos, 2 banheiros, 3 salas, cozinha, varanda, 2
garagem, churrasqueira, área de serviço - Rua Clemente Baratto
- Valor R$ 170.000,00

Centro - Casa em alvenaria medindo 240,OOm2 - 4 quartos,
3 banheiros, 2 salas, copa, cozinha, dep. de empregada, dispensa,
lavanderia - Rua Padre P. Franklin - Valor R$ 140.000,00

Centenário - Casa em alvenaria medindo 200,OOm2 - 3
quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, garagem, área
de festas, dispensa, piscina - Valor R$ 78.000,00

.

Ilha da figueira - Sobrado medindo 300,OOm2 - 1 suite, 2
quartos, 3 salas, 2 banheiros, sacada, lavanderia, garagem -

semi-acabada - Valor 115.000,00
Ilha da figueira - Casa em alvenaria medindo 141 ,OOm2 - 1

suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, área de festas,
garagem - Rua Antônio B. Schirnidt - Valor R$ 68.000,00

Vendo tim sobrado de 275m2 com piscina, boa
localização, em Joinville-SC, aceito imóvel em

Jaraguá do Sul. Tratar: 47 9980-8864.

Vende-se casa em alvenaria, contendo 2

quartos, no Rio Cerro II - proximidades da
Çhocoleite. Sinal de R$ 10.000,00 e o saldo de

100 parcelas de 1 salário mínimo.
Tratar: 9973-3623.

Vende-se casa de alvenaria, com 3 quartos,
banheiro, 2 salas, cozinha, área de serviço,

garagem e cerca de alumínio.
Situada na Rua 554, Loteamento Hanemann.
Valor R$ 30.000,00. Tratar: (47)376-0849.

Procuro casa de 2 ou mais quartos para alugar
nas proximidades da Weg II.

Para contato, ligar preferencialmente no

. horário noturno. Tratar: 372-1150.

Procura-se casa para alugar, com 3 quartos e

garagem próximo à Ferj. Tratar: 9111-6156.

Procura-se casa para alugar no Bairro
Czerniewicz ou próximo, até R$ 170,00.

Tratar: 372-3854.

Vende-se casa mista em Guaramirim, próximo
à Weg Química, por R$ 10.000,00.

Tratar: 9952-7385.

JORNAL RESIDÊNCIAS A vENDA Ilha da figueira - Casa em alvenaria - 1 suite, 3 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro - Rua Rodolfo
Sanson - Valor R$ 55.000,00

Ilha da figueira - 1 casa de madeira com 2 quartos - 1

casa de alvenaria com 1 quarto - terreno medindo 360,OOm2
- Aguas claras - Valor R$ 13.500,00

Ilha da figueira - Casa em alvenaria nova - 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - terreno alto -

Rua Rodolfo Grosklas - Valor R$ 55:000,00
Jaraguá 99 - Casa mista - 3 quartos, sala, cozinha,

lavanderia, banheiro, garagem, + Casa em alvenaria inacabada
- 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, garagem. - Loteamento
Miranda - Valor R$ 35.000,00

Jaraguá Esquerdo - Casa em alvenaria - 3 quartos, 2
banheiros, copa, cozinha, sala, lavanderia, garagem para 3
veículos, terreno todo murado - Rua Carlos Fritz Voegel -

Valor R$ 55.000,00
Jaraguá esquerdo s- casa em alvenaria - com 2

quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem -

terreno todo murado - Rua João Januário Ayroso - Valor R$
42.000,00

Jaraguá esquerdo - casa em alvenaria - 1 suite, 3

quartos, 2 salas, copa, cozinha, área de serviço, 2 banheiros,
garagem. Area de festas - Toda com moveis embutidos -

Rua Amazonas - Valor R$ 180.000,00
Jaraguá esquerdo - casa em alvenaria - 1 suite, 3

quartos, sala, cozinha, banheiro, corredor - Perto do
condomínio Azaléia - Valor R$ 55.000,00

Jaraguá Esquerdo - Casa de madeira - 3 quartos,
sala cozinha, banheiro - Próximo ao Mercado Pradi - Valor
R$ 22.000,00

Jaraguá Esquerdo - Sobrado - 1 suite, 2 quartos, 2
salas, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, 2 sacadas, dispensa,
garagem - terreno todo murado - Rua João Franzner - Valor .

R$ 125.000,00
.

Vila Nova - Casa em alvenaria - 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, terreno todo murado - Rua José Krause
- Valor R$ 65.000,00

Vendo urgente um terreno com 820m2 com

casa de madeira, na cidade de Navegantes.
Próximo à escola, farmácia, Supermercado

Vitória, 150m do Ferry-Boat. Ideal para quem
tem um barco de pesca.

Preço R$ 40.000,00 com possibilidade de

negociação ou troca. Tratar: 9997-0333.

Vende-se excelente terreno com 400m2.

Topografia plana. Próximo do Centro,
localizado, no Bairro Amizade, lateral da R.

Roberto Ziemmann, c/ distância aproximada
de 80m. Valor: R$ 15.000,00.

Faça sua oferta, será analisada com satisfação.
Tratar: Arsanjo (Creci 7778).
Telefone: 275-0051/9102-1110.

Ana Paula - Casa em alvenaria faltando acabamento -

estrutura para dois pisos - 1 suite, 2 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 38.000,00

Ana Paula - Casa em alvenaria - 4 quartos, 2 salas,
área de festas, 2 banheiros, cozinha, lavanderia - terreno
todo murado, portão eletrônico - Valor R$ 55.000,00

Baependi - Sobrado medindo 350,06m2 - 1 suite, 5
quartos, sacada, varanda, copa, cozinha, sala dupla,
lavanderia, 2 banheiros, dispensa, dep. de empregada com

banheiro, escritório, área de festas com churrasqueira,
garagem, entrada trifásica - Rua Max Willian - Valor R$
160.000,00

Baependi - Casa em alvenaria - 4 quartos, 2 banheiros,
2 dispensas, cozinha, área de serviço, galpão nos fundos -

Rua Frederico Barg - Próximo a rodoviária - Valor R$ 90.000,00
Barra - Sobrado - 5 quartos, 5 quartos, 2 cozinhas, 3

banheiros, 4 garagem, 2 lavanderia, sacada, área de festas -

Rua Ana Zacko - Valor R$ 100.000,00
Barra - Casa em alvenaria - 3 quartos, sala, copa/cozinha,

lavanderia, banheiro, garagem, terreno todo murado, jardim -

próximo a Ciluma - Valor R$ 50.000,00
Barra - Sobrado medindo 314,56m2 -1 suite, 4 quartos,

sala com sacada, 2 salas, 2 banheiros, cozinha, piscina
medindo 32,OOm2, área de serviço, 3 garagem, área de festas
com banheiro, churrasqueira e quarto - Residencial Pap -

Valor R$ 125.000,00
Barra - Casa em alvenaria - 4 quartos, 2 banheiros,

sala, cozinha, lavanderia, garagem - Rua Pastor Albert
Schneider· Próximo a ADV - Valor R$ 130.000,00

Barra -r- Casa em alvenaria - 1 suite, 3 quartos, 2

banheiros, 2 salas, copa/cozinha, dispensa, área de serviço,
garagem - Loteamento Rosá - Valor R$ 60.000,00

Barra - Casa em alvenaria medindo 170,OOm2 - 1 suite,
3 quartos, sala, copa, 2 cozinhas, banheiro, garagem, dispensa,
área de serviço - terreno medindo 524,OOrfl'2 - Rua José Pap
- Valor R$ 120.000,00

Procura-se serviço na área de informática"
que possa envolver parte de manutenção de

microcomputadores, instalações de softwares
até parte de ensino, como Windows, Word,
Excell, Power Point, etc. Atualmente sou

estagiário do CPD da Weg Motores, estou

dísponivel somente nos finais de semana.

Interessados em meus serviços' entrar em
contato pelo telefone 275-2955.

Aulas de Violão/Guitarra/Baixo, Teoria Musi

cal, harmonia e improvisação.
Tratar: 371-1778 ou 371-1711.

Ofereço serviços de digitação de trabalhos
acadêmicos e outros. Também elaboro

trabalhos, tudo dentro da metodologia.
Tratar: 47 372-3551.

Procura-se emprego em escritório, tenho 17

anos e atualmente estou cursando o último ano

do segundo grau, tenho um bom conhecimento
de informática, além de dois cursos: auxiliar de
escritório com informática e informática com

Windows, Word, Power Point, Excel e Acesses.
Gostaria de trabalhar, de preferência em

escritório, podendo ser secretária, recepcionista
ou auxiliar de escritório. Tratar: 372-3922.

I
Vende-se terreno de 5000m2 com 50m de
frente para o asfalto e 100m de fundos,
localizado na Rodovia SC-413 Km 6,
Bairro Rio Branco, Guaramirim.

Valor: R$ 45.000,00 negociáveis, estuda-se
proposta de troca por outro imóvel.
Tratar: Francisco Renato Beber
Telefone: 370-4499 ou 372-4362.

Vende-se ótimo terreno ou troca terreno com

525m2 no Loteamento [uventus.
Tratar: Elson (Creci 8649) pelo

telefone: 3720074.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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l Barra
: 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 Angel-o

I Rubini, esquina
Rua 750.

• Terreno cl 636,00m2 (26,50 x 24,00), Rua Angelo
I Rubiní, 461 - R$ 80;000,00 _

I· Terreno c/1.214,50m2(20x60,50), Rua Horácio

I Rubini,772 - R$ 22.000,00
•

I
JARAGUÁ 99:

II. Terreno cl 325,00m2, lot. Miranda, lotes n
o 6 e 7 -

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

I Weege, lado colégio 25 de julho. Aceita carro até R$

I 6.000,00 ou casa até o mesmo valor - R$ 26.000,00_
I· Terrenos c/360,00m2, lot. Casa Nova II, R$ 2.500,00

I
de entrada + 50 x 1,32 Salários Mínimos

I SÃO LUIS:

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

I 3.000,00 + 30 x 270,00

I
VILANOVA:

:. Terreno c/873,64m2 (26,41x33), Rua Brusque - R$
60.000,00
I

'

I

TERRENOS

SÍTIOS:
Sítio cl 11.265,00m2 edificado com um galpão de

madeira com 140,00m2, 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 125.000,00m2, edificado com uma mista
com 150,00m2, 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.,000,00m2 de forma retangular, tendo 64,00m
de frente para a Rua Bertha Weege, c] área plana de

aproximadamente 30;000,00m2, 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/130,00m2, 03 quartos, 02 BWC e

demais dependências e rancho c/67,00m2 em alvenaria,
terreno cl 840,00m2 (28,00 x 30,00m), Rua Eleto Stinghen,
n° 33, Barra, Lot. Papp - R$ 80.000,00
• Casa alvenaria c/llO,00m2 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/200,00m2, 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(16,50x33,50),
Rua Pe. Aloísio Boeing, na Barra. - R$ 95.000,00
• Casa alv.c/150,00m2 mais galpão <:/90,00m2, terreno
cl 3.200,00m2(74x43), Rua BerthaWeege 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 de

aluguel grátis)

• Sala comercial cl aproximadamente 70,00m2, Rua I
Padre A. R. [acobs, 625, Vila Lenzi - R$ 350,00 (Primeiro I
mês de aluguel grátis)

, I
• Sala comercial cl aproximadamente 30,00m2, Rua I
Angelo Rubini, 418 - R$ 180,00. I

Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais
Idependências, Rua Amandus Rengel, Rio Cerro - R$

230,00 I
Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais I

dependências, Rua Hermann Schultz, 169, Vila Lenzi - I
Q��OO I

Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais
Idependências, Rua Egídio Busarello, 324, na Barra -

R$ 300,00 I
• Casa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e demais I
dependências, murada, Rua Artur C. G. Erdmann. si I
n o, na Barra - R$ 230,00 I·
• Casa de madeira cl 02 quartos, garagem e demais I
dependências, Rua Leopoldo P. da Silva, n° 61, Tifa
Martins - R$ 160,00 I.

Casa mista cl 02 quartos, garagem e demais I
dependências, Rua Henrique Butzke, sln o, na Barra - I
R$ 200,00 I

Casa mista cl 02 quartos, garagem e demais I
dependências (semi-acabada), Rua João Maass, Ouro IVerde - R$ 130,00
• Casa de alvenaria cl 02 quartos, garagem e demais I
dependências, murada, Rua 25 de Julho, 1457, Vila I
Nova - R$ 280,00 I
• Casa de alvenaria cl 02 quartos, 02 BWC, garagem I
e demais dependências, Rua Wolfgang Weege, 1500, I
na Barra - R$ 400,00
• Casa de alvenaria cl 02 quartos, garagem e demais I
dependências, murada, Rua João J. Ayroso, 4120, São I
Luís - R$ 250,00 I
• Casa de alvenaria cl 01 quarto, garagem e demais I
dependências, Rua Manoel Vieira, ao lado n

° 124, na I
Barra - R$ 200,00
• Galpão em alvenaria com 350,00m2, escritório, banheiro, I
Rua Tereza Hruschka, n ° 65, São Luís - R$ 750,00 I

I

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

Imobiliária: Jardim

Jaraguá LIda. CRECIN"572-J

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
-

FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582
E-mail - imobiliaria@jardimjaragua.com.br

CENTRO - Casa em alvenaria cl
150m2 - 4 dorrn., 2 salas,
cozinha cl armários sob medida,
área serviço, 2 bwcs, garagem.
- Terreno: 341m2 - Excelente
imóvel para fins comerciais.
Valor: R$130.000,OO (aceita
imóvel de menor valor ein Jguá.)

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

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

(Próx. Arte Laje)

Apartamento
cl 136m2 -

:5 quartos,
sala cl
sacada,
cozinha,

bwc-soclal, dep. empregada
cl banheiro, área de serviço,
garagem,
salão de festa.
Valor R$ 70.000,00

BARRA RIO CERRO - Casa
em alvenaria cl 200m2 - suíte
cl hidra + 2 quartos, 2 salas,
cozinha, bwc-social, bwc

serviço, área serviço, garagem
o! 3 carros cl portão eletrôni
co, churras. Terreno: 450m2•
Valor R$ 80.000,00

RELAÇÃO DE IMÓVEISDISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

DESCRIÇAO DO IMOVEL
Centro: suíte + 2 dorm, c! garagem
Czerniewicz: 2 dorm., cl garagem
Centro: suíte + 2 dorm + dep. emprego
Jguá Esquerdo: 2 dorm, cl garagem
Vila talau: suíte + 2 dorm. cl garagem

CASAS
Sobrado lindo cl suíte + 2 dorm.
casa em alv. cl suíte + 2 dorm. cl garag.
casa mista (nova) e/ 2 dorm.
casa mista - cl 4 dorm. cl garagem
casa alv. - cl 2 dorm. cl garagem

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

R$ 850,00
R$ 400,00
R$ 150,00
R$ 330,00
R$ 350,00

EDIFÍCIO
Ed. Athenas
Aptos Novos
Ed. Cristiane Monique
Aptos Novos
Ed. Giovana

Vila Nova
Czernlewcz
Rio da Luz
Ilha da Figueira
Centro

. . . . . . . .. .
-

.

CENTRO
Ed.

Menegotti

GIARDINI LENZI - casa
em alv. (seminava) - cl
210m2 cl hidra + 2 qtos,
sala, cozinha, bwc-social,
área serviço, garagem pl2
carros - Terreno: 450m2•
Valor R$ 55.000,00

(aceita imóvel de menor valor)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

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

PRECISA DE FINANCIAMENTO OU QUER USAR SEU FGTS?
Não se preocupe, fazemos toda documentação necessária €i damos

toda orientação para você melhor financiar o imóvel.

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

l!!

f Ref. 106 - SANTO ANTÔNIO - Terreno com 480m2• Valor R$ 7.000,00. Analisa
(_). 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• RuaAsfaltada. Valor R$17.000,00.
'i Analisa-sé propostas.
'ti Ref. 152 - CZERNIEWICZ - Terreno com 642,OOm2. 'Valor R$ 30.000,00. Analisaoe

se propostas.
Ref. 202 - ANA PAULA - Casa em Alvenaria com 1 OO,OOm2, com 2 dormitórios

III

r e demais dependências, janelas basculantes. Terreno com 350,OOm2, todo
:iii murado, com portão e cerca de alumínio. Valor R$ 37.000,00. Pode ser

• financiada. Aceita-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 demais dependências com garagem e churrasqueira. Terreno com 680,OOm2. �
Valor R$ 42.000,00. Este imóvel pode ser parcelado. direto com a imobiliária. i

l!! FAÇA A SUA OFERTA! OPORTUNIDADE ÚNICA iii
Q. Ref. 234 - VILA LALAU - Casa alvenaria com 230,OOm2• Contendo 2 dormitórios

� e demais dependências. Terreno com 345,OOm2, todo murado com 'portão de
ferro. Valor R$ 60.000,00. Podendo ser financiada.

Vende • Aluga • Adm;l.isfra '. Compra • Vende.. Aluga

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

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

Ilha da Figueira - R$25.000,OO.
Cód. 485 - Casa de madeira inacabada com 77m2 - Terreno com 360m2 -

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

R$18.800,OO + financiamento. .

Cód. 367 - Casa demadeira com 144m2 -; Terreno com 375m2 -

Rio da Luz - R$26.000,OO

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

* Apartamento de 80m2 com

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

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

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

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

1. Chácara totalmente plana cl 200.000m'
2. Casa em alvenaria d 4Om'. com laje
3. Toda cercada cl tela
4. Possui 51agoas grandes cl toda infra-estrutura
5. Criando peixe para venda em SC. PR e SP
6. Com assistência da Prefeitura de Jaraguá do Sul
7. Localizada em Santa Luzia
8. R$ 90.000.00 - aceita troca pl casa ou terreno.

CASAS
102 - Barra Rio Cerro: Sobrado, 250m" 2 dormit., sala, cozinha, bwc R$ 160.000,00
104 - João Pessoa: Alv., 110m2, 2 dorm., sala, bwc, sala coml. + financ R$
107 - BR-280 (entr. do rodeio): Alv. com 45m2 + casa mista de 7Sm2 R$
109 - Chico de Paulo: Alv. 100m" 3 dorm., com laje, murada R$
110 - Vila Lenzi: Alv. 19'üm" 3 dormit., com laje, 2 bwc. R$
111 - Nereu Ramos: Alv., 154m" 3 dormit., 2 bwc, sala, coz., churrasq R$
113 - BR-280 (lado direito): Alv., 190m2, 3 dormit., sala, coz., bwc, garagem. R$
114 - Ana Paula: Mista, 100m" 3 dormit., sala, coz .. , garagem, churras R$
115 - Água Verde: Alv, 94m2, 2 dormit., sala, cozinha, bwc + financ R$
116 - Tifa Martins: Alv., 100m2, 1 suíte, 2 dormit., sala comercial + financ R$

27.000,00
35.000,00
45.000,00
75.000,00
45.000,00
35.000,00
23.500,00
18.000,00
25.000,00

APARTAMENTOS
507 - Baependi: 103m2, 1 suíte, 2 dormit., sala, bwc, garagem + financ, R$.
501 - Czerniewicz: 96m" 1 suíte, 2 dormit., bwc, garagem + financ R$

22.000,00
22.000,00

TERRENOS
225 - Vila Lenzi: área 664m2, ao lado do viaduto (pronto pl construir) R$ 25.000,00
221 - Garibaldi: área 2.2S0,00m" 9km após a Malwee R$ 6.500,00

LOCAÇÃO
Vila Nova: Apartamento com 2 dormit. sala, cozinha, bwc, garagem R$ 2S0,0C>
Figueira: Casa mista com 3 dormit., sala, cozinha, banheiro, garágem R$ 280,00
Figueira: Kitinete, 1 dormit., cozinha, banh,çiro R$ 130,00
Figueira: Sala Comercial com 4Qm" rua josé Theodoro Ribeiro R$ 190,00
Baependi: Apto com 1 suíte, 2 dormit., demais dependências R$ 300,00

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

.

RANCHO
MOVEIS

ir 373-0283

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

Umaparceria correta. ranchoimoveis.com.br

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

quartos. Terreno com

619m2. Localizado na Tifa

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

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

quartos. Terreno com

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

Localização:
Rua Padre Alberto Jacobs
Vila Lenzi

Valor:

R$ 280.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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* Terreno Figueira - Lot. Divinó- E-mail: grotewold@netuno.com.br
polls, 397m2• R$ 14.000,00
* Casa alvenaria, 118m2, 3 quartos, Vila Lenzi, ótmo local, terreno 392m2•
R$ 45.000,00. Aceita imóvel menor valor na Vila Lenzi ou imediações.

·.alte,.
Corretor de Imóveis
Tel: 372-3922CRECI9238

�\ll) I m [ftlf\'illl
Empreendimentos Imobiliários

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

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

372·1499
371·3807

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÖNICO
SALÃO DE FESTAS .

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II .

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, SIN

É TUDO O QUEVOCÊ
PRECISA PARAMORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV MAL. DEODORO DA FONSECA, 1438· SALA 04

CRECll439-J

207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187m2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e demais
dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas na garagem
- R$ 95.000,00. Condições de pagamento à combinar. Aceita
automóvel _ pode ser financiado.
208 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rúa José Emendoerfer
área de 119,63m2 - R$ 49.344,60. Forma de pagamento à
ser definida.
210 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
área de 114,23m2·- R$ 47.185,46
306 _ Terreno cl 756m2 - Lateral Rua Frederico Schmidt - Rio
Molha - R$ 11.500,00
307 - Terreno cl 362,62m2 - Lateral Rua Mal. Deodoro da
Fonseca - R$ 45.000,00
309 _ Terreno cl 725m;! _ Schroeder (defronte Vidraçaria
Schroeder) - R$ 9.000,00
310 _ Terreno com 753,90m2 _ Centro - Rua Nelson Nasato
311 _ Terreno com 2 casas em madeira com área de 871 ,98m2
_ Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00
317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias - Jguá

. Esquerdo _ R$ 26.500,00. Aceita automóvel.
403 _ Casa alvenaria com 325,00m2, no centro, 1 suíte, 2
quartos, demais dependências, garagem pl 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.

I
CASAS <.

� CASA DE ALVENARIA cl 160m2, situado no Jguá
Esquerdo, 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.

� 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 1.106,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

1

� TERRENO cl 435,öOm2 - situado no Loteamento

I
Camposampiero. Valor R$ 18.000,00

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

IBortolini. Valor R$ 20.000,00

� TERRENO cl 313,OOm2 - situado no Ana Paula III.

Valor R$. 12.000,00.

'"
PO
o

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

I LoteamentosFinanciados
CAMPOSAMPIEROI
CAMPOSAMPIEROn

.FIRENZE
OUROVERDE

Cód. 007:1: - Casa de alvenaria cl 70,OOm2, contendo 3

quartos, sala, cozinha, bwc, garagem ..

Terreno cl 880,OOm2, localizada á Rua Rio Novo,
na Tifa Lange em Corupá/SC.

Valor R$ 18.000,00. Aceitando-se permuta por
imóvel próximo ao Rodeio Crioulo em 19uá do Sul

I
ZANGHELINI

Financiamos com uma entrada e o

restante em até 60 meses

Condonúnio fechado

Flamboyantcom vístapanorâmica.

CRECI1541·J VENDE:

Rua João Planinschec.k, 302 - Jaraguá do Sul - SC

I
I

Informativo
Imobil iário
AIJS

I
Na última reunião da diretoria da

AIJS, no diá 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.

-

eil irC: IIeil

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 c/ desarmamento manual e 25 metros de corda.
- Bóia salva-vidas com corda de segurança aprovada pelaMarinha.
- Extintor de incêndio com carga.
- Dois (2) niveladores de água no tanque p/ peixe.
- Machadinho, tipo escoteiro, pegador p/ peixes.
- Remo de alumínio rígido com pá de borracha.
- Suporte para comunicador ou celular, protegido contra água.
- Suporte p/documentos, protegido contra água.
- Bandeira vermelha p/ -transporte (obrigatório p/ transporte)
- Bandeira nacional (obrigatório nas fronteiras)
- Quatro (4) porta-caniços (para vara de pesca)
- Suporte para garrafa térmica.
- bois (2) suportes p/ copo.

REBOQUE-CARRETA para barco até 6 metros de comprimento.
- Encarte completo c/ segurança, tipo bola com cadeados, duas peças macho-fêmea.
- Pára-choque com sinaleiro de luz de freio (obrigatório)
- Dois (2) Pneus novos c/ câmaras, mais rodas.
- Lona de cobertura do barco com 20 esticadores

-

- Três (3) catracas de segurança p/ prender o barco na carreta
- Uma (1) catraca c/ rosca regulável, barco/carreta

MOTOR DE lSHP Yamaha (2 tempos) com capa protetora
1 - Um tanque p/ 25 litros c/ mangueira especial c/ adaptadores e ferramentas
2 - Um carrinho p/ transporte e guarda do motor

Observação: todo o material acima exposto tem apenas 10 horas de uso em pescarias.
Equipamentos com notas fiscais, manuais de use, registro na Capitania dos Portos 'em
paranaguá Detrane SOS Náutica.

PREÇO: R$ 6.000,00 - Tratar com Rodolfo Atlanto Saade
AlvearHotel- Fone (41) 345-3434 ou Residencial (41) 329-9173 - euritibalPR,

ou com Adolpho Oswaldo Saade - (47) 275-00�3 - Jaraguá do Sul- se.

NEGÓCIO DE OCASIÃO
371-8814,

Ed. Aster - apto pronto cl 2

quartos e demais dep. - área
-

de 118m2. Valor R$
53.000,00. Rua Marina
Frutuoso 909 - Centro

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada, churras
queira, 1 vaga de garagem
- suíte + 1 quarto e demais

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 demais

dep. área de.112m2•

Valor R$ 53.000,00

Laon.
Imóveis

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

275-3108

- RESIDENCIAL SAN LORE (Jaraguá Esquerdo)
- RESIDENCIAL VENETO (Estrada Nova)

* Financiamos com uma entrada mais 100 vezes.

- EDIF. seHIOCHET - 1 suíte + 2 dorm. (157m2) - R$ 60.000,00. (Rua Barão
Rio Branco)
- EDIF.ROYAL BARG - 1 suít€ + 2 dorm. (194m2) - Entr. R$ 90.GOO,00 (ern 3x)
+ 100:" R$ 1.330,00 (cub) Av.Marechal Deodoro da Fonseca

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

Ed. San
Rafael- 3

dorm.,
70m2, todo
de piso,
ótima

conservação, Rua José Emmendoerfer,
próx. área central.

•

Entr. R$ 15.000,00 + parcelas (CEF)

Próx.
Acaraí
Club -

3
dorrns,

ótima localização. R$ 55.000,00

Ed.
Suelen

,
-3

dorm., próx. Cond. Champagnat -

R$ 52.000,00

suítes
+4

dorms., 320m2. R$ 115.00000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COR��TOR I IVIÓVEIS
(0**47)

372-2903 '

9973-3623
ESTRADANOVA
CASAEMMA-

. DEIRA-02QUAR
TOS- TERRENO
COMÁREADE
392,00M2
(ESQUINA)
R$ 16.000,00 -

TROCAPOR
CARRO

CZERNIEWICZ
CASAEM

ALVENARIA -

05QUARTOS
TERRENO

COM 450,00M2
R$ 80.000,00

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
Com Leila Siqueira, dentista
Local: Paróquia Apóstolo Tiago
Dia 03, às lsh30 - Entrada Franca

(""-..

· Workshop Projeto Palco Giratório
.

Oficina.. 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 Vaqas

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 lsh
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

· Circuito Nacional deArtes Plásticas
Projeto Arte SESC
Exposição: Gravuras SESC Tijucas - RJ
De 09 a 30, das 08h às 2211
Espaço Cultural do SESC

· Dia da Saúde
Exames gratuitos de pressão arterial,
glicemia capilar, Ileso.
local: Shopping Center Breithaupt
Dia 11, das 10n às 19h

· Cido de Palestras - Saúde ao seu alcance
Tema: Formação da Personalidade ou
Formando personalidades ?
Pa.le,strante: Odenite - Magalhães,
pslcóloqa
Local: AuçitóriQ Shopping Center Breithaupt
Dia 11, as 19 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 lsh
Local: Supermercado Vitória
Exclusivo a funcionários

· Projeto EncontroMarcado 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

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

FIEse
SESI

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

Adeus Atchimlll
Vacina Contra Gripe

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

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

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

todo o estado de Santa Catarina.

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

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

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

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

Sesi Farmácia - Você Conhece - Você Confia !!!

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

RuaWalter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul- se
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o SENAI - CET Jaraguá do Sul está com "

inscrições abertas para o Curso de:

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

Administração de Prqdução - 90h.

CAD Confecção - 60h.

Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura

Industrial-180h.

Modelagem Industrial- 300h.

Confiabilidade Metrológica - 16h.

MOPE (Treinamento Específico para Condutores de

Veículos Rodoviários Ttansportadores de Produtos

Perigosos) - 40h.

SENAI de Jaraguá do Sul
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RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

ALUGUEL

FONE: 371-3349

Admite-se Vendedora!
Secretária

Precisa-se de vendedora/secretária
com experiência, domínio em

microcomputadores para trabalhar
em horário comercial.

Excelente ambiente de trabalho,
salário compatível com a função.
Interessadas comparecer somente

nesta segunda-feira, dia 09/04,.das
7:30 às 11:30hs, no seguinte

endereço: Rua Marechal Deodoro
da Fonseca, 776, sala 11, Centro.

COMUNICADO
Bar e Lanchonete lolanda Ltda. ME, Rua Max

Wilhelm, 674, Vila Baependi, Jaraguá do Sul, CNPJ -

79.272.431/0001-67, Insc. EstaduaI251.297.S35,
COMUNICA o extravio das seguintes notas fiscais.

1 Bloco de notas fiscais Dl 3.488 a 3.500
5 Blocos de notas fiscais Dl 3.501 a 3.750
3 Blocos de notas fiscais D2 101 a 250

Não nos responsabilizamos pelo uso dos mesmos.

Vende-se Chácara em

. Schroeder com

22.500m2, ou troca-se

por casa em Jaraguá,
Guaramirim ou na

praia, ou por
caminhonete. Tratar

370-7703, cl Nilton.

o plano de Assistência Leier contrata p�ssoas de ambos
os sexos para atuarem na área de vendas, oferecemos os

cargos de promotores de vendas, supervisores de vendas
e gerente de vendas. Ótima oportunidade de trabalho,
treinamento gratuito ganho compatível com a função,
acesso à assistência médica, odontológica e laborato-

rial. Os interessados comparecerem na

Rua: Eleonora Satler Pradi, 333 - Centro - às 8:00hs
da manhã no dia 09/04/01.

Admite-se Marmorista
Empresa ligada ao ramo de

construção civil, necessita com

urgência de marmorista com

experiência. Ótimo salário e

benefícios. Interessados ligar
para 372-0125 (à tarde) ou
comparecer nesta segunda
feira, 09/04, 'das 7;30 às

19;00hs, no seguinte endereço;
Rua Marechal Deodoro da

Fonseca, 776, sala l1,.Centro.

Vende-se apto. de 2 quartos com

churrasqueira. na sacada e área total de

123,00m2, no Residencial Amaryllis, Bloco
B, bairro Vila Nova. Preço promocional
de R$ 54.000,00 até o dia 25/03/01. Aceita
se carro no negócio. Fone pl contato: (47)

371-6310 I 9973-9115.

A HUMANA URGEN1"E solicita dos seguintes profissionais:

OPORTUNIDADE ÚNICA!

- Auxiliar de Funileiro
- Gerente de Pessoal
- Fresador para Corupá
- Operador de CNC para Guaramirim
- Vendedor de Eletrodomésticos
- Vendedor de Confecções
- Auxiliar de Expedição
- Bordador
- Auxiliar de Depósito
- Fresador
- Vendedor Externo
- Secretária-Recepcionista com experiência

RuaJorgeCzerniewiez, 1245 - (Rua doHospital Jaraguá) - ex. Postal200 - 89_255-000
Fone (OXX)47 3�1 ..4311 - FAX (OXX)47 372-1091
hmnana@h1JIlUll1á.com.br www.humana.com.br

para Guaramirim
- Operador de Dobradeira

(metalúrgica)
- Operador de Guilhotina (metalúrgica)
- Chefe de Tinturaria
- Chefe de Acabamento
- Auxiliar Contábil com experiência
- Talhadeira
- Agrônomo
- Veterinário
- Técnico em Alimentos
- Bioquímico

EDITAL
PATRICIA TAVARESDA CUNHAMELLO, TabeliaDesignada da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estada 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:

Ademar de Souza ME - R. Walter Marquardt, 818 - Nesta;
Ademar de Souza ME - R. Walter Marquardt, 818 - Nesta;
Aldo de Souza Ofic, Mecânica - R. Walter Marquardt, 2.320 - Nesta; .

Aldoni José Barbosa - R. Angelo Julio Barufi, 39 - Nesta;
Aron Drews - R. José Theodoro Ribeiro, lAOO - Nesta;
Aurelio Mautino Duarte - R. Artur Guinter, 220 - Nesta;

. Áustria Móveis LIda. - Conj. A lj. 14/18 22 - Ed, Venas/N - Nesta;
Cam. Comércio Veículos LIda. - Av. Camassari, 1.114 - Nesta;
Caneri Grill Churrascaria LIda. - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 157 - Nesta;
Caneri Grill Churrascaria LIda. - R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 15 - Nesta;
Carlos Dieter Werner - R. Padre Gabriel Lux, 101 - Corupá;
Chopp & Club LIda. - ME - R. Leno Nicoluzzi, 265 - Água Verde - Nesta;
Clovis Cordeiro de Paula - R. 833, kat 110 pt. 06 - Braço Ribeirão Cavalo - Nesta;
Cristiano da Silva Confecções - Av. Prefeito Waldemar Grubba, 5.249 - Nesta;
Daniel Dias Flores - R. Julio Tissi, 850 - Nereu Ramos - Nesta;
Daniel Dias Flores - R. Julio Tissi, 850 - Nereu Ramos - Nesta;
Darci Kniss dos Santos - R. lot, 404 - 800 ___:_ Nesta;
Dilmar Keller - R. João Manoel Lopes Braga, s/n° - Nesta;
Elidio Murara - R. Eugênio Picolli, 184 - Nesta;
Emerson Luiz Monteiro dos Santos - Av. Pref. Waldemar Grubba, 300 Weg" -

Nesta;
Farmácia Kury Ltda. ME - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 491 - Centro -

Nesta;
_

Haustur Viagens e Turismo Ltda. - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 33 -

Nesta;
Ind. de Máq. Kniss Ltda. - Rod. BR-280 Km 81, galpão 2 - Nesta;
lnd. de Máq, Kniss Ltda. - Rod. BR-280 Km 81, galpão 3 - Nesta;
Indústria de Máquinas Kniss Ltda. -·Rod. BR-280 Km 82, s/n°, galpão 3 - Nesta;
Indústria de Máquinas Kniss LIda. - Rod. BR-280 Km 82, s/no, galpão 3 - Nesta;
Indústria de Máquinas Kniss LIda. - Rod. BR-280 Km 82, s/n°, galpão 3 - Nesta;
Indústria de Máquinas Kniss LIda. - Rod. BR-280 Km 82, s/no, galpão 3 - Nesta;
Indústria de Máquinas Kniss Ltda. - Rod. BR-280 Km 82, s/n°, galpão-J - Nesta;
Indústria de Máquinas Kniss Ltda. - Rod. BR-280 Km 82, s/n°, galpão 3 - Nesta;
Indústria de Máquinas Kniss LIda. - Rod. BR-280 Km 82, s/n", galpão 3 - Nesta;
lsneldo Uecker - R. Estrada Garibaldi, sin° - Nesta;
Ivete Teresinha Cani - R. Barão do Rio Branco, 168 - Nesta;
James Giuliano Pommerening - R. Ponte Pensil, 53 - Schroeder;
Jaraguá Ind. e Com. de Máquinas LIda. ME - R. Marcelo Barbi, s/n° - Nesta;
Jardini Mov, e Dec. LIda. -'- R. Francisco Hruschka, 276. fundos - Nesta;
JCC lnst. em Telecom Ltda, - R. Francisco Hruschka, LI,2;í - Nesta;
João Carlos Moldenhauer LIda. ME - Av. Santos Dumont, 6.605 - sala B - Nesta;
Joril Pereira - Lotearn, Olegario, s/n° - Tifa Martins - Nesta;
José Carlos Klein - R. Afonso Nicoluzzi, s/n° - Vila Rau - Nesta;
Lauro Figueredo & Cia. Ltda. - R. Guilherme Wackerhagen, 200 - Nesta;
Lizmay Conf. e Acabamento Têxtil LIda. - R. Willy Gunther, s/n° - Rio Cerro -

Nesta;
Luis Mario da Silva Machado - R. São João Batista, 37 - Schroeder;
Malhas do Tipo Ltda. - R. João Januário Ayroso, 2A18 - Nesta;
Maria das Graças Inácio - R. Max Meiler Beber, 88 - lot. Sto. Antônio - Nesta;
Miro Publicidades LIda. - R. Walter Marquardt, 78 - Centro - Nesta;
Miro Publicidades LIda. - R. Walter Marquardt, 78 - Centro - Nesta;
Nadia Suely Demarchi - R. José Narloch, 996 - Nesta;
NR Transportes Ltda, - R. Joaquim Francisco de Paula, 1.000 - Nesta;
Odair Publicidades Ltda, - R. Exp. Ant. Carlos Ferreira, 23 apto 2 - Nesta;
Odair Publicidades Ltda, - R. Exp. Cabo Harry Hadlich, 737 - Nesta;
Odair Publicidades Ltda, - R. Exp. Cabo Harry Hadlich, 737 - Nesta;
Oscar Souza da Silva - R. Padre Pedro Franken, 174 ap. 504 - Nesta;
Pizzaria Caneri LIda. - R. CeI. Procopio G. Oliveira, 616 - Centro - Nesta;
Pizzaria Caneri LIda. - R. CeI. Proc. Gomes Oliveira, 616 - Centro - Nesta;
Pizzaria Caneri LIda. ME - R. Coronel Procopio Gomes, 6i6 - Centro - Nesta;
R.C. Pneus LIda. - R. Jorge Czerniewicz, s/n" - Nesta;
Rafael Roberto Rathunde - R. Augusto Borchard, 164 - Bomplant - Corupá;
Rafael Roberto Rathunde - R. Augusto Borchard, 164 - Bomplant·- Corupá;
Riofras Comércio de Tratores E - AL Aristiano Ramos, 1.673 - Nesta;
Rogério de Lara _:_ R. Lot. Vicente E. Gadotti, 481 - Nesta;

. Sérgio Kammer - R, 337 José Martins Mathias, s/n° - Jguä. Esquerdo - Nesta;
Solange Pedri ME - Av. Marechal D. da Fonseca, 903 - Nesta;
Terezinha Hess - R. Waldemar Hess, lado 1.186 - Nesta;
Vanessa Fuchs - R. Jorge Czerniewicz, 1.080 - Nesta;
Walter Fránco Vasques Clavera - R. Proc, Gomes de Oliveira, 70 - sl. 01 - Nesta;

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

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

Muller, n° 78, noprazo da Lei;a fim de liquidar o seu debito, ou então,
dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protesta
dos na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 04 de abril de 2001

I
I1tonHoffmann

TabeliãoSubstituto
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por Sebastião Dourado
---------------------

Guardíá loura

Angélica já começou a gravar
sua participação em "UmAnjo
Caiu do Céu". A partir de
sábado, dia 14 de abril, a
lourinha seráAngelina, uma
anjinha de apenas oito anos, e

ficará na trama de Antônio
Calmon por dez capítulos. Na
história,Angelina será

responsável pela guarda de
João Medeiros, vivido por
Tarcísio Meira. Não que Rafael,
papel de Caio Blat, tenha
perdido o protegido, mas é

queJoão deixa os superiores
irritados quando decide transar
com Nanámais uma vez. O

fotógrafo é levado para o céu
. e, como castigo, terá de aturar
a nova anja em seu pé.

Gentenova
O diretorDel Rangel está de
emprego novo. Ele foi
contratado pela Record para
assumir o cargo de diretor de
núcleo de teledramaturgia da
emissora. Até semana passada,
Atilio Riccó ocupava o posto.
Já na sua nova função, Del
começou a supervisionar as
primeiras cenas de "Roda da
Vida", de Solange Castro
Neves, ao lado de Fernando
Leal eHenriqueMartins, que
estréia no próximo dia 16. O

último trabalho de Del Rangel
na tevê foi aminissérie "Os

Maias", da Globo, sob o

comando de Luiz Fernando
Carvalho e que teve uma
audiência inexpressiva.

Sem estresse
A atriz Fernanda Rodrigues, a
Sucki de "Estrela-Guia", da
Globo, não deseja mais fazer
planos para a própria carreira.
Não que esteja fazendo
balanço. O caso é que Fernanda

decidiu aderir ao clima zen da
novela e diz que deixou de
lado a ansiedade. "Aprendi que
o certo é deixar as coisas .

fluírem em seu curso natural.

Antes vivia planejandomil
coisas aomesmo tempo",
filosofa a atriz de 21 anos.

Volta anuncíada
O atorMurilo Benício deve
retornar às novelas em breve.
Pelo menos, no que depender
dele próprio. "Já estou afastado
há um tempo. Acho que está na

hora de fazer uma novela",
avisa o ator, que fez seu último
trabalho como o Cristóvão, de
"Esplendor", em 1999.

Recentemente,Murilo atuou
num dos episódios de "Brava
Gente" e participou do
primeiro programa da série

"Os Normais".Contratado

pela Globo e cogitado para a

trama de Glória Perez:"A
Segunda Chance", que vai
substituir "Porto dosMilagres",
Murilo segue apenas com a

captação de recursos para seu

filme de estréia como·diretor,
"O Beijo No Asfalto", baseado
na obra deNelson Rodrigues e

terá roteiro e direção de arte
assinados pela namorada,
Carolina Ferraz.

Sem píngo nos ís
Alguém precisa indicar um
bom numerólogo paraAna
Maria Braga. A apresentadora
do "Mais Você",jánão sabe
mais o que fazer com o

próprio nome. Depois de

trocar a letra i pela y em seu

segundo nome, a loura das
manhãs globais, decidiu voltar
atrás:Mas conseguiu ficar ainda
mais confusa.AgoraAna assina
AnaMaria Braga, sem o pingo
no i. Para escrever

Jorge Rodrigues Jorge/CZN Luís Fernando Guimarães e Fernanda Torres, o Ruy e a Vany do seriado-piloto "Os Normais"

Luís Fernando Guimarães e Fernanda Torres se encontraram na segunda-feira para
gravar o piloto de "Os Normais", seriado que deve assumir um dos postos no rodízio da

"Sexta Super" até o fim do mês, na Globo. Na série, idealizada pelo próprio Luís

Fernando, ele é Ruy, que forma com Vany, papel de Fernanda, um casal moderno

aparentemente normal, que passa pelas situações rnais absurdas, nas quais discutem

com muito humor as crises diárias. "Eles são saudavelmente neuróticos. Não fazem mal

a ninguém, mas acabam se metendo em confusões", conta Fernanda. A atriz foi
convidada a participar da série, depois que Andréa Beltrão - inicialmente ela seria a

Vany -, assumiu outros compromissos na emissora. "Os Normais" está sendo dirigido
por José Alvarenga, que também assinava a direção do extinto "Mulher", e tem roteiro
de Alexandre Machado e Fernanda Young. O nome do seriado foi baseado na música

liVaca Profana", de Caetano Veloso, que num dos trechos diz que: "De perto ninguém é

normal". "A partir deste primeiro episódio é que vamos saber se o projeto vai dar certo.
Estou torcendo para que realmente dê. A Globo está cuidando bem de mim", diz Luís

Fernando. A princípio, o seriado terá 12 episódios.

corretamente, só à mão.

Boa guerrílheíra
A atriz SuzanaWerner já entrou
em estúdio para gravar as

primeiras cenas de Débora, sua
personagem em "Um Anjo
Caiu do Céu". O visual da atriz

jámudou. Suzanamanteve o
comprimento das madeixas,
mas inovou com uma franja e

mechas largas mais claras que
seu-tom louro natural. "Mas
ainda vou colocar apliques e

fazer dreadlocks a cada

gravação", revela a moça, que

por conta das peripécias de sua

personagem, uma espiã
israelense antinazista, está com
váriasmanchasrochasno

corpo. "Fiz-20 horas de aulas
de defesa pessoal. Acabei
tomando umas porradas
também", diverte-se a loura,
que não terá sotaque para
interpretarDébora. "Como ela

tem uma historinha anterior, a
mãe é italiana, ela vai falar
algumas frases no idioma",
avisa Suzana, que aprendeu a

falar italiano fluentemente

quando morou na Itália, na

época que namorou o jogador
de futebol Ronaldinho.

Días de folga
Cláudia Raia curte os dias de
calmaria antes de entrar em

estúdio para gravàr�A IncrívelBatalha das Filhas.dáMãe no

Jardim do Éden", também de
Sílvio de Abreu. Cláudia está

aproveitando para intensificar
as aulas de balé clássico e

passear com o filho, Enzo, de
3 anos. Tarde dessas, o
garotinho foi o centro das .

atenções num shopping
carioca, no qual foi gravado o
primeiro episódio de "Os
Normais". Amiga de longa
data de Luís Fernando

Guimarães e FernandaTorres,
Cláudia parou para bater papo
com os atores, enquanto Enzo
se divertia fazendo pose para
fotógrafos com um ventilador

portátil..

Personagem teen

Depois de terminar "Vidas
Cruzadas", onde atuou como
Marijô, a atriz GabrielaAlves
não terá descanso. Ela foi
convidada pot Flávia Monteiro

para integrar o elenco de um
musical infanto-juvenil, que a

atriz está ensaiando emSão

Paulo. Gabriela

topou na hora e vai fazer parte
da peça "Josie e as Gatinhas",
baseado no desenho homô

nimo que foi sucesso nos anos

70. A estréia está prevista para
o segundo semestre e Gabriela
vai podermostrar os dotes
musicais herdados da mãe, a
atriz e cantoraTâniaAlves.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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M�P� D� MIN�
por Cintia Lope-s

Destaques da programação na semana de 7 a 14/4/2001

Forrá arretado

(Rede Brasil, dom, 11 H)
O "BemBrasil" mostra o show
ao vivo da cantora Elba Ra

malho no palco do Sesc Inter

lagos, em São Paulo. Além de
relembrar antigos sucessos,

Elba mostra as músicas de seu

novo CD "Cirandeira", com
faixas de forró e canção inédita
de Lenine.A cantora interpreta
outros grandes sucessos de sua'

carreira como "Bate Coração"
e "Chão de Giz".

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

No "Canta e Dança, Minha
Gente", a apresentadora Carla

Perez recebe seu antigo grupo
É o Tchan. Os baianos lançam
o novo CD de funk. O dan

çarino Jacaré e as Sheilas

mostram as novas coreografias.
A cantora Simony também

marca presença no programa.
Ela conversa com Carla Perez

- sobre a carreira e a gravidez.
Simony ainda canta a balada

"Caixa Postal".

Humor musícal

(Globo, dom, 12:30 H)
O humorístico "A Turma do

Didi" conta com uma série de

convidados. Entre eles, os

atores Fábio Junqueira, Java
Mayan, Thaís Fersoza, Eli
zângela e Cláudia Puget. No
episódio "Uma Verdadeira

Dama", Didi e sua turma aju
dam uma menina- de origem
humilde, que tem vergonha de

apresentar a família aos paren
tes ricos do namorado.

fazendo arte
(Globo, dom, 13 H)

"Luz, Câmera, Ação!... - Parte
I" é o episódio inédito que abre
a nova temporada do seriado

"Sandy & Júnior". Desta vez,

a turma do Cema comemora o

início do ano letivo com os

ensaios do filme "Os Reto

cáveis", um musical ambienta

do nos anos 30 e produzido por
Sandy. Alvinho (Fausto Mau

le), um mauricinho, e Beleza

(Tales Vinícius) são os novos

alunes do colégio.

Díreto do gíbí
(Globo, dom, 13:45 H)

Márcio Garcia recebe no qua
dro "Tá No Papo", do pro

grama "Gente Inocente", o de
senhista Maurício de Souza.
Além de saber curiosidades

sobre o artista, as crianças tarn-
,,\. .

bém aproveitam para fazer

perguntas à personagem Mô

nica. Ela cartta a música "Sou
a Mônica", acompanhada por
um balé. O programa mostra

também imagens de Maurício

criando os quadrinhos com os

personagens da Turma da Mô

nica.

Intímídade

(Globo, seg a sáb, 13:50 H)
O "Video Show" mostra na

terça-feira, o trio Caco Ciocler,
MarianaHein eDébora Lamm,
que revela as tradições da Pás

coa judáica, o Pessach. A cantora

Wanessa Camargo visita Jo
nathas Faro e Stephany Brito,
que interpretam os personagens
Kiíw e Dorinha em "Um Anjo
Caiu do Céu", e SérgioMarone,
o Santiago de "Estrela-Guia",
mostra o seu novo lar carioca

na quarta-feira.

Coísas de famílía
(Band, seg a sex, 15 H)

O programa "Silvia Poppovic"
continua debatendo alguns
temas picantes. Como não po
deria ser diferente, Silvia co

meça i semana recebendo con
vidados para discutir o tema

"Tive Um Caso Com Meu

Chefe". Na terça-feira, algumas
mulheres fazem queixas dos

maridos em "Meu Marido é

Um Folgado". "Perdi Meus
Pais Muito Cedo" .é a pauta de

quarta-feira e "Não Ligo Para

Sexo" é a discussão de quinta
feira. O programa "Casei Em

Família" encerra a semana na

sexta-feira.

Anío mexícano

(88T, seg a sáb, 19: 15 H)
"Serafim" é o mais novo en

latado mexicano do SBT. Na

história, um anjo bastante

travesso émandado àTerra pela
"alta direção dos céus" a fim

de aprender como se deve com

portar um anjo da guarda. Se
.rafim, que é um desenho grá-
fico, vai ajudar o menino Ze

zinho, que vive com uma famí

lia problemática.

Alta uelocídade

(Record, dom, 17 H)
A corrida no circuito de rua de

Long Beach, na Califórnia,
Estados Unidos, é mais uma

etapa da temporada 2001 de

Fórmula Mundial. A prova
conta com dez pilotos bra

sileiros, entre eles o campeão
da temporada anterior, Gil de
Ferran, da equipe Penske, e o

vencedor da prova de Mon

terrey, Cristiano da Matta, da
Newman-Haas, são um dos fa

voritos.

CENTERSOM

CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847

Rapidinhas
# A "Sessão de Domingo" apresenta "A Ronda da Vingança" de

Nathan Juran. Com Audie Murphy e Lori Nelson o filme mostra o

drama de um guarda que é acusado de ser responsável pelo massa

cre, feito pelos índios, dos passageiros de um trem. Record, domingo,
10 h.

# O filme "Independence Day", de Roland Emmerich, está em

"Temperatura Máxima". No elenco Jeff Goldblum, Bill Pullman e

Will Smith.ATerra é invadida por alienígenas no dia da Independência
americana. Um veterano de guerra e o próprio presidente se unem

para salvar Q país. Globo, domingo, 15 h_.
# A atriz Denise Fraga revive a engraçada história de Patrícia no

quadro "Retrato Falado" do programa "Fantástico", Um casal que só

se encontra nos finais de semana, sempre sob o olhar atento dos pais.
Durante uma viagem, eles encontramum jeito de ficar sozinhos, mas
são surpreendidos pela volta inesperada dos pais. O atorMurilo Rosa

participa do quadro. Globo, domingo, 20:30 h.

# A série "Brava Gente" exibe o episódio "A Sonata", baseado no

conto de Érico Veríssimo. Na história dirigida porJaymeMonjardim,
um professor de piano volta ao passado e se apaixona pela bela aluna.
No elenco Mariana Ximenes,Ângelo Antônio e Suzana Vieira. Globo,
terça, 22:30 h.

# No prógrama "Passando a Limpo", Bóris Casoy recebe o ex

preparador físico de Ayrton Senna, Dr. Nuno Cobra, que lança o

livro "A Semente da Vitória". Record, domingo, 22:35 h.

# Garota chega a Los Angeles e tem dificuldades para se integrar à
escola. Ela se junta a três meninas, que invocam o poder-maligno em

"Jovens Bruxas" de Andrew Fleming. Com Neve Campbell, Skeet
Ulrich, Christine Taylor. Globo, segunda, 22 h.
# "Como Nascem os Anjos" é o filme da "Sala Brasil". Com direção
de Murilo Salles, a trama mostra a história do menino Maguila, que
após matar um líder do tráfico de drogas, se vê 'obrigado a fugir da
favela. Ele conta com a ajuda da colega Branquinha. No elenco, Priscila
Assum, Silvio Guindane, RyanMassey eAndréMattos. Band, segunda,
23 h.

# O cantor Vinny é o convidado de João Gordo no "Gordo a Go

Go". No quadro "Enviado Especial" Max Fivelinha mostra a mãe de

santo Odisséia fazendo uma defumação no estúdio do programa e

dando dicas para espantar o mau-olhado, MTv, segunda, 23 h.

# O cantor e compositor, Jairzinho Oliveira, que começou a carreira

artística no grupo infantil Balão Mágico, agoramostra o seu primeiro
trabalho solo, "Dis'Ritrnia" no programa "Ensaio". Rede Brasil, terça,
23:30 h.

# Palmeiras x SportBoys, dir�to do Parque Antártica, é o próximo
jogo pela "Taça Libertadores da América", Band, quarta, 21:25 h.

# "Minha Amiga é Duas Caras" é o tema do programa "Meninas

Veneno", apresentado porMarina Person,A discussão gira em torno

de relatos de meninas que foram traídas por amigas.MTv, quinta, 22
h.

# O "MTV Ao Vivo" exibe o show do Cidade Negra gravado em

São Paulo. Nele, a banda toca as músicas do CD "Enquanto O Mundo

Gira". MTv, sábado, 22 h.
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OUTR�ç P�R�D�ç
Divulgação

"Mulher perfeita, como a

Tiazinha e a Feiticeira, só
é boa para olhar e se

masturbar. Talvez elas até

sejam assexuadas."

José de Abreu, o Eriberto

de "Porto dos Milagres",
soltando o verbo em relação

às duas dançarinas. José
ressalta, ainda, que gostosa

para ele é mulher inteligente, com quem possa conversar e soltar

suas fantasias.

, por Mariana Meireles

Roger Gobeth anda

orgulhoso de sua atual

fase. Além de viver o

atlético Touro em

"Malhação", o ator

está no teatro com a

peça "Qualquer Gato
Vira Lata Tem Uma

Vida Sexual Mais

Sadia Que a Nossa",
juntamente com Rita

Guedes e Marcos

Pasquim. Roger - ou

"Rogê", como se

pronuncia em francês
- credita a

oportunidade no

teatro à sua atuação
na trama adolescente

da Globo. O falante

ator de 28 anos conta

que foi Rita Guedes,
também produtora da

peça, quem o indicou

a Bibi Ferreira por
conhecer o seu

trabalho em

"Malhação". A
consagrada diretora conferiu e

aprovou. Mas Roger só foi

escalado para o espetáculo após
urn ensaio com os outros atores.

Embora já tivesse noção do

retorno do papel em "Malhação"
através de elogios dos diretores e

do carinho do público, agora é

que o ator teve urna prova
concreta. "O convite para a peça
mostrou isso na prática", explica.
A peça escrita por Juca de

Oliveira e dirigida por Bibi
Ferreira foi sucesso em São

Paulo, onde ficou em cartaz por
dois anos, e estreou há urn mês

no Rio de Janeiro. Na capital
paulista, o elenco era encabeçado
também por Rita Guedes, mas os

papéis masculinos eram de Felipe
Folgosi e Giuseppe Oristânio.

Apesar de estar praticamente
debutando no teatro - até então

só havia feito uma ponta em "A
Arte Oculta", de Elias Andreato

-, Roger se sentiu confiante na

estréia da peça de Juca de
'

Oliveira. Mas admite que estava

urn pouco nervoso por causa da

responsabilidade de estar em um

espetáculo que já é sucesso e por
ter sido dirigido por Bibi Ferreira,
considerada urna das grandes
damas do teatro brasileiro. Outro

motivo de apreensão para Roger
foi o fato de precisar mostrar que

personagem de Marcos

Pasquim - sobre

relacionamento homem/
mulher, pede ajuda para

reconquistar o
namorado. Baseado na

teoria da evolução, o
professor dá dicas de
como urna mulher deve

se portar diante de urn

homem. Ou seja: na
retaguarda, como as

fêmeas do universo

animal. As sugestões
surtem efeito e o

personagem de,Roger
passa a tratar a

namorada de forma

diferente. "Ele começa a

prestar mais atenção nela

etem atitudes

românticas, como
convidá-la para jantar e

expressar os

sentimentos", conta.
Apesar de nunca ter

trabalhado com Rita

Guedes e Marcos

Pasquim, Roger conta que o

relacionamento entre eles não

podia estar melhor. Após dois
meses de ensaios diários, os atores

ficaram amigos e costumam sair

juntos. Para Roger, o entrosamen

to influencia de forma crucial na

peça, principalmente por se tratar

de urna comédia, que necessita
ainda mais de um elenco em

,

sintonia. "Dei sorte porque os

dois são atores generosos. E isso

faz com que todos fiquem no

mesmo tom. Além disso, o texto

também é generoso, pois cada um

tem o seu momento", valoriza o

ator, que ressalta que o relaciona

mento agradável se estende a

toda equipe do espetáculo.
Em meio à agitada rotina de se

dividir entre as gravações de

"Malhação" e as apresentações da

peça, Roger ainda não sabe por
quanto tempo isso vai durar. Ele

ainda não foi comunicado sobre

se vai ou não deixar o elenco de

"Malhação" ainda este mês,
quando está prevista uma

reformulação no folhetim. O ator

jura que está tranqüilo com

qualquer que seja a decisão da

Globo. "Acho que o Touro já
disse muita coisa, mas se tiver de

continuar na trama não vou achar'

ruim: Dou muito valor a esse

trabalho", avisa.

"Não gosto de vida de artista. Prefiro ser normal."
Andréa Beltrão, atriz escalada para viver um dos personagens
em "A Incrível Batalha das Filhas da Mãe no Jardim do Éden", a

próxima novela das sete da Globo, referindo-se à tranqüilidade
com que costuma levar a vida, longe das badalações c�muns à

vida de atores e atrizes.

"É insuportável ser mulher de galã." Marília Gabriela,
apresentadora do "Gabi", da Rede TV!, demonstrando que já
não tem mais muita paciência com o assédio feminino em, cima
do marido, o bonitão Reynaldo Gianecchini, que fez o Edu em

"Laços de Família", da Globo. Marília terá de agüentar firme,
pois tanto na próxima novela das sete da Globo e quanto no

filme que está rodando, "Avassaladoras", Gianecchini será - ou

tentará ser - um canalha cheio de charme, o que atrai ainda '

mais mulheres que o bom moço de "Laços".

"Tenho que aprender a lidar com a invasão de privacidade.
Mas não vou me trancar." Rodrigo Santoro, o Carlos Charles
de "Estrela-Guia", da Globo, em entrevista à Revista "Marie

Claire", deixando evidente que não gosta de falar da vida

pessoaL Também não é para menos. Quando namorava Luana

Piovani, o ator só tomou conhecimento do chifre pela imprensa
- Luana o trocou por outro e não o avisou. Recentemente,
ainda, foi flagrado in lave, numa praia com Fernanda Lima,
apresentadora do "Fica Comigo", da MTv.

I

sabe fazer um trabalho diferente
do que faz em "Malhação".
"Como as pessoas só me viram

fazendo o Touro, acham que me
,

limito a ele. Mas quem assiste à peça
se surpreende comigo", gaba-se.
Roger acredita que todo o

nervosismo 'e-adrenalina comuns

à estréia contribuem para um

bom desempenho. Ele conta que,
na quinta-feira seguinte, se sentiu
mais relaxado e acha que não se

saiu tão bem quanto nos outros

dias. "Foi urna pena, porque
justamente nesse dia os céticos

estavam assistindo. Mas eu não

sabia, preferi que não me

dissessem", revela o ator, que
mesmo assim não teve sua

atuação considerada
, comprometedora. A pior
observação foi a da crítica de

teatro do jornal "O Globo",
Bárbara Heliodora, que escreveu

que Roger começou meio apagado,
mas cresceu ao longo da história.

Em "Qualquer Gato Vira Lata

Tem Uma Vida Sexual Mais Sadia

Que a Nossa", Roger é Marcelo,
ó namorado canalha de Tati,
papel de Rita Guedes. O eixo

central da trama gira em �orno de

Tati, urna jovem infeliz no

relacionamento amoroso que,

após assistir a uma palestra do

professor de Biologia - Conrado,
,

"Tenho resolvido meu problema de sexo no banheiro."

Max Fivelinha, VJ da MTv, que diz estar sozinho há quatro anos

e melO.

"Esse tipo de pergunta é uma 'ingênua tentativa de forçar
respostas." Evandro Carlos de Andrade, diretor da Central

Globo de Jornalismo, saindo pela tangerite em resposta à

colunista da Revista "Quem Acontece", Ana Lee, que perguntou
qual seria a conduta adotada pelo "Domingão do Faustão" -

que está sob o comando do jornalismo da emissora -, no .caso

de eventos como rebeliões aos domingos e outras adversidades

que acabam alavancando a audiência quando mostradas pelo
concorrente "Domingo Legal",

-

do SBT. '

"Não acho isso bom. Gosto de ter prestígio e sucesso

pelos meus méritos." Carolina Ferraz, a Vanessa de "Estrela

Guia", da Globo, demonstrando que é mais uma das atrizes que
se mostram incomodadas com o fato de serem bonitas.

Segundo Carolina, a beleza acaba tirando o foco de seu trabalho
- que, por outro lado, ganhou foco exatamente por causa da
beleza.

"Não posso deixar de gostar de uma mulher só porque o

peito dela está caído." Marcos Palmeira, o Guma de "Porto
dos Milagres", da Globo, referindo-se à exagerada obsessão pela
estética e pela demanda de plásticas e lipoaspirações. Palmeira
diz que é contra o silicone e a lipo, e acha que são recursos de

gente preguiçosa, que não quer malhar.
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EM CO'
por Mariana Meireles

FláviaAlessandra demonstra

segurança ao falar do fato de ser a

protagonista Lívia de "Porto dos

Milagres". A atriz de 26 anos se

defende sem constrangimento
quando insinuam que ela só faz

papéis importantes em produções
dirigidas pelo marido, Marcos
Paulo. Coincidentemente ou não,
Flávia se destacou na carreira ao

viver a solteirona Dorothy, em "A

Indomada", de 97, e fez a

antagonista de "Meu Bem

Querer" no ano seguinte, ambas
dirigidas pelo marido. "Dizer que
sou protagonista só por causa dele
é sacanagem. Ele poderia ter me
colocado há oito anos, quando
nos casamos", argumenta a atriz,
que diz que tenta não se importar
com os comentários. "Vou ter de

saber lidar com isso a vida toda.

Se não, teria de largar a profissão
ou o marido; porque sempre vão

falar", conforma-se.
Flávia credita a sua atual posição
aos autores Aguinaldo Silva e

Ricardo Linhares. Segundo ela,
foram eles que a escalaram para o

pequeno papel da recatada

Dorothy em "A Indomada" e,

devido ao sucessoda

personagem, a convidaram para
viver a vilã de "Meu Bem Querer"
e agora, a protagonista de "Porto

dos Milagres". "Sempre falei para
a Luiza Thomé que o meu sonho

de consumo era ser queridinha de

; I autores, como ela é do Aguinaldo
e do Ricardo. Acho que estou me

tornando uma", gaba-se.
Apesar de não querer ver a sua

carreira atrelada ao nome do

marido, Flávia admite que adora

trabalhar com Marcos Paulo. Só

lamenta que ele não goste de

dirigir qualquer cena de amor que
faça, mesmo a. de um simples
beijo. "Não entendo. Falo que não

,tem nada a ver, mas ele diz que o

problema é o constrangimento do

ator que vai estar me beijando na
frente dele", conta Flávia, que
também se entusiasma ao falar do

ator'Leonardo Brício, que vive o

"mauricinho" Al�xand:re em
"Porto dos Milagres", e com
quem atuou ao lado o tempo
todo em "Meu Bem Querer".
"Nos damos muito bem e isso

ajudou nessa novela, porque de
cara teve uma cena muito íntima.

Luiza Dantas/CZN Flávia Alessandra, a Lívia de "Porto dos Milagres"

É mais complicado quando
você não conhece o ator",
acredita.
A mesma naturalidade,
segundo Flávia, acontece com
Marcos Palmeira, o par
romântico da atriz em "Porto
dos Milagres". Os dois nunca
haviam trabalhado juntos, mas
já se conhecem há tempos.
Flávia lembra que foi vizinha de

Marcos quando ainda estava

iniciando a carreira e costumava

ir ao apartamento dele para
usar o telefone. "Quando ele

soube que íamos fazer um

casal, disse: quem diria Flavinha,
você era uma menina quando a

gente se encontrava naquele
prédio... ", diverte-se.
Estar se sentindo em casa em

"Porto dos Milagres" parece ter
influenciado o estado de

espírito da atriz em relação ao

atual trabalho. Flávia diz que
está tranqüila desde ,que soube
que ia ser protagonista da

novela do horário nobre da

Globo e;' ainda contracenar o

tempo todo com atores

consagrados como Antônio
Fagundes eArlete Salles. Flávia,

que começou a carreira em 1989

na novela "Top Model" e

durante anos fez personagens

inexpressivos - e até mesmo

quando foi a antagonista de

"Meu Bem Querer", não-se
sobressaiu-, acha que é muito

mais fácil interpretar um papel de
grande função na trama.

'.'Quando a personagem está

bem definida na sinopse, tem
família, casa e sobrenome, é

tranqüilo construir o perfil dela.
Difícil é compor a amiga da

amiga", compara.
Flávia também não sentiu

grandes preocupações ao entrar

na pele.de Lívia por considerá-la
uma personagem pouco
complexa. Segundo a atriz, a
heroína da novela de Aguinaldo
Silva e Ricardo Linhares não faz

o tipo mocinha perfeita e

romântica e sim umamulher

independente e batalhadora que
tem muitas qualidades, mas
também tem lá os seus defeitos.

"A Lívia é uma heroína humana,
não é 100% boa e perfeita. Isso a

torna mais próxima de mim e,

portanto, mais fácil de

interpretar", acredita.

Paulo Cotlho
OS CONTOS

No mosteiro de Sceta, o

abade Lucas reuniu os frades

para o sermão.
- Que vocês jamais sejam

lembrados -, disse ele.
- Mas como? -, respon

deu um dos irmãos. - Será que
nosso exemplo não pode ajudar
quem está precisando?

- No tempo em que todo

mundo era justo, ninguém·
prestava atenção nas pessoas

exemplares -, respondeu o

abade. -Todos davam o melhor de si, sem pretender, com isso,
cumprir seu dever com o irmão. Amavam ao seu próximo porque
entendiam que isto era parte da vida, e não estavam fazendo nada

de especial em respeitar com uma lei da natureza.

Dividiam seus bens para não terem que ficar acumulando mais

do que podiam carregar, já que as viagens duravam a vida inteira.

Viviam juntos em liberdade, dando e recebendo, sem nada a cobrar
ou culpar nos outros. Por isso seus feitos não foram contados, e

eles não deixaram nenhuma história.

"Quem dera pudéssemos conseguir a mesma coisa no presente:
fazer do bem uma coisa tão comum, que não haja qualquer
necessidade de exaltar aqueles que o praticaram."

###

AREFLEXÃO
Do mõnge trapista Thomas Merton (em "Questões Abertas')
"O reino de Deus é o reino do' amor. Mas onde não existe a

possibilidade de um nível de vida decente, quando não há liberdade,
justiça, educação na sociedade humana, como podemos edificar

este reino de amor?

"Um homem faminto não está em condições de pensar em

Deus -:- a não ser como uma fuga para os seus próprios problemas,
e isto não rne parece um ato de fé. Há santos que superaram suas

adversidades, embora submetidos a condições impossíveis aos

homens comuns.

Entretanto, o reino de Deus não se limita aos santos, mas aos

homens comuns como nós. Temos que cuidar - nem que seja por
egoísmo - de construir um mundo melhor para os outros: nosso

desespero interior diminuirá, e'nossa vida ·passará a ter sentido, e a

convivência com pessoas alegres terminará fazendo tudo mais fácil

para nós mesmos."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, ? DE ABRIL DE 2001 CORREIO DO POVO GERAL-?

Hospital recebe verba e

compra equipamento
rnodernos do Estado, sendo que
apenas seis hospitais de Santa

Catarina possuem um igual.
"Além disso, esta é a primeira

vez que recebemos alguma verba

do governo federal", ressalta o

diretor, que aguarda a liberação por
parte do Ministério da Saúde de um

'empréstimo no valor de R$ 2

milhões. SegundoDalmann, a libe
ração do empréstimo representa o

fim de uma dívida antiga do Hos
pital. "Estamos esperando esse di

nheiro hámais de dois anos", afir
ma o diretor.

Jaraguá doSul- O Hospital
eMaternidade Jaraguájádispõe de
mais um carrinho de anestesia,
adquirido recentemente através de
recursos do Ministério da Saúde,
que liberou R$ 59.973,00 para cada
um dos hospitais de Jaraguá do

Sul. O diretor-administrativo do

Hospital Jaraguá, HilárioDalmann,
comemora a compra do equi
pamento, já que representa uma

melhoria no atendimento e mais

segurança para médicos e pa
cientes. De acordo com Dalmann,
o equipamento é um dos mais

Oportunidade: Pranzen, que cumprepena de seis anos, acredita que o curso será útil quando sair daprisão

Detentos participam de Arte
na Praça pela primeira vez

Missas
Sábado Domingo
15hOO - Matriz 07hOO - Matriz

19hOO - Matriz 09hOO - Matriz

17h30 - Rainha da Paz 19hOO,- Matriz
17h30 - São Luiz

19hOO - Perpétuo Socorro

19hOO - São Benedito

08h30 - São Cristóvão
08h30 - Molha

avaliação de Vilmar, os ex-pre
sidiários são vítimas de muita dis

criminação e dificilmente são acei

tos na sociedade. "O artesanato

pode representar uma chance de

trabalho ou pelo menos de ocupar
o nosso tempo de maneira útil e

proveitosa", reforça.
Para o detento Amauri Macha

do, 36 anos, o importante é ocupar
o tempo com alguma coisa e�
quanto espera a hora da liberdade.
Amauri está preso por tráfico de

drogas e já cumpriu 8 meses da pena,

que é de três anos e seis meses.

As aulas são ministradas pelas
.

professoras Mara Rúbia e Carmem

Benkendorf, que pela primeira vez

trabalham com presidiários. "Não
enfrentamos nenhum tipo de pro
blemacorn os alunos", afirma Car
mem, que ensina os detentos a

trabalhar com material reciclado,
especialmente jornais e plásticos.
As aulas são semanais e cada curso
tem 60 horas de duração. As peças
serão comercializadas durante a

Arte na Praça a preços que vão e

R$ 1,00 a R$ 15,00. Todo o di

nheiro arrecadado será revertido

para os detentos. As vendas serão

feitas pelas professoras.
(MARIA HELENA DE MORAES)

presos de Jaraguá do Sul. Até ago
ra, já aconteceram os cursos de

cozinha, informática, alfabetização
e pintura. O projeto é financiado
com os recursos do Fat (Fundo
de Amparo ao Trabalhador) atra

vés do governo do Estado de Santa
Catarina. A participação dos tra

balhos dos presidiários integra a

primeira edição do Arte na Praça,
promoção da Prefeitura e Asso

ciação dos Artesãos de Jaraguá do
Sul. Cerca de 18 entidades e apro
ximadamente 40 artesãos estarão

expondo seus trabalhos a partir
das 8 horas da manhã.

Para o presidiário Adir Schultz,
24 anos, a oportunidade veio em

boa hora. "A gente tem vendido

muito bem. Recebemos encomen

das e ganhamos até R$ 100,00 por
mês", afirma Adir, que cumpre

pena de 13 anos por assalto e trá
fico de drogas. Ele comenta que
já fez os cursos de computação,
pintura e agora está fazendo ces

taria. Já produziu várias cestas de
Páscoa e outras para revistas.

"Estes cursos serão muito úteis

quando sairmos daqui", acredita o

detento Vilmar Franzen, 41 anos,

preso por co-autoria em homicídio

com uma pena de seis anos. Na

Artesanato feito

pelos presos será
exposto neste
sábado

NOSSA l\:IENSAGEM

"Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo,
tomando-se igual aos homens" Jaraguá do Sul - Os de

tentos do presídio de Jaraguá do
Sul terão uma oportunidade inédita
neste sábado (Projeto Arte na Pra

ça) ao exporem pela primeira vez

o resultado de seus trabalhos ar

tesanais, produzidos durante cur

sos oferecidos através de convênio.
entre o Sine, UniviJIe e Unerj. Es
tarão à venda na Praça Ângelo
Piazera aproximadamente 70 peças
em tapeçaria, velas, mosaicos e

cestaria, a maioria feitos com ma

terial reciclado. Os cursos estão

sendo oferecidos desde novembro
do ano passado a todos os deten
tos do presídio. O objetivo, segun
do a professora de Educação Ar

tística Mara Rúbia Umlaus é a rea

bilitação profissional e a valorização
humana dos apenados.

A professora explica que este

projeto foi encaminhado ao Sine
ano passado e já estão confirmados
a execução de 22 cursos para os

ODomingo de Ramos abre a Semana Santa, fazendo-nos proclamar
Jesus como Senhor, para nos dar a certeza de que toda a comemoração
dos 'fatos trágicos do passado serão celebrados à luz da fé no Senhor
Ressuscitado. Jesus desce pelo nosso caminho de humilhação e de

dor, para nos puxar consigo em direção àRessurreição. Assim, nenhuma
Semana Santa se repete na história, porque a cada ano há novas

situações humanas pata serem redimidas por Jesus. Que o ramo bento

signifique esta solidariedade total com o Senhor.

A oio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua cabe Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105
Ed. Florença- I" andar

Fones: (047) 371·1910 e 275·3125
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Caravana doRock quer reunir
3mil pessoas emGuaramirim
Secretaria
prepara local

para receber
o público

Guaramirim - Cerca de
três mil pessoas estão sendo es

peradas pelos organizadoresda 1 a

Caravana do Rock, que será
realizada neste final de semana,
no pátio do Ginásio de Esportes
Rodolfo Jahn. A estimativa ba
seia-se no interesse que o even

to está despertando na comuni

dade, principalmente entre os

jovens, diz Jackson Testoni, res
ponsável pelo Departamento de

Eventos, da Secretaria de Espor
tes, Lazer e Eventos.

Durante a semana, a secreta

ria realizou preparativos, insta
lando parco e cobertura de lona

com 500 metros quadrados de

área, visando garantirmaior con
forto para o público, principal
mente se houve mau tempo, na
ocasião. Além disso, está sendo,
instalado um telão e toda a infra
estrutura adicional necessária,
para a venda de lanches e bebidas.
O público terá acesso livre ao lo

cal, nas duas noites de apresen
tações.

Na primeira etapa da progra
mação, com início hoje, a partir
das 21 horas, se apresentarão as

bandas Fly X e Alta Rotação, de
Guaramirim, e Impulso, de Join
ville. Amanhã, as apresentações
começarão um pouco mais cedo,
por volta das 18 horas, com parti
cipação dos mesmos grupos.
Todas as três bandas prontifica
ram-se a participar solidariamente
do evento, sem qualquer custo pa
ra a Prefeitura.

O secretário de Esportes,
Lazer e Eventos, Luiz Antônio

Chiodini, disse que, dependendo
da participação popular que for

registrada neste final de semana,

outros eventos semelhantes po
derão ser oferecidos já dentro dos
próximos meses. Segundo ele, o

interesse demonstrado por gru
pos de rock de várias cidades pró
ximas, incluindo Joinville, Jara
guá do Sul, Blumenau e São
Bento do Sul, está influenciando
positivamente.

Ele explicou que as manifes

tações de interesse dos grupos só

aconteceram nos últimos dias, já
perto do evento, o que dificultou
a inclusão de um número maior
de bandas nas apresentações, mas
isso será feito para os próximos
eventos. Conforme Chiodini, o

acontecimento que, está sendo
oferecido neste final de semana,

visa propiciar opção de entre

tenimento para a população jovem
de Guaramirím e região. (MILTON
RAASCH)

PostodeSaúde teráfármáciapatamedicamentosbásicos
Guaramirim - A Secretaria

de Saúde vai instalar uma far
mácia no Posto de Saúde do Cen

tro', para o fornecimento gratuito
de medicamentos de uso básico

para a população. A informação
é do secretário municipal de
Saúde, José Constãncio de Albu
querque, destacando que a ati

vação do serviço faz parte do

plano de ampliação da assistência
à saúde pública na comunidade.
De início, explicou o secretário,

Umnovo
conceitona

� . -

pre-nnpressao

370-08\16
370-8649

a intenção é disponibilizar estoque
suficiente de medicamentos para
três meses.

Albuquerque ainda não tem

idéia sobre o montante do in
vestimento que será necessário,
mas já está providenciando uma

lista dos medicamentos mais

freqüentemente solicitados pela
população carente, para que a

aquisição seja providenciada.
Tão logo essa relação tenha

sido feita, a Secretaria de Ad-

ministràção e Finanças pro
videnciará a licitação para a

compra dos medicamentos. "O

objetivo é atender aquelas
pessoas que realmente não tem

recursos para adquirir re

médicos", explica Albuquer
que. A Ação Social deverá
colaborar na prestação desse

serviço. A supervisão do ser-,
viço de farmácia será feita por
uma farmacêutica, já contra

tada. (MR)

"de Agosto, esq. Com a Pedro P/dulo Streit
Avar,- Guaramlrlm - Fone: 373-0883;

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clinicas 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 Fohe: 047 275-1150

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
RETíFICAS DE MOTORES E LIDERANÇA NACIONAL

Sábado - dia 07 - das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas

Promoção: Apoio:

I
PrafelturaMunlclpal
daJal1lgu'doSul

ACUS�
AaaoclAçAo COMERCIAL E
lNouaTfUAI. DE JARAOUÂ DO 'UL cunUU'l I niliOi

141IJII-1911

Prefeito tenho cinco filhos, estou desempregado, minha esposa
está doente e eu não tenho dinheiro Para comprar remédios. A prefei�ura
podeme ajudar?

" PrefeitoMário Sérgio Peixer ilJ
,

Wt

"Quero informarão ��n
:, estamos 'reorganizando ai F�,'
�âe, promovendo 'o program� d "ental e a contratação
aacêutlco r�sponsáveL Ail)da abriremos lidtação para aquisi

medicamentos básicos. Já na áreã de assistência social reallzarernos um
%

recadastramento de pessoas carentes, assim poderemos atender pessoas
realmente carentes. Quero, entretmto, alertar para um ponto mui1:o

importante: Nosso trabalho deve obedecer a Lei de Responsabilidade
Fiscal que não permite adistribuição demedicamentos sem critérios como

acont:cia nas administrações an�eri()��.pesde o ano passado todas as<?"
�administrações<públicas estão, en

'

das nesta lei que significou llfll
o!pe no diehtelismo po

Na verdade acre

justa, trará gran

g conjunto dapopulaçãqY;\7 (
ra disposição de todos os mo

,,'
Fes de nosso muniofpio bem c

os medicamentos disponíveis'na farinácia básica. É assim senhor Nildo,
com boa'\tontade, com responsabilidade e dentro do que estabelece a lei,
que a nossaadministração estáacertandoGuarami�im.
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Bartel: estilo "autoritário de administrar"

Secretário não. apóia o arrocho
Guaramirim - o secretário

de Saúde de Guaramirim, José
Constâncio de Albuquerque, não
concorda com a política de linha
dura sustentada pelo presidente do
Conselho Deliberativo, Osnildo
BarteI, em relação aosmédicos que
criticam as determinações da nova
administração do hospital. Na

opinião de Albuquerque, falta
diálogo entre as partes. "Todame
dida radical tem pouco bene

fício", avalia o secretário, dizendo
que a "situação já está ficando
muito desagradável".

Albuquerque lembra que as

alterações previstas devem estar

em consonância com a Lei de Res

ponsabilidade Fiscal. Segundo ele,
a deliberação pelo afastamento de

profissionais não cabe à clínica

geral Cristina Sciascia, que "traba
lha para a SecretariaMunicipal de
Saúde, e não tem nada a ver com

o hospital". Para ele, o discurso
exaltado que a médica fez na Câ
mara de Vereadores foi motivado

por "alterações de salários". Ele

pretende conversar com a médica
a respeito, na reunião que vai ter
com os clínicos gerais na próxima
quarta-feira, para definir a pro
gramação de atividades do ano.

Já o prefeitoMário Sérgio Pei
xer disse ontem, durante entrevista
coletiva à imprensa, que vai aguar
dar a reunião com os vereadores,
prevista para terça-feira (a terceira
que o Legislativo dedica ao as

sunto), para tomar qualquer
.

posição sobre o tema. Mas anteci

pou que, "se for preciso afastar

alguém para melhorar o atendi
mento à população, isso será feito".
A reunião dos vereadores com os

médicos na semana que vem será
a portas fechadas e vai acontecer

após os trabalhos ordinários. (MR)

ARTE NO COLÉGIO MARISTA SÃO
Luís: EM FOCO PABLO PICASSO

Hospital pode afastarmédicos
descontentes com a direção

Posiçãoédo
Conselho
Deliberativoeserá
levadaao prefeito

Guaramirim - Os médicos

que permanecerem desobedientes
com as determinações doHospital
Municipal Santo Antônio serão

afastados do serviço na insti

tuição. A posição foi adotada em
recente reunião do Conselho Deli
berativo do hospital, conforme
nora distribuída à imprensa pelo
presidente Osnildo Bartél, e será
comunicada ao prefeito Mário

Sérgio Peixer. Conforme BarteI,
a medida tornou-se necessária

porque as atuais divergências
entre parte do corpo clínico e a

nova diretoria, que assumiu em

janeiro, estão "atrapalhando a

reforma adrninistrativa do hos

pital e denegrindo a imagem da

administração municipal".
Em alguns casos, segundo

ele, pode até nem haver mais re

trocesso na decisão. "Depende
dos atos.cometidos", alega BarteI,
que na última reunião com mern- .

bros do Conselho contou com o

auxílio do assessor jurídico Ade
lino Sávio Atanásio dos Santos

para expor fatos e relatar a situ- ;
ação. Não estão sendo forne
cidos nomes, mas a medida po
derá atingir todos os médicos que
compareceram na reunião da Câ
mara de Vereadores, para relatar
os motivos do descontenta
mento, com exceção do urolo

gista Paulo Odebrecht, que não

pertence ao grupo de médicos que
presta serviços para a Prefeitura.

Barteljá orientou o diretor téc
nico do hospital, Amauri Teixeira
do Amaral, para que inicie con-

Fotos arquivo/CP: Edson Junkes

Crise:divergências se instalaramdesde queanovadireçãoassumiu o Iwspital
tatos para a contratação de pro
fissionais substitutos, apesar de
alegar que a palavra definitiva
será a do prefeito. Os desenten
dimentos persistem desde o início
do ano. Os médicos descon

tentes, que são. poucos, pedem
maior autonomia para poder
decidir sobre a realização de ce

sáreas no atendimento de partos
através do SUS (Sistema Único
de Saúde); a volta do pagamento
do sobreaviso (plantão a distân

cia), melhor remuneração sobre
a hora de serviço médico, hoje
estipulada em R$ 18,00 e con

siderada a mais baixa da mi-
I crorregião, entre outras reivin

dicações. Mas a principal re-

clamação é contra o estilo "auto
ritário" de Bartel para administrar.

QUEIXA-CRIME - O pre
sidente do Conselho Deliberativo
confirmou que ingressou com

uma queixa-crime contra o anes

tesista Sérgio Ricardo Krinke,
que na reunião com os vereadores
chamou Bartel de "animal" e ta

xou-o de "demente", por ter nor
matizado que os médicos só en

trem no hospital pela porta de

serviço. Bartel diz que foi orienta
ção verbal e visa apenas a reor

ganização interna dos serviços. O
processo deu entrada no Fórum da
Comarcano dia4 de abril, e amaioria
dos vereadores foi arrolada como

testemunhas. (MILTON RAASCH)
Através da nová 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 8" 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.

Direçãojá afastou sete funcionários do hospíi
orÇleni.legal.

rmado termo .de co
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Clandestinidade: fábricafuncionava na localidade de Pedra Branca

PolíciaAmbiental apreende
empresa clandestina de pabnito
Cerca de 400 vidros
dê palmito em
conserva foram

apreendidos

cessários para a confecção do produto,
como picadores, facão e temperos.

O proprietário do estabelecimento

clandestino, Roberto Cardoso, 65 anos,

compareceu na Delegacia de Polícia ainda
na quarta-feira para ser ouvido pelo de

legado e vai responder a termo circuns

tanciado, podendo ser condenado em até
um ano de cadeia. "Nesses casos, o que
acontece, em geral, é pagamento de fiança
ou prestação de serviço à comunidade
durante determinado tempo", explica a de

legada de plantão, Fedra Konell.
A delegada relatou que Cardoso estava

produzindo palmito num espaço sem

condições básicas de higiene e que parte
do palmito tinha qualidade duvidosa. "Ele
estava agindo clandestinamente há bastante
tempo." (FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul - A Polícia Am
biental de Joinville recebeu denúncia anô
nima na tarde de quarta-feira, às 17h45,
sobre uma empresa que estava atuando
clandestinamente há mais de um ano no

Município, na produção de palmito. Depois
de averiguarem a informação, na localidade
de Pedra Branca (próximo ao Rio Cerro),
os policiais apreenderam cerca de 400
vidros de palmito em conserva, mais de
800 vidros vazios, além de utensílios ne-

NOTAS � �� _

Funk
O secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, Antenor Chinato Ribeiro,
determinou à Gerência de Jogos e Diversões da Polícia Civil- órgão responsável pela
emissão de alvarás de funcionamento de casas noturnas e similares - que dificulte "ao
máximo" a autorização para o funcionamento de bailes funks no Estado.
A medida foi tomada após a secretaria ter sido informada que "empresários" do Rio de
Janeiro planejam instalar casas do gênero na periferia de São José, Grande Florianópolis.
- Os bailes funks podem, em tese, representar uma ameaça à ordem pública -,
justificou Ribeiro.

Tentativa de assalto
A fazenda da Weg, localizada em Araquari, foi palco de tentativa de assalto na tarde de

quinta-feira. Segundo informações da PolíciaMilitar, os assaltantes pensaram que o dia
5 seria o dia do pagamento dos funcionários, mas acabaram levando apenas um aparelho
celular e ummalote (o policial não soube informar o valor). Durante perseguição policial,
um dos ladrões foi capturado em Joinville, ainda na quinta-feira, e ontem à tarde mais
dois foram detidos e os materiais recuperados.

Jovem homicida é condenado a

cumprir seis anos d� reclusão
Guaramirim - o jovem Gineu de

Bonfim, 23 anos, o Gino, foi condenádo a

cumprir pena de reclusão de seis anos, em

regime fechado (homicídio qualificado por
motivo fútil), por ter matado Ismael Nas
cimento Gonçalves, com um golpe de faca,
na noite de 2 de janeiro de 1997, na Linha
Caixa D'Água, no interior de Guaramirim.
A sentença é do juiz de Direito Substituto da
Comarca de Guaramirim, Francisco Carlos

Mambrini, que presidiu a sessão do Tribunal

do Júri, realizada anteontem, na Câmara de
Vereadores.

O advogado Amauri Cesar Johnsson, de
Rio Branco do Sul (PR),.alegou a legítima
defesa própria do réu. O advogado também
conseguiu absolver Bonfim da acusação de

tentativa de homicídio contra ValdecirPereira

Soares e desclassificar a de tentativa qua-
. lificada por lesões corporais, contraAdilson
Pereira. Ambos estavam na residência de

Ismael, na noite em que ele foi morto. A
vítima foi atingida na altura do peito pelo
lado esquerdo, com um único golpe.

A. rixa entre Bonfim e Gonçalves
começou quase dois meses antes, em

novembro, quando eles se desentende

ram no Salão da Capela da localidade, mas
não arrefeceu, terminando, por fim, em

esfaqueamento. O réu teve que ser

conduzido de Curitiba para Guaramirim

para ir a julgamento. Bonfim não tinha

antecedentes e respondia em liberdade pelo
crime, em Curitiba, onde trabalhava e es

tudava.
O advogado de defesa disse que vai

recorrer da sentença ao Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, em relação a alteração
da condenação para reclusão em regirne
fechado para regime semi-aberto. O

promotor público da Comarca Victor
Emmendörfer Filho atuou na acusação,
com o auxílio do advogado de acusação
Márcio Roberto Cassemiro de Mendonça,
de Jaraguá dó Sul. O corpo de jurados
contou com sete pessoas convocadas de
Massaranduba e duas de Guaramirim.

(MILTON RAASCH)

CIRURGIÃO-DENTISTA - Especialista em Prótese
Or. AtAr F é)sárco-OO-Vvuil1.e1f
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

tia (TJ"àfamento da gengiva)
A:AAA"·"'"I�··

RINOLOGIA

IIP ..

c;w'celo-Webev SWvcv
Pax: 2:75-3786 - Sala 801

tágio na Universidade de Bordeaux França

ENDOCRINOLOGIA
Dr: cle>vev.W'VVS�

Fone/Fax: 275-378.6 - Sala 801

PROCTOLO(iISTA
Ov.Ä��L.S�

Poney'Fax: 371-5117 - Sala 701

CARDIOLOGIA
t». Fábío-C. ��o

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606

PNEUMOLOGIA - MEDi
BRONCOSCOPIA (Esp�$

Ov.C�L -"y

Fone/Fax: 372-1553 O

Rua Guilherme We uá do Sul - SC

CORREIODOPOVO
Aqui tem informação!
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Jogadores serão julgados
por comissão disciplinar

Jaraguá do Sul - o in
cidente que ocorreu em Palmi
tos - agressão entre jogadores
da equipe de futsal daMalweel
FME e Agroeste - tornou-se

a pauta da semana para os meios
de comunicação e para os bate

papos informais. O delegado
que atuou na partida vai entregar
o relatório do jogo para a Fede

ração Catarinense de Futsal

apenas no domingo. A partir
deste documento será formula
do processo que vai ser encami
nhado para a comissão discipli
nar da entidade, representadapor
cinco advogados e umprocurador.

O presidente da Federação,
HansWerner, explica que o pro
cesso será enquadrado segundo
o Código Brasileiro de Justiça
Desportiva, e, dentro de 15 dias,
os jogadores vão ser levados a

julgamento. "Independente de

qualquer coisa, a atitude dos jo
gadores são injustificáveis. O
chute que o Ivan deu no Kiko,
goleiro da Agroeste, poderia ter
causado problema muito mais
grave", critica Werner. Elé la
menta a imagem negativa -

projetada nacionalmente -, da
equipe jaraguaense e da própria
Federação Ca�arinense.

Seleciona

crianças de 03 meses a 14

para compor elenco de

poro o Di

Apl
FO?RD Realização:

M0DELS
SA:NTA CATARINA

,I

NOTA DE AGRADECIMENTO

A família enlutada de VICTOR MATHIAS
vem generosamente agradecer ao

empenho do corpo clínico do Hospital São
José, especialmente ao Dr. Luis Carlos
Stoebert e Dr. Fábio Caminha Monteiro e

sua equipe, que empreenderam
inestimáveis esforços no cumprimento do
seu dever. Entretanto, o bom Deus decidiu
que já era chegada a hora de nosso ente

querido fazer-lhe cmpanhia.
Outrossim, queremos agradecer a todos os

parentes, amigos, vizinhos, clubes de
bolão, ao Pastor Carlos Ulrich e em espe

cial a Dona Josefa e Dona Elsi, pelo
desprendimento e solidariedade

demonstrados
em uma hora tão difícil.

Para reafirmarmos nossos votos de
agradecimento, convidamos a todos a se

fazerem presentes na missa a ser

realizada no dia 8 de abril de 2001, às
9:00hrs na Igreja Evangélica Luterana -

'Centro.

A família

Finais doMolequeBom deBola
aconteceram na quinta-feira

Prazer em Entregamos em Guaramirim
votender bem. � .. e : .. ""'A

A)_,�,LA p�
1(PUt6a,�

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lálall - Jaraguá do Sul

Evento reuniu
400 atletas de

17 escolas do

Município

Jaraguá doSul- As finais
do Campeonato Escolar de
Futebol Moleque Bom de Bola,
"Troféu 125 anos de Jaraguá do
Sul", aconteceram ontem no

estádio do Acaraí. O evento

contou com a participação de 20
equipes, de 17 escolas, somando
400 atletas inscritos, entre 10 a

14 anos. O campeonato deste
ano apresentou um diferencial:
a primeira edição do Moleca
Boa de Bola.

No feminino, em primeiro
lugar ficou a Escola Municipal
de Ensino Fundamental Anna
Töwe Nagel; em segundo,
Escola de Ensino Básico Valdete
Inês Piazera; em terceiro,
Escola de Ensino Básico João
Romário Moreira, e, em quarto
lugar, Escola de Ensino Básico
José Duarte Magalhães. As
artilheiras do campeonato foram
as atletas Giorgia Witczack, da
Escola de Ensino Básico Valdete
Inês Piazera, e Juany Coelho, da
EscolaMunicipal de EnsinoFun
damental Anna Töwe Nagel,
com cinco gols assinalados. A

goleira menos vazada foi

Campeonato: finais aconteceram ontem, no estádio do Acaraí

Jaqueline Baarder, da Escola artilheiro do campeonato/foi
Municipal de Ensino Fundamen- Jeferson Fischer e o goleiro
tal Anna Töwe Nagel, e atleta manos vazado foi Daniel Raitz,
revelação foi. a Giorgia Awitc- ambos da escola que ficou em

zack. primeiro lugar. O título de atleta
Nomasculino, o destaque fi- revelação ficou com Anderson

cou para a Escola de Ensino da Silva, do Instituto Edu
Básico Duarte Magalhães; em cacional Jangada.
segundo o InstitutoEducacional A diretora de Promoções e

Jangada; em terceiro Escola Eventos da FME, CIeide Mos
Municipal e Ensino Médio ca, informa que os vencedores
Renato Pradi, e, em quarto lugar, receberam medalhas e troféus.

Colégio Evangélico Jaraguá. O (FABIANE RIBAS)

NOTAS __

Pequena - R$ 7,90
Crande R$ 13,90
Cigante - R$ 17,90
Calzone - R$ 17,90

Futebol em Schroeder
A segunda rodada do 16°

Campeonato Municipal de Fu

tebol de Campo vai acontecer

amanhã, no Estádio Cláudio
Tomazelli. O primeiro jogo será
às 8hI5, entre Sãocarlense e

Paraná; às 10 horas, Rancho
.Born x Tupy/Aspirante; às 13h45,
Rio Hem x Atlético, e às 15 horas
Juventus x Tupy/Titular, Os
árbitros serão Simão Marcelino,
Marinelson Pires, Luiz Carlos
Uber e Jair Marcelino.

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

Tiro
A primeira etapa do Cam

peonato Catarinense de Carabina
Deitada E3x40 será realizada neste
fim de semana, em BJumenau. Ao

todo, quatro atletas jaraguaense
foram inscritos para a prova.
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12 - ESPORTE CORREIO DO POVO

promover este evento é conseguir
recursos paramanutenção do bar.
Os quatro primeiros colocados
vão receber prêmio de partici
pação, 40, 30, 20 e 10 quilos de

frango, respectivamente. "Ao
contrário de outros bares, se o

número de inscritos for superior
ao que esperamos, aumenta tam
bém a quantidade de frango para
os vencedores", informa Dias,
enfatizando que lucra�penas com
o consumo de bebidas.

Os participantes do evento

precisam termais de 18 anos. (FR)

JARAGUÁ DO SUL, 7 DE ABRIL DE 2001

Evento vai contar
comaparticipação
de três atletas

profissionais

Jaraguá do Sul - A Planet

vai promover o primeiro Planet
Tour de Skate, no dia 14 de abril,
no Skate Park Arthur Müller, a

partir das 14 horas. Com apoio
da Prefeitura de Jaraguá do Sul,
Ponto Certo e Restaurante Cali

fórnia, o evento vai contar com
a participação de atletas pro
fissionais, conhecidos nacional

mente, como Gabriel Resende

(Dentinho) e Wagner Ramos, da
Drop Dead, além de Alex Caro

lino, da Child, e dois skatistas
amadores.

Noperíodo damanhã, a partir
das 10h30, será realizada dis

tribuição de autógrafos na Planet,
localizada na RuaMarechal Deo

doro, n° 903, centro da cidade,
e, à tarde, vai acontecer apre
sentação de street. As pessoas
que levarem um quilo de alimento
não perecível vão receber um cu

pom e concorrer a um shape.
O organizador do evento, Eder

Planet está organizando o

primeiro Planet Tour de Skate

Jaraguä do Sul- Amanhã
vai acontecer a quinta rodada do

Campeonato Integração. Os jo
gos dos aspirantes e titulares co

meçam às 13h45 e às 15h30,
respectivamente. No estádio da
Ponte Preta, vão jogar Ponte Pre
ta x Vitória, e os árbitros serão

Laércio Pauli, Alan Rosa, Lenoir
Schmidt, A delegada será Ale
xandra Reck. No estádio do Gua

rani, enfrentam-se Guarani x AI-

Radical: feras do skate estarão em Jaraguâ do Sul no Planet Tour

Otto, informa que a intenção de
trazer estes atletas profissionais
é incentivar a prática do skate na

cidade. "As pessoas vão ter uma

oportunidade ímpar de acompa-

nhar de perto manobras radicais
de atletas de renome nacional",
destaca, salientando a intenção
de, futuramente, organizar campe
onatos regionais. (FABIANE RIBAS)

Bar do Dias vai promover
Torneio de Bocha Individual
Guaramirim - Neste final

de semana vai acontecer a se

gunda edição do Torneio de Bo
cha Individual no Bar do Dias,
localizado na Estrada Guamiran

ga, n° 2038. As inscrições podem
ser realizadas até domingo ao

meio-dia, no local, no valor de R$
10,00. As disputas iniciam hoje,
a partir das 14 horas. O proprie
tário do estabelecimento comercial,
Vilmor José Dias, diz que 12 pes
soasjá'se inscreverame aexpectativa
é reunir mais de 20 competidores.

Dias explica que o objetivo de

Joaçabavai sediar automobilismo
Jaraguá do Sul - Neste fi

nal de semana vai acontecer a

terceira etapa do Campeonato
Estadual de Automobilismo, no
autódromo de Joaçaba. O piloto
jaraguaense Eduardo Valle é o

líder da categoriaMarcas A, com
17 pontos. Ele considera a pista
de Joaçaba uma das mais difíceis
do campeonato. "Vou treinar no

sábado e tentar garantir: a vitória
no domingo para não perder a lide
rança", destaca.

Nesta mesma categoria, Leo
mar Fendrich Júnior, de São Ben
to do Sul, e Luciano Schaeferi,

. de Florianópolis, estão com 16

pontos, e Paulo Ronchi, de Jara-

guá do Sul, está com 15 pontos.
Na categoria Novatos, o pilo

to jaraguaense Raulino Kreis
Júnior está em segundo lugar,
com 19 pontos. Ele diz que a pista
de Joaçaba requer motor de qua
lidade émuita habilidade do piloto.
"A pista tem, pouco antes da reta

principal, uma subida conhecida

pelos pilotos como 'porta do céu' ,
trecho que exige mais atenção",
conta Kreis Júnior. Ele diz que vai
tentar superar o piloto Michel

Giuste, de Joaçaba, que está em

primeiro lugar na categoria, com 23

pontos. "Vou estrear motor novo

neste fim de semana, espero con

quistar a liderançadoEstadual." (FR)

Aliança vai promover torneio
Schroeder - oEsporteClube

Aliança vai promover amanhã a

quarta edição do Torneio de Fute

bol Suíço, na sede do clube, no
Bairro Schroeder I. As inscrições
podem ser realizadas no local, a

partir das 8 horas. A funcionária
do Clube Aliança Sueli Lombardi
informa que as disputas vão iniciar
assim que os times começarem a

se inscrever, para se classificar e
definir o vencedor, no período da
tarde. "Podem participar atletas a

partir dos 17 anos", comunica.
O valor da inscrição é de R$

40,00 por equipe e a expectativa é

inscrever entre 12 e 15 times.
"Nosso objetivo é angariar recur
sos para fazer reformas na es

trutura do clube. Muitas telhas fo
ram quebradas durante as fortes

chuvas, o bar precisa de concer

tos e precisamos de máquina para
roçar a grama", destaca Sueli.

No local haverá serviço de bar
e cozinha. (FR)

Quinta rodada do Integração acontece amanhã. ,

vorada, e a arbitragem vai ficar

por conta de Santiago Gomes,
Gildo de Andrade, Ademir daSil
va. O delegado será Ademir Pa
dilha. No estádio do Garibaldi.jo
gam Garibaldi x Flamengo, os

árbitros serão Generson Rocha,
CharlesMuesch,EugênioMarcelino'
e o delegado vai serPaulo Quintino.

O presidente da Liga Jara

guaense de Futebol, Rogério To

mazelli, informa que os artilheiros

,

dos titulares são Magrão e Toto,
do Vitória, com seis gols cada, e
Sales, do Cruz de Malta, com
quatro pontos. Nos aspirantes,
Júnior, do Vitória, marcou quatro
gols; Maicon, também do Vitória,

. �arcou três gols, e Pedro, do Al
vorada, também registrou três

gols. O goleiro menos vazado no

aspirante é o Éder, do Vitória, com
dois gols, e, nos titulares, Ricar
do, do Vitória, com cinco. (FR)
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