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Alta na produção.e
qualidade elevam o

comércio de banana

Edson Junkes/CP Exposição na Scar reúne obras representativas de todo o Estado de Santa Catarina. Extra

fruta para outras regiões do

Brasil, além da exportação
para países do Mercosul.

A falta do produto elevou o
preço da caixa de 22 quilos,
vendida entre R$ 5,50 a R$
6,00. A expectativa é que a

produção aumente aindamais
a partir de julho. Página 9

DuasRodas realizou
seminário no Paraná

Entre os dias 4 a 6 de abril,
a Duas Rodas realizou o 2°

Seminário Nacional Duas
Rodas para Indústria Cárnica,
em Foz do Iguaçu, Paraná.
Página 10

Malwee Juvenil
vence campeonato

A equipe daMalwee Juvenil
derrotou a Coremaco, por 5 a

4, e ficou com o título de cam

peã do Torneio de Verão de
FutsaI. Página 12

Samae quer ampliar
abastecimento

em Jaraguá do Sul
Página6
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Herlim
373-1010

EdsonJunkes/CP Pasold épresidente
do Conselho da Região

Metropolitana

Região quer
unificar tarifas
oConselho daRegiãoMe

tropolitana de Joinville analisa
a possibilidade de unificar as
tarifas de serviços públicos e

projetos de interesse da região.
Página4

EdsonJunkes/CP Supermercados da cidade venderam praticamente todo o

estoque de chocolate. Comerciantes comemoram as vendas. Página 6

Depois de um ano de pre
juízos, quando a estiagem e o

frio comprometeram a pro
dução de bananas naRegião do
Vale do Itapocu, os banani

cultores comemoramo aumen

to daprodutividade e da quali
dade. A safra recorde tem as

segurado a comercialização da

PMDB faz crítica
a Vitório Lazzaris
o Diretório do PMDB de

Jaraguá do Sul criticou o ve

readorVitório Lazzaris por ter
desobedecido a orientação
partidáriana eleição das comis
sões da Câmara. Página 4

Jaraguaenses no

Festival do Sesc
Enéas Raasch eLucianoAr

rudaclassificaram-separaoFes
tival deMúsica do Sesc. Etapa
inicial acontece no dia 25 deste

mês, emJoinville. Página 7 '
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Sem 'vencedores
A crise instalada noPMDB de Jaraguá do Sul, que culminou

na eleição deCecília Konell parapresidir o diretóriomunicipal,
em substituição ao empresário
Ademar Duwe, comprova que a

política local é feita por amadores.
Os interesses pessoais - como não
poderia deixar de ser - ditam ás

_

.' .: ..

regras e definem os conchavos. En-

tretanto, os personagens envol
vidos no episódio não demonstram
umn$iffio demalícia e dejogode

I cintura i1acondução do processo,
,

possibilitando o'confronto,
•

• ! • r j '-..,.�

A escolha deÇccília, feita por
aclamaçãoun�e q�� �ercade �Q
filiados presentes à reunião, COIU-
provou que o deputaqo estadual IV;Q
Konell detém-c-

.

'por pressão ou'por
carisma-. ª !icIirança no'paittdo.
Foi de uma ingenuidade ímpar.
acreditar que pudessem derrotá-lo,

simplesmente porquê não o qu�rem � frente da legenda. Q
amadorismo ficou evidente quando os filiados que integram q
grupo adversário não comparecy'r� para defender .�U��
posições, preferindo a retórica covarde nos bastidores,

Ao optarem pela ausência, ße�iP-:am'queos discursos
caminhassemuníssono emdefesada teseda' 'purificação", pregada
por Konell. Desprezaram omomento histórico para resgatar a
unidade interna. Perderam a oportunidade em demonstrar
'amadurecimento e respeitomútuo discutindo, civilizadamente, as
divergências na busca de um consenso, mesmo que para isso

fosse preciso abrirmão de algum posicionamento. Ö episódio
apenas confirma o interesse de grupos pelo poder e não para o
engrandecimento do partido.

.

,

Sem contraponto, Konell qsoJl � abusou da situação
privilegiada. "Onde eles estavam na campanha passada?No
palanque dos adversários! Que peemedebistas 'são esses que
abandonam acandidatura do partido para sé engajarem na 40
adversário?"O deputado referia-se ao apoio dado pelo grupo
deDuwe à candidatura do prefeito Irineu Pasold, o clima acabou
favorecendo a lavagem da roupa suja, que deveria ser feita
esporadicamente. Talvez e",�tasse que a situação chegasse onde
chegou.

. .

.'
.

Contraditoriamente, aplaudiram o discurso desconexo e

empolgado do vereador Vitória Lazzaris, depois de ter sido
duramente criticado por ter votado çom o governo na eleição
das comissões, alémdemanterumposicipmlm.�nto sitUaci01rlscit

. naCâmara. ODiretório cobrou aprerrogativade indicar o tiq�r
do partido no Legislativo. O vereadorPedro Garcia s� auto
indicou, com a ''permissão'' dos demais parlamentaresdoPMDB.
Se conhece um democratapelos gestos, e nãopelos disc�sos.

O qüiproquó reforça a tese de que as lideranças políticas
jaraguaenses, com poucas exceções', não passam de lugares
tenentes de "superiores" quemovem os cordéis atrás dos palcos.
O incidente é resultado de decisões tomadas à revelia dos

personagens principais. No entanto, a solução estánasmãosdos
próprios peemedebistas, mas para isso será preciso mostrar

grandezamoral e espírito partidário, o que está cada vez mais
difícil. Enquanto persistirem as interferências, o amadorismo
prevalecerá. .'

far�
resgatar a

l!:1Íit(��!N
,inter1f:(l
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Liberais de araque
-

-

.

.
_
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* Dionei da Silva

Com o fim do chamado abso

lutismo, basicamente com a revo

lução francesa, surge o Estado
moderno e com ele o liberalismo.

Pregam os adeptos dessa "ideolo
gia" que o Estado (governo) deve
atuar exclusivamente em segurança
nacionaI (soberania), ordem interna

(polícias e Judiciário) e política
econômica (juros e tributos). As
demais áreas devem ser assumidas

pela iniciativa privada, inclusive
saúde, educação, energia, entre
outras de fundamentaI importância
à população. O slogan é "o mer

cado se auto-regula, o Estado não

pode intrometer".
Hoje, aqui no Brasil, também

temos os defensores do liberal is

��, que pregam o mercado como

Q único responsável pela vida de

milhões �e pessoas, que o Estado
não pode interferir quando o

assunto não está restrito às três
frentes definidas pelos ideólogos,
deve ocupar-se apenas com seg�
rança, ordem interna e economia.

Velhas pregaç�es dos liberais e
de parte da população são apenas
pregações, na 'prática, q!l�s� todas
são derrubadas pelas evidências,
senão vejamos: 1 - uma delas prevê
que O Estado não pode, intervir no

mercado. Entretanto, os empre
sários, representantes jurídicos do

mercado, são os primeiros a sugar
o jáminguado dinheiro público para
investimentos em seus empreendi
mentos, através de programas
como Prodec, Proer, incentivos
fiscais, etc., tirando dinheiro justa
mente das' áreas sociais.

2 - energia, telecomunicações
devem ser atividades exercidas pela
iniciativa privada. O engraçado é

que, se observarmos os compra- .

dores das estatais dos setores,

veremos que são estatais de outros

países; 3 - Leis existem para serem

cumpridas. É? E os direitos traba

lhistas?E a escravidão do domingo
sem hora extra? E o tratamento dos
efluentes industriais que poluem os

rios? E as contas nos paraísos
fiscais? E o período eleitoral?

4 - Investimento em segurança
pública para proteger o cidadão,
Sem desmerecer a PolíciaMilitar,
que segue as determinações do
sistema,'mas, hoje, serve mais de

guardade bancos e do capital, rele
gando a vida humana. Aliás, o
�elatÓrio da ONU expõe toda a

brutalidade cometida em nome da
segurança do cidadão.Ademais, ��
<> Estado não deve se intromet�r
I _

' i

no mercado, não seria de co

petência dos bancos assumire

sua segurança?!
5 - Livre concorrência, Ond

está a concorrência no transpo
coletivo? Tente abrir uma funeráti
em Jaraguá do Sul ou permitir qu
vans atuem livremente ou aind
trazer um especialista médico. E
cartório? São tantas contradições
6 - Reforma Fiscal. Ora, a refo
só não sai porquê o governo nã

quer, já que tem a maioria n

Congresso. O mais interessante

que essamaioria é financiada pel
podereconômico dos ditos liberai

Pode-se encher páginas
páginas relatando as contradiçõ
desse modelo perverso, injusto
excludente. M'Is o objetivo e
convite à 'reflexão söbre os a

surdosc;p'�r� mantê-lo. Nen�l!
sociedade evolui sem liberdaded
. " . , ,

'

expressão e sem debate. Co

trru.:jeIT1:· concordem, condene
mas, por favor, não silenciem o

todos' sucumbiremos.

� Advogado e coordenador
-

'.) _',' . _.

mícrorregtonal doP'I'
..• c . " .

- _",

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, ],]{JO. 4S cartas devem conter enl

30 e 35 linhas, com 7Ó toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetiza'
texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Grupo de lideranças de Guaramirim, entre eles o vice-prefeito José

Joaquim Fernandes e o presidente da Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guaramirim), Maurici Zanghelini, esteve
quarta-feira realizando contatos com as autoridades administrativas

'

da Petrobras e do Porto de São Francisco do Sul. As reivindicações
da delegação guaramirense, nas duas empresas, visavam conseguir
apoio financeiro pará fazer a divulgação da Expofeira, prevista para

acontecer em Guaramirim, no período de 24 de agosto a 2 de

setembro deste ano, no Parque Municipal de Eventos. O objetivo é

aumentar a divulgação em tomo desse que está sendo considerado

o principal acontecimento festivo, social e econômico do ano em

Guaramirim,

Lixão
Duas empresas estão

interessadas em

desenvolver projeto para
recolhimento e tratamento do

lixo doméstico em Schroeder.

Durante a sessão ordinária do

Legislati vo, esta
semana, os vereadores

puderam tomar conhecimento
dos projetos da empresa
Natureza Tratamento de
Resíduos e outro de iniciativa
do Ildefonso Berchtold. A
cidade precisa equacionar com
urgência o problema da

colocação do lixo urbano,
pressionada pelas autoridades
responsáveis.

Concurso
O Hospital Municipal Santo
Antônio, de Guaramirim,
deverá realizar concurso

público para contratação de

pessoal em meados deste ano.

A informação é do presidente
do Conselho Deliberativo,
Osnildo BarteI, que vê na

realização do concurso o

instrumento para regularizar a
situação funcional do

estabelecimento. Aliás"o
concurso irá ao encontro das

intenções já previstas no

Termo de Compromisso de

Ajustamento de Conta
firmado entre Prefeitura e

Procuradoria do Trabalho.

Crédito
O presidente da Aciag, Maurici Zanghelini, anuncia com

entusiasmo que na próxima terça-feira, dia 17 de abril, os técnicos
José Flávio Gioia eMariângela Cesar de Paoli, do BNDESlFiname,
do Rio de Janeiro, estarão em Guaramirim para um bate-papo que

agrada os empresários: linhas de financiamentos para micro,
médias e pequenas empresas, em diversas áreas, inclusive a

agropecuária. A reunião deverá iniciar às 18h45, na sede da

associação comercial, e será a oportunidade para que os

empresários tirem todas as dúvidas a respeito.

Fameg
Finalmente a Fameg (Faculdades Metropolitanas de Guaramirirn) dá

sinal verde e satisfaz a curiosidade de muitos estudantes, que
constantemente indagam sobre o período de matrículas para os

cursos que estarão sendo oferecidos pela instituição de ensino

superior, a partir deste ano. No período de 20 de maio a 8 de junho
serão recebidas inscrições para exame de seleção de candidatos

interessados nos cursos de Administração em Marketing, Recursos
Humanos e Sistemas de Informação e em Ciências Contábeis. O

exame de seleção está marcado para 17 de junho. A inscrição custa

R$ 50,00 e a mensalidade sefä de R$ 230,00. A Fameg
implementará ainda vários outros cursos, futuramente.

� Dr.Luciano Molochi Pereira
� Médico Oftalmologista - CRM 9066

'-7801
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Reinke
.

prevê divisão entre os

adversários emMassaranduba
Na opiniãodele,
questãoentre
SasseeDeretH trará
conseqüências

Massaranduba - Para o vice

prefeito Fernando Reinke (PSDB)
a aliança dos partidos adversários,
PMDB e PPB, não sairá incólume
da questão judicial que envolve os

ex-prefeitosMário Sasse (PMDB)
eOdenirDeretti (PPB). Na opinião
do vice-prefeito, dificilmente o

litígio que existe entre os dois
líderes adversários deixará de ter

sérias conseqüências sobre o acor

do político; que uniu peernede
bistas e pepebistas no Município
na última 'década, levando-os ao

governomunicipal por duas vezes
consecutivas.

Deretti ingressou recentemen

te com representação no Fórum

da Comarca em Guaramirim ques
tionando Sasse judicialmente por

declaração feita durante a soleni
dade de transição de governo, no

dia 1 de janeiro (na possé do atual
prefeito Dávio Leu), quando atri

buiu parte das dificuldades que
enfrentou durante o mandato à

dívida superior aR$ 1 milhão, que
teria herdado do seu antecessor no

governo: ParaReinke, esta situação
poderá ser a "a gota d'água para

I

Sasse", que durante muito tempo
esteve sem se manifestar.

Ainda conforme o vice-pre
feito, "não será de estranhar se

Guaramirim - O Legis
lativo está constituindo uma co

missão de vereadores que terá a

incumbência de acompanhar to
dos os assuntos relacionados com

a futura duplicação da Rodovia
BR-280. A decisão de constituir
o grupo suprapartidário foi to

mada durante a sessão ordinária
realizada quinta-feira pela manhã,

Arquivo/CP: Edson Junkes

positivamente, até agora, todas as

ações administrativas tomadas pelo
prefeito Leu, como as reformas
feitas no parque de máquinas e

veículos da Prefeitura, a inten

sificação dos serviços de patrola
mento e conservação de estradas,
assim como a anulação do último
concurso realizado pela Prefeitura
para provimento de pessoal em
funções do serviço público, por
causa das irregularidades consta

tadas. Além disso, garante Reinke,
o prefeito não mudou o estilo de

pois que tomou posse, "não per
dendo a oportunidade de prestigiar
os aliados tucanos". (MI.LTON
RAASCH)

Reinke: satisfeito com o governo e ceticismo em relação aos adversários

ressados, também deverão fazer.
Para Guaramirim, o projeto

assume singular importância,
considerando que a rodovia pra
ticamente corta a cidade ao meio,
e a duplicação terá diversas impli-'
cações sobre o tráfego de veícu
los e sobre as próprias comunida
des instaladas ao longo da mesma.
(MR)

Comissão vai acompanhar duplicação da BR-280

Sasse, futuramente, por conta des
ses acontecimentos, buscar apro
ximação com o atual bloco go
vernista (PFLIPPB)", como já fez

o presidente da Câmara de Verea

dores, Valdir Zapelini (PFL), no
início da gestão, em j�neiro. "O
Mário tem muito para desabafar",
presume Reinke, sem querer entrar

em mais detalhes. Isso, na prática,
analisa o vice-prefeito, significará,
em princípio, o fracionamento do

PMDB emMassaranduba, deixan
do o partido dividido em duas alas.

UNIDOS - Fernando Reinke

garantiu que a realidade diferente
é a do atual governo municipal.
Segundo ele, o PSDB tem avaliado

que teve horário antecipado, em
virtude da Sexta-Feira Santa. De

acordo com o presidente Evaldo
João Junckes (PT), o Pupo, a

comissão acompanhará, doravan
te, todas as providências neces
sárias para agilizar as obras de

duplicação da rodovia, a exemplo
do que vereadores de Jaraguá do
Sul e de outros municípios inte-

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Iraumatoloçla

;// iQ �Rb;' thf';4.
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Avaliação: Pasold aposta na integração da região na buscá de soluções

Região Metropolitana quer
unificar tarifas e projetos

Proposta foi
apresentada lila

reunião realizada

segunda-feira
Jaraguá do Sul - o Con

selho da Região Metropolitana de

Joinville, presidido pelo prefeito
Irineu Pasold (PSDB), analisa a

possibilidade de unificar tarifas de
serviços públicos e projetos de
interesse da região. A proposta foi

apresentada-durante reunião do
conselho realizado na segunda
feira, .ern São Bento do Sul. A

primeira unificação é de telecomu

nicações. A sugestão já foi enca
minhada à concessionária. Os

prefeitos dos 20 municípios que
compõem a região estudam a pos
sibilidade de ampliar as concessões

de transporte coletivo (unificando
o preço) para atender os estudantes
urtiversitários!

Durante a reunião, foram rea

tivadas as câmaras setoriais de

Saúde, Segurança Pública e de En
sino Superior, e criadas as de In

fra-estrutura, Agricultura, Desen
volvimento Sócioeconômico e

Ciência e Tecnologia. "As câmaras
setoriais levantam as necessidades
dosmunicípios e o conselho define
o que é prioritário, encaminhando,
em seguida, 9S projetos para o

governo doEstado com o objetivo
de viabilizar recursos para implan
tação ou execução", explicou Pa

sold, informando que 'O conselho
é integrado por dez pessoas, cinco
indi�ados pelo govemo estadual e
cinco eleitos pela região.

De acordo com ele, as câmaras
setoriais é composta por técnicos

indicados pelos prefeitos ou enti

dades que tenham interesse em

participar do conselho. "A socieda
de organizada tem lugar assegura
do no conselho", frisou, informan-

.

do que o Município tem como

prioridade a duplicação daBR-280,
a construção dos contornos rodo
viários e o fortalecimento da Bacia

Hidrográfica doRio Itapocu. Sobre
a criação do transporte metropoli
tano, disse que está em análise

aguardando propostas e sugestões.
RODOVIA DO ARROZ -

Durante a reunião do conselho, o
presidente da Codesc (Companhia
de Desenvolvimento do Estado de
SantaCatarina), Edson Caporal, in
formou que o governador Esperi
dião Amin (PPB) autorizou a lici

tação do Projeto daRodovia doAr-
1'0z, que ligaGuaramirimaJoinville.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Diretório doPMDB cobra explicações de Lazzaris
Jaraguá do Sul - O verea

dor Vitório Lazzaris foi alvo de
duras críticas durante a reunião
realizada pelo Diretório do

PMDB, na noite da última quarta
feira, quando a ex-secretária de
Bem-estar Social Cecília Konell
foi conduzida à presidência do

partido. O primeiro suplente de

vereador, Ronaldo Raulino, disse
que a decisão de Lazzaris em

desobedecer a orientação da le

genda e votar com o governo, na
. eleição das comissões da Câma

ra, prova que o parlamentar não
tem espírito partidário.

A crítica obteve o apoio do

diretório, o que obrigou Lazzaris
a expor osmotivos que o levaram
a desistir do acordo firmado entre
PMDB/PT e parte do PSDB.
"Desde o início, demonstrei in
teresse em ser presidente da
Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final. Procurei Os ve
readores do bloco, mas eles me

negaram o cargo. Então negociei
com o pessoal do goverrio, que
prontamente aceitou a proposta",
contou, alegando que, como ad

vogado, está em melhores con

dições de exercer o cargo.

Sobre o rompimento do acor

do, Lazzaris disse que estava

pensando no melhorpara a Câ
mara. "Tanto foi assim que os ve

readores governistas decidiram
me apoiar a ocupar também a

presidência da Comissão de

Finanças e Orçamento", comple
tou. O deputado estadual Ivo Ko
nell reforçou o puxão de orelhas
e disse que 'O PT foi "vergonho
samente enganado". "O PMDB
não cumpriu o acordo, reforçan- .

do as dúvidas deles (dos petistas)
em relação ao posicionamento
nosso", completou. (MC)

O deputado estadual Ivo Konell (PMDB) rebateu com ironia a

previsão do presidente do PPB de Jaraguá do Sul, José Carlos

Neves, o Gê, que o "racha" no PMDB contribuirá para equilibrar a

disputa à Assembléia Legislativa, no próximo ano.

Em entrevista concedida ao CORREIO DO POVO, Gê afirmou que
se concretizar o "racha", além de uma debandada da ala derrotada,

parte dos votos se'rá redistríbuída aos outros partidos.
Na avaliação de Konell, a divisão interna do PMDB começou a se

desenhar durante o processo de escolha do candidato a prefeito
pelo partido, e não depois das eleições e com a renúncia do ex-

vereador José Antônio Schmitt da presidência.
- Ou vocês acham que eles (membros da ala liderada pelo

empresário Adernar Duwe) votaram na Cecília no ano passado?,
indagou'.

Porta-vqz
Depois das críticas

feitas numa rádio local pelo
advogado Altevir Fogaça ao

deputado estadual Ivo Konell, o
Diretório do PMDB decidiu

publicar comunicado
proibindo qualquer membro do

.

partido a falar em

nome da legenda, sem a prévia
autorização da Executiva. A

"

notaoficial lembra
ainda que o PMDB não tem

porta-voz. Segundo
Konell.Fogaça não é filiado ao

partido e "está a serviço de

terceiros".

Explicações
O diretório reclamou que a

indicação do vereador Pedro

Garcia para liderar a bancada
na Câmara não obedeceu o

estatuto, que estabelece que
deve ser feita pelo diretório ..

Segundo consta, a decisão foi
tomada em reunião entre os
vereadores, da qual Petras
Konell garante que não

participou, Garcia explicou os,
motivos que o levaram a

rJivindicar o cargo, vereador

por três vez e experiência
como presidente do

Legislativo,

Politécnica
A Associação Politécnica de Jaraguá do Sul publicou o edital de

licitação para a construção do prédio do Centro Politécnico

Geraldo Werninghaus. Somente poderão participar do processo
. licitatório empresas originárias de países membros do BID (Banco

Interamericano de Desenvolvimento), financiador da obra.
Os interessados em participar da licitação têm até o dia 11 de

junho para entregar a proposta. A empresa vencedora terá 15

dias, após a divulgação, para iniciar as obras. Já existem
R$ 1.997.830,29Iiberados para o empreendimento, que deverá

estar concluído em dezembro.

ONG
Desde o dia 7, Jaraguá do Sul
conta com a ONG "Amigos
da Bicicleta de Jaraguá". Os
idealizadores do projeto
explicam que o objetivo é unir

os adeptos para debates em
favor de mais segurança,
reivindicar mais ciclovias no

Município e para a prática do
cicloturismo.

Apoio
O PT estadual realiza no

próximo dia 20 manifestação de

apoio ao prefeito d� Blumenau,
Décio Lima, obrigado a demitir

quatro comissionados envolvi-
dos em corrupção na Secretaria

de Obras. O caso está sendo

investigado peloMinistério
Público, mas está servindo de .

palanque eleitoral para oposição.

Sugest?es para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

�ADD/Makler� '.

ÉMAISSEGURO

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

Saiba que trabalhamos sempre pensando na

, sua segurança e tranqüilidade.

�O""� 'o
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\i,�)\i,\t",ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eleito veículo .

.

do Século 20

\
.

Trabalhamos. para antecipár à comunidade notícias de como

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

das montanhas deste vale e nossa disponibilidade de \

trabalho é imediata.

I .

e
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PubUatdo-� 1919
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Samae: diretor-administrativo, Nelson Klitrke (E), mostra o novo sistema de automatização de tratamento

Samae quer expansão do
abastecimento de água

Consórcio pode
ser a solução para
c problema de
., .-

, agua na reglao

Jaraguä do Sul - Os projetos
de expansão para o abastecimento
de água podem ter solução mi

crorregional. Pelo menos é esta a

previsão do diretor-administrativo
do Samae (Serviço Autônomo Mu
nicipal de Água e Esgoto) de Ja

raguá do Sul, Nelson Klitzke. De
acordo com ele, já existe um estudo,
feito em 1998, que prevê o abas
tecimento futuro de maneira regi
onalizada,' abrangendo os municí

pios vizinhos de Corupã, Schroeder
e Guaramirim, através de novos

locais de captação.
Apesar das boas perspectivas de

abastecimento, Klitzke afirma que
a municipalidade já demonstra pre-

.

ocupação com o futuro. "Temos

garantia de abastecimento até o ano

de 2013, mas já estamos pensando
na prevenção",' argumenta. De
acordo com o estudo realizado,
existem três novos pontos possí
veis de captação de água: em Co

rupá, região do Garibaldi e do
Manso. Segundo Klitzke, a captação

no Rio Manso seria a melhor

opção, já que a região é prati
camente desabitada e sem pro
blemas de poluição. "O Manso
tem condições de abastecer apro
xnnadamente 560mil habitantes",
enfatiza.

Além de novos pontos de cap
tação, que atenderiam não apenas
Jaraguá do Sul, a nova tendência,
ainda de acordo com Klitzke, é a

formação de um consórcio entre

os municípios para o gerencia
mento do processo de captação,
tratamento e distribuição da água
tratada. Por enquanto o Samae

dispõe de três estações de trata

mento, com capacidade de 125
litros de água por segundo cada
urna. Na avaliação do diretor, bas
taria a' construção de mais um re

servatório para garantir o abas-
\

tecimento além do ano de 2013. \

A preocupação do diretor do
Samae diz respeito aos municípios
vizinhos, que sofrem com o pre
cário atendimento oferecido pela
Casan, e com a ausência de tra

tamento de esgoto. "Não adianta
a gerite tratar o esgoto aqui e o

mesmo não ser feito em Corupá,",
exemplifica. Klitzke informa ainda
que o Samae está automatizando
todo o sistema de tratamento, o

que vai possibilitarmais segurança

nas análises da água. O procedi
mento está em fase de teste e trata

se de uma inovação no Estado de
Santa Catarina.

ESGOTO - Desde dezembro
do ano passado, o Samae conse

guiu colocar em funcionamento

apenas :10% das ligações previstas
para a Bacia 1, que abrange oBair
ro Água Verde, num total de quatro
milligações. "O processo está um

pouco lento devido algumas difi
culdades operacionais", justifica.
Segundo ele, o proprietário tem

obrigação de deixar tudo pre
parado para a ligação do esgoto.
A ligação é gratuita, mas o tra

tamento será cobrado junto com

a conta da água, que ficará mais

cara, em 80%.

Até o final do ano, o Samae

espera ter capacidade para o

tratamento de 60% do esgoto
produzido no Município. Por en
quanto, apenas a Bacia 1 está em

funcionamento. A Bacia 2, que
compreende a região da Barra do
Rio Cerro e Rio da Luz, ainda não

opera, e a Bacia 3, que abrange os

bairros Ilha da Figuçira, Centro,
Centenário e João Pessoa; encon
trá-se em fase final de montagem
de equipamentos A Bacia 3 prevê
oito milligações.
(MARIA HELENA MORAES)

Vendas de chocolate

superam expectativa
. Jaraguá do Sul - Os prin

cipais supermercados da_ cidade
praticamente esgotaram o esto

que de chocolate. Quem deixou
as compras de Páscoa para a úl
tima hora terá que se contentar

com as marcas menos conhe
cidas. O supervisor regional de
marketing do Supermercado An
geloni destaca que a rede com

prou 400 toneladas de chocolate

para todo o Estado e restou pouca
coisa. De acordo com ele as ven

das superaram a expectativa com
um acréscimo de 30% em rela

ção ao ano passado.
O gerente do Supermercado.

Vitória em Jaraguá do Sul, José
Carlos Furtado, também come-

mora os bons resultados das ven
das de Páscoa. Segundo ele, so
brou pouca coisa para os retarda
tários. A Rede Vitória, ainda se

gundo José Carlos, comprou, pa
ra as lojas de todo o Estado, 200
mil unidades de chocolate e 70%
foi vendido antes de sexta-feira.

A dona-de-casa Ema Ram

thun, 62 anos, também deixou

para os últimos dias as suas com

pras de Páscoa. Ela afirma que
sempre compra no final da Se
mana Santa porque não tem mais
filhos pequenos e não leva muita

quantidade. "Tudo está muito

caro, mas é impossível deixar a

data passar em branco", justifica.
(MHM)

Páscoa: Ema Ramthun deixoupara o último dia a compra de chocolates

Centro de reciclagem pode
não ser emNereu Ramos

Jaraguá do Sul - Informa

ções extra-oficiais dão conta de

que a Fatma julgou desfavorável
a construção do Centro de Reci

clagem de Lixo no Bairro Nereu

Ramos. O boato de que a _obra
não poderia ser construída em Ne

reu Ramos também foi confir
mada pelá presidente da Associa

ção de Defesa e Educação Am

biental de Jaraguá do Sul, Emer
son Gonçalves. Pelo que circula
na cidade, a Fatrna considerou o

local inadequado para o empre
endimento por fazer parte daMata
Atlântica, estar acima do ponto de

captação de água do Sarnae e está
muito próximo da concentração
urbana. Já o gerente de Meio Am
biente da Prefeitura e engenheiro
florestal, Robin Pasold, afirma que
a Fatma ainda não apresentou o

resultado do estudo realizado no

local e a decisão final somente
devera ser enviada pela Fatma

dentro de duas semanas. (MHM)

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

Scar expõe omelhor da arte catarinense
permanecer na exposição fixa do Masc e o outro da
mostra itinerante. Na exposição de Jaraguá do Sul os
artistas da região tiveram oportunidade de trazer os

dois trabalhos, mas assim que seguir para outra cidade,
apenas um continuará itinerante.

No total geral participam do mapeamento 85 artistas

plásticos. O evento tem seu ponto forte no debate
com críticos, curadores e artistas plásticos, que na

etapa jaraguaense será realizado no dia 18 deste mês,
às 18h30, também no Centro Cultural de Jaraguá do
Sul, quando acontecerá uma avaliação do

mapeamento e as possíbílídades da arte e dos artistas

no cenário das artes plásticas.
Esta iniciativa, sem dúvida, representa um marco na

trajetória dos artistas da região e em especial para a

comunidade, já que esta é a primeira 'vez que um

evento reúne tantos e tão talentosos artistas numa

única oportunidade. A exposição
fica aberta ao público das 14 às 21 horas. O
atendimento ao público será feito por uma estagiária
cedida pela Prefeitura Municipal e por um integrante
da Ajadefi (Associação Jaraguaense de Deficientes
Físicos) .

Estão expondo os artistas jaraguaenses Denise Mery da

Silva, Dietmar Hille, Maria do Carmo Lacerda

Jahnke, Mármara Gonçalves e Vera Triches. Denise

optou pela escultura como forma de expressão artística
e está expondo um buquê de flores, estilizado, de dois
mettos de altura.

Diversidade nas artes plásticas é o tema da exposição
que fica aberta ao público até o dia 26 deste mês, na
Scar.

Jaraguá do Sul - Cinco artistas plásticos de Jaraguá
do Sul representam a região no Primeiro Mapeamento
das Artes Plásticas de Santa Catarina. Eles estão

expondo seus trabalhos junto com artistas de todo o

Estado. A etapa de Jaraguá do Sul teve início no dia
11 deste mês, no Centro Cultural de Jaraguá do Sul.
As obras ficam na cidade até o dia 26 e depois seguem

para Chapecó, Concórdia, Caçador, Videira, Lages,
Tubarão e finaliza em Criciúma. A exposição
itinerante teve início ano passado e, antes de chegar
em Jaraguá do Sul, passou por ltajaí, [oinville,
Blumenau e lndaial.
A iniciativa do evento é do Masc (Museu de Arte de
Santa Catarina) em parceria com a Fundação
Catarinense de Cultura e Scar (Sociedade Cultura
Artística de Jaraguá do Sul) e caracteriza-se pela
diversidade de tendências mostradas, representando a

produção dos artistas plásticos catarinenses. O

objetivo do Mapeamento, entre outros, é o confronto
entre os diversos estilos apresentados.
De acordo com a artista plástica e curadora da

exposição, Denise Silva, cada cidade, indicou cinco

artistas através de um conselho de arte integrado por
oito pessoas mais a curadora. O consenso, segundo
Denise, foi o critério utilizado na escolha. Cada artista

enviou dois trabalhos, sendo que um deles deve

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e melhor Parque Aquötíco de Jaraguá do ,sul.
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rilJiEKEiiiÁUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

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

Home page: www.estofadoskrause.com.br

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

Para eventos especiais, consulte-nos pelo fone (0**47) 370-4774
PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Tristeza & arrepio
Para refletir ne Páscoa

Otávio Freiberger Rau. Eu sugeri que o

nome deste xiruzinho fosse
Arthur, o Vitor teve mais bom gosto e

escolheu " ", pergunte para os pais,
porque senão vocês não vão acreditar, mas
o nome do anjo ficou bem

adequado ao "Taura" que veio para
embelezar e iluminar o

Piquete Estampa de Taura. Filho do
Wanderson e Adriana, nasceu dia 13 de

,

março, mas dia 20 de abril

já estará acampando no rodeio de Rio

Negrinho, para alegrar e embelezar nosso
acampamento. Que Deus te abençoe,
gauchinho.

Senhores leitores, se me fosse concedido, pelo ser

Onipotente, que eu escolhesse um presente, algo de

grande e querido, o meu supremo pedido seria apagar este
último domingo. À tarde, já recolhia o manto, parecia um

final de semana bonito, quando, num ato extremo, Angela,
minha sobrinha, cometeu o suicídio. Angela, desde criança,
mostrava traços de pessoa inteligente e independente,
concluiu o curso superior aos 21 anos, casou-se aos 22,
surpreendia pelas decisões firmes e progressistas.

'

Este fato deixou minha família perplexa, arrasada, onde
todos se perguntam: por quê?, pois ninguém sabia, ela não
deixou nada escrito ou dito, ela era uma menina exemplo,
ninguém suspeitava de nada. Pais, marido,. familiares e

.

amigos, frustram-se diante da surpresa, pois algo, de muito

errado existia com ela, e nós não percebemos. Nos
falhamos, então, nós pecamos.

Senhores leitores, eu estou expondo minha
família diante da opinião

pública para ,usar isto como

conselho e/ou alerta para
cada um e, recomendo

que reflitam, olhem para
dentro de sua família
e círculo de amizade,
evitem esta tristeza.

Peço que rezem para
que a Angela siga em

paz, e para que os

familiares
alcancem a

mensagem
que Deus
enviou,

Angelo Spézia deixa a

gatinha Cristiani em
estado de graça, então eu

pergunto: Será o gaúcho
bom de papo ou estará ele

afagando o cabelo da

moça com seu
.

hipernariz? O que importa
é que pelas aparências

ele açradoü.

Agenda Geúche
CTG Laço Jaraguaense: www.ctglj.com.br

CTG Laço Jaraguaense: neste final de semana estaremos em Jaraguá do
Sul comemorando o domingo de Páscoa.
19 a 22 de abril- Rodeio CTG Amor e Tradição - Rio Negrinho
26/abr a 6/mai - Rodeio CTG Os Praianos - São José
5 e 6 de maio - Festa Campeira - CTG Tropeiros do Vale - Guaramirim
11 de maio - Baile com Cantos 90 Sul e Grupo Chiquito & Bordoneio - CTG
Laço Jaraguaense .

12 de maio - Baile com Grupo Fogo de Chão e Grupo Pé no Estribo - CTG

Laço Jaraguaense .

1-1 a 13 de maio - Rodeio CTG taco Jaraquaense - Jaracuá do Sul

, Gaúcho(a) de idade
Nova

Claudecir Alves - Nego
(15), Fabiana Kasten (16),
Jocelei Ropelato - Preta

(17), Bianca Deretti (19),
Luís Antônio Murara - Nico

(19), Moacir Garcia (19),
Juarez T. C, dos
Santos (21).

LeiaLrAM Z8 DIAS
ZOo RaDEID CRIOULO
crG L�ÇO JARAGUENSE Entenda se fores

capaz

"A falsidade, in

competência e até o

caráter de uma pes
soa, muitas vezes,
aflora e torna-se pú
blico, ao não saber
atu rar o sucesso' do
próximo."

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS
E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

�� n J ' C" 'lW�cíon�l "O�elO riOW O&Vf=�Hf�=
CARNES

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

Estet�OS TCMESPERAlJ1)O
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
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ExrOSIÇÃO ITINERANTE

Foi aberta quarta-feira à noite, noCentroCultural, a
quinta etapa daExposição ItineranteGeraçãoAtual
1° Mapeamento das Artes Plásticas de Santa

Catarina. Trata-se de um projeto que alcançará, até
setembro deste ano, 12 cidades catarinenses,levando
produções recentes na área de artes plásticas. A
diretora, de artes da Fundação Catarinense de

Cultura,ElenitaKöerich, ao lado da diretora deArtes
Plásticas da Scar, Denise Silva, presidiu a solenidade
de abertura.Aexposição estaráaberta avisitação até o
dia 26 de abril, das 14 às 21 horas, todos os dias.

CONVENÇÃODO LIONS

Jaraguá do Sul realiza, dias 20, 21 e 22 de abril, a 6"
Convenção Integrada dos Lions Clubes de Santa
Catarina.A instalação solene, às 20 horas do dia 20
de abril, será presididapelos governadores distritais,
Rosane Teresinha Jahnke Vailatti, Orley Adernar
Ikert,WalterMiranda Amandio e o diretor geral da
convenção,MárcioMenegotti Schünke.

CONFRATERNIZAÇÃO
O prefeito de Guararnirim,Mário 'Sérgio Peixer, o
Dêgo, anunciou que pretende oferecer uma su

perfesta para os 250 servidores municipais e seus

familiares, no Dia do Trabalho, 1 demaio. N9 car

dápio uma big feijoada e mais quatro PQrcos no
rolete. Será no Parque de Exposições.

CAMPANHA
Luana Piovani,MarcelloAntony, Fernanda Lima e

Raí são as estrelas da campanha daMineral, a neva
marca da Marisol lançada esta semana, em São
Paulo. Eles se "despem" da fama para vestirem

Mineral, reforçando o conceito do slogan "Vista-se
de vocêmesmo".A campanha inclui desde amídia
tradicional até as mais novas alternativas, envol
vendo anúncios nas revistas, front light nas
principais capitais, cartazes, displeys e banners e

ainda dois filmes na RedeGlobo e naMTV.

EXPRESSÕES DA ARTE

O Espaço do Artista Dieave e o Consórcio Renault
do Brasil abriram no último dia II, às 20h30, a
Exposição Expressões da Arte, com as artistas

jaraguaenses Albani Sens � Cida Beleza. Visitação
até o dia 30 demaio, de segunda a sexta-feira, das 8
às 19 horas, e sábados, das 8h30 às 13 horas, na
AvenidaWaldemarGrubba,3.449.

Ortodontista
Cristiano Wulff
e a namor:ada,
Neusa, na
inauguração da
novíssima e

moderna clínica
na Rua Padre

Francken, Ed.
Magnólia, salas
1 e 2, no último
dia 6 de abril

Lía Lenzi, Valéria Andreatta Carvalho e Ana Paola Bruck
Ramos no café da AMA (Associação dos Amigos do

Autista), dia 4 de abril" no Clube Atlético Baependi

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

' Calçadão
371-5800

INAUGURAÇÃO
Inauguranapróximaquarta-feira,
noShoppingCenterBreithaupt, o
BigBowlling, anova sensação da
noite jaraguaense. O local terá

palco e área especial para shows,
circundados de bares e mezani

nos, e umaboatepermanente. Lo

Corupá
375-1948

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - �JaraguéÍ do Sul - SC

� floricultura

� (047) 371-8146
� (047) 371-0515

Cartão Fidelidade

o Boticário,
Adquira o seu em uma de nossas lojas

I

Cesar Junkes/CP

Taciana Bastos e Márcio Ferreira
,

uniram-se no último dia 7 de abril. A
linda cerimônia, registrada pelo

fotógrafo Paulo Jorge (Photo & Cia.), foi
realizada na Igreja Nossa Senhora do

Rosário, Rio Molha

Graça D. Martins, secretária do
Centro de Formação de Condutores

Lessmann, aniversariou na

quinta-feira, dia 12

Notre

Hoje, com agito dosDJsMar
celo Luís eDaddy, rola a Festa
de Páscoa da Boate Notre.

Jaraguá do Sul
Av. GetúlioVargas, 158 Tel. 275-0583

Av. Mal. Deodoro, 183 Tel. 371-7365
Guaramirim -

Rua 28 de Agosto, 1939 Tel. 373-1065

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A gatinha Marcia Regina
Ferreira, filha do nosso

companheiro de trabalho

Márcio, aqui do CP, e de
. Rosímerí Ferreira,
embelezando nossa coluna

A bela Caroline Janta filha de
Carlos e Marta Jantz, completou
ontem 10 anos ao lado de seus

familiares e amigos. Parabéns!

Aniversaria hoje a fofinha
Rafaela Erschinq, filhà de'
Gerson e Adriana Erschinq,
Os padrinhos, Irineu e Kátia

Fischer, e os primos
Jefferson e Guilherme

desejam muitas felicidades

. ,

Se você tem até 12 anos, faça come

essas crianças, mande 'sua foto

para ser publicada nesta página.
Envie para Rua Walter Marquärdt,
1.18'0, Rio Molha - Cep 159259-700

Jaraguá do Sul

CLíNICA� �eodá
Dr. Herberto Meldau

(

PEDIATRA

. \

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 14 de abril de 200

NEGÓCIO DE OCASIÃO
371-8814

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. Aster - apto pronto c/2
quartos e demais dep. - área de

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

Ed. Petunia - R. José
Emmendoerfer, 1533. Apto
pronto, 2 quartos e demais dep.
área de 112m2•
Valor R$ 53.000,00

Estão abertas as inscrições para o Curso/Grupo de GESTANTE, promovido pelo SESC em

parceria com o HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ.
o Curso consiste em preparar as gestantes para
um parto consciente, proporcionar a integração
e participação do pai na gestação, planejamento
fa�iliar, sexualidade, alimentação na gravidez,
aleitamento materno, cuidados com a saúde
da gestante e do bebê, exercícios de
relaxamento, shantala e muito mais.

experiências e' de vivências entre as'

participantes, afim de minimizai ansiedades e

receios, provenientes desta etapa.

Frequencia: encontros semanais com duração
média de duas horas;
Toda Terças feiras das 14h às 16h

Venham conferir.
Inicio: 08 de Maio de 2001
Horário dos Encontros: Todas as 3a feiras 14h
ás 16h
No SESC, sito á rua Presidente Epitácio Pessoa,
1273 - Centro -

Informações com Setor de Grupos - 371 8930 -

Isabel.

Objetivos Propostos:
Preparar a gestante para urn parto consciente,
dismistificando a afirmação: as mulheres
morrem de dor no parto
Promover conhecimento de informações
fundamentais sobre a fisiologia da gravidez,
parto, o bebê e sua dinâmica, alimentação e

amamentação.
, Propiciar integração grupal, através de técnicas

de relaxamento, conscientização respiratória,
toque terapêutico e técnicas de meditação.
Proporcionar a integração e participação do pai
na gestação.
Propiciar o contato das grávidas, umas com as

ou tras, identificando-se ou diferenciando-se
nesta troca.

Planejamento familiar, sexualidade e muito
mais.

.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
O GRUPO DE GESTANTES, é o apoio que
todos Pais e Mães, precisam para que suas

ca'p�cidades intrínsecas sejam ativadas e,
cnativamente, dêem encaminhamento a cada
necessidade.
Tem como objetivo, proporcionar às gestantes
mfor:nações .gerais, consciência corporal e

emo.clOnal, diante das transformações, pelas
quais :starão passando neste período de
gestaçao, Parto, Amamentação, Cuidados
com o Bebê, além de proporcionar-troca de

" Dar a luz, para .a mulher liberada do medo,
pode ser urna eXp'eriência inebriante" F. Leboyer

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

FIEse
SESI

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

Adeus Atchim!!!
Vacina Contra Gripe

Acaba de chegar às Farmácias do SESI de Jaraguá do Sul e Guàramirim, a
vacina cnti-qripcl Fluorix. '

.

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

território brasileiro, com cprovcçãoe 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 an�, sendo ,a�ministrada em adultos e crianças,
com uma segura forma de assepsia e eficécic,

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 I!!

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

FALECONOSCOATRAVÉSDO TELEFONE370-7899 RAMAL 27
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

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

FIEse
SESI

JARAGUÁ DO SUL

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

\

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

Administração de Produção - 90h.
CAD Confecção - 60h.
Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura
Industrial - 180h.

Modelagem Industrial- 300h. .

Confiabilidade Metrológica - 16h�
MOPE (Treinamento Específico para Condutores de
Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos

Perigosos) - 40h.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Intermediária

VENDE - Em alvenaria, cl área de

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

1306 - Preço: R$ 75.000,00

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

Malheiro - Ed. Gardênia - sala 09

(Centro) Negociável

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

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

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

VENDE - Terreno clárea

2,655,00m2. Rua Preso Epitacio
Pessoa (Próx. Kohlbach)
Preço: R$ 130.000,00

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

705m2• Rua Bahia, 109 (Jaraguá
Esquerdo) Preço: R$ 35.000,00

VENDE OU TROCA - Sobrado +

casa em alvenaria, em terreno de
577 m2. Rua Exp. Antonio Carlos

Ferreira (Nova Brasilia) ,

VENDE - Alvenaria, contendo 2

dormitórios, e terreno cl 450 m2.
João Pessoa - Negociável

"VENDE

ALUGA - Apto. (novo) contendo 1
suíte + 2 dormitórios. Rua Gov.

Jorge Lacerda - Ed. Novo Milênio
R$ 450,00

VENDE - Apto. contendo 3

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

Terrenos cl área de 342m2,
\

ao lado da AR",EG. Rua

Bernardina B. Mulll r

Entrada e saldo em até 24 parcelas

ALUGA - Apto. contendo 3
dormitórios. Rua Marcos E.

Verbinenn - Resid. Garcia (Água
Verde) - R$ 260,00

ALUGA - Apto. contendo 1 suue +

1 dormitório. Rua Ângelo
Torinelli - Resid. Amaryllis
(Vila Nova) - R$ 300,0'0

"
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Engetec Engetec Engetec Engetec Engetec Engetec Engetec Engetec Engetec Engetec Engetec Engetec Engetec Engetec

Dr EngeteeConstrutora e Imobiliária
Engetec

.

tvEndetec
Engetec Ö CRECI934-J

ua ax , na

com Ney Franco - 2 imóveis
(1 sobrado + 1 galpão).

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

frente a futura Prefeitura de

Jaraguá do Sul.
R$ 190.000,00 a combinar

(aceite'! carro).

Centro de Guaramirim.
Área terreno: 750m2

Área construída: 700m2

, 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 - Edf. Imperial. Rua

Felipe Schmitz. Aptos cl
250m2 ou 267m2.

Financiamento direto.

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

• e e e e • e e e e e e e e e e e e e • e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e • e e

LOCAÇÃO :
Casa ótima para comércio, tipo clínica ou consultórios. Contém 3 Pisos, com 3 suítes, dois quartos,

e

sala de TV , 2 BWC, ampla salas de jantar e estar, copa, cozinha, lavanderia, Dep. Empregada:
completo, sala de jogos, safa para escritório, depósito, 2 varandas, com uma churrasqueira. e

Garagem para dois carros, piscina, terreno com duas frentes, todo cercado. •

Localizado na Rua : Florianópolis - Centro R$ 2.850,00

Apto sobrado, Localizado a rua José T. Ribeiro. 2 quartos, Bwc, sala, copa, cozinha,
Dep. de empregeda completa, lavanderia, Área com churrasqueira e ampla sacada e

garagem pI carro. R$ 380,00
Casa em alvenaria - na Rua Domignos O. Brugnago, 611 (Rua do Supermercado
Breithaupt e Rádio Brasil Novo). Terreno com 1.000m2 e casa. com 132m2, contendo 3

qtos, 1 bwc sectat, copa/cozinha, 2 salas, dep. de empregada (qto e bwc) lavanderia
e varanda - Otimo ponto comercial ou residencial

Casa - 3 quartos com mais dependências, Rua Francisco de Paula 2.475. R$ 300,00.
Sala - Rua Vinte e Cinco de Julho - Vila Nova.
1° sala - cl 50m2, Banheiro e estacionamento. R$ 230,00.

VENDAS
e
* Corupá - Casa próx. à Metrisa, com 168m2, alvenaria cl laje e terreno de 450m2• R$ 32.200,00. :

e Parte Semi-acabada. e

e *Amizade - Terreno com área de 300 m2 no valor de R$ 16.000,00 e

e *. Amizade - Terrenos no Loteamento VersalIes com área de 450 m2 nos valores de R$ 20.500,00 e

e e R$ 21.000,00 e

e * Centro - Terreno de esquina em frente ao prédio Amaranthus, próx. às instalações da Justiça •

Federal. R$ 60.000,00 e

'ti Ilha da Figueira - Casa em alvenaria, 392m2 de área e 90m2 de área construída cl 3 quartos. •
Aceito carro em bom estado. R$ 23.000,00

'.

* Ilha da Figueira - Casa em alvenaria cl 110m2, contendo 3 quartos. R$ 43.000,00.
•

* Ilha da Figueira - Rua Exp. José Ribeiro. Casa com 3 quartos, 1 BWC, sala, cozinha, lavanderia,
garagem e estrutura para dois pisos. R$ 38.000,00
* Ilha da Figueira - Casa mista + casa pequena em alvenaria cl 515m2 de área total e 190m2
de área construída. R$ 60.000,00. .

* Ilha da Figueira - Casa Herbert Sasse nO 141. Casa com 3 quartos + uma suíte, 2 BWC, 1

dispensa, sala de TV. R$ 70.000,00
* Ilha da Figueira - Terreno com área de 399m2 no valor de R$10.600,OO
*Ilha da Figueira - Terreno com área de 534m2 próx CoI. Homago, R$ 27.000,00
*Ilha da Figueira - Terreno no Divinópolis com área de 395 m2 no valor de
R$ 13.000,00.
* Vila Lalau - Ed. Vitória Régia - apto cl l-suíte + 2 quartos. R$ 53.000,00.
*Centro - Rua Amazonas com área de 600 m2 próx. Edf. Amarantus R$ 60.000,00
* Ana Paula III - Casa em alvenaria com área total de 325m2 e área construída 156m2• Contém
:3 quartos. R$ 35.000,00. Aceito carro.
* Vila Nova - Casa em alvenaria, área total 480m2 e área construída 90,80m2• Próx. aos móveis e

Spézia. R$ 50.000,00. Aceita casa em Joinville. e

• * Czerniewicz - Ed. Verona, próx. ponte Grubba, atrás da panificadora Pão de Ló. Apto cl 2 ..
quartos. R$ 37.000,00. •

* Czerniewicz - Terreno com 2 casas de alvenria área do terreno cl 500m2• Rua Roberto Ziemann, e

nO 19. R$ 90.000,00 •

* Baependi - Cond. Res. Bartel - próx. Rodoviária, aptos, cl 1 suíte + 2 qutos, garagem e
•

demais dep. R$ 38.000,00 à vista ou R$ 38.000,00 em condições. e

* Vila Lenzi - Apto. R. Hermann Schulz com 2 quartos e demais dep. R$ 18.000,00 entrada + :
financiamento. •
* Vila Lenzi - Terreno com 450m2 Valor R$17.000,OO •
* Estrada Nova - Casa mista, com 3 quartos. R$ 14.000,00. •
* Nereu Ramos - Chácara com casa de alvenaria, 2 lagoas, plantação de banana, luz, telefone, •
total infra-estrutura. R$ 48.000,00.

-

e

* Casa em alvenaria - na Rua Domignos O. Brugnago, 611 (Rua do Supermercado Breithaupt •
'. e Rádio Brasil Novo). Terreno com 1.000m2 e casa com 132m2, contendo � qtos, 1 bwc social, •
• copa/cozinha, 2 salas, dep. de empregada (qto e bwc) lavanderia e varanda - Otimo ponto comercial •
•
ou residencial •

: * Terreno - Loteamento Azaléia com área de 620m2 no valor de R$ 32.000,00 :
•
* Terreno - Na Rua Bahia com área de 900m2 no valor de R$ 30.000,00 •

• • e ••••• e ••• e e •• e •• e e e ••• e •• e • e e •• e ••• e e •• e •• e ••••• e •• e

Ilha da Figueira - Rua

Hedwig Froelich n057: 2

quartos + 1 suíte, 1 BWC,
lavanderia,garagem,churrasqueira
e demais dependência de

empregada. R$ 80.000,00

Três Rios do Norte - 2

quartos, sala,
cozinha,lavanderia, garagem

para 2 carros.

R$ 21.200,00

Vila Baependi - Residencial
Bartel: 1 suíte + 2 quartos,
sala, cozlnha.lavanderia + 1

BWC. R$ 42.000,00

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
•

e

•

Centro - Edf. San Raphael.
Rua Exp. Antônio Carlos
Ferreira. Apto com 2

quartos, cl 2 sacadas, área
de 90,68 m2. Apto. todo
mobiliado. R$ 55.000,00.

Centro - Edf. Argos. Rua

Jorge Lacerda, 2° anda�
com 1 suíte + 2 quartos.

R$ 70.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ref.2080-

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

-"""""""--'cozinha, área
de festa c/ churrasqueira, escritório,área de serviço,
ara em. R$ 73.000,00.

Luis-R.
rduíno Pradi
Terreno 450m2.

R$ 22.000,00

Ref: 2079 - Barra do
Rio Molha - Casa \
alvo Lot. Maba
1l0m2c/3
dormitórios, sala,
copa, cozi-nha,
lavanderia, gara
gem. Terreno 420m2

R$ 53.000,00

Ref: 2092 - Jguá
Esquerdo - R.

João Januário
Ayoroso,
sobrado

526,12m2,l
-suíte.d dorm.,

cozinha,
lavand., dep. empreg., área cornercial âßm-,

Terreno 592,50. R$ 150.000,00
.

/ Ref: 2058 -,

Vila Lenzi - R.

Esmeraldina

Junkes Klein, 53
- Casa alvo c/
112m2,3
dorm.sala, cozi
nha, garagem,
lavand. Terreno
429m2•

R$ 35.000,00.

Ref: 2090-
Nereu Ramos - R.
Luiz Spézia, 364 - \

, casa alvo 90m2, 3
dorm., sala, bwc,
cozinha, dispensa,

lavanderia + 1
casa de madeira.
Terreno 611m2•

R$ 40.000,00

Horário Atendimento

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

o
o

� Compra - Vende
g:Aluga e Administra

Ref.2093 -

Barra Rio
Molha - R.
Adão Maba,
100. Casa alvo +

ou - 150m2, 2
dorm., sala
estar /jantar,
copa /cozinha,

' ........��----�---'-=--__.bwc e demais

dependências + área comercial. Terreno 485,97m2•
R$ 60.000,00

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-
VILARAU -

R.A.Lot.
Esio Enke.
Terreno c/
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 alvo c/
450m2• 2 vagas
na garagem, 2
suítes, 3 dorrn.,
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
c/ closet, +2

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

garagem. Ter- �"""'-"""'-"'-="'""'"""""�..,....------____'
rena c/480m2• R$ 90.000,00. Aceita Apto. No valor de

até R$ 50.000,00.

./f

Ref: 2070-
Centenário -

R. Walmor
Zonta. Lote

72, casa alvo
de 70m2, 2
dorm., sala,
cozinha,
banh .. Terre

""""'----------/----' no c/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
Coes, 366.
Casa alv. c/
164m2,2
dorm., 1 suíte,
sala, cozinha,

, churrasqueira,
piscina e de-

Ref: 2081-
Centro - R.
Guilherme

Weege - Casa
alvo c/230m2•

2 suítes, 2
dorm., 1 banh.,

sala estar/
jantar/TV,

cozinha, gara-
gem p/ 2 carros, churrasqueira, área de serviço,

de . em re ada c/ banh., des ensa. R$ 160.000,00 .
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VENDAS
SALAS ,COMERCIAIS

40013 - Ed. Menegotti - área total de 136,24m2 no

10 piso. - R$ 70.000,00

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

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

acabamen tos finais.
'3015._ Ed. Domingos Chiodini - apto de �obertura
semi-mobiliado, cl suíte + 2 qtos, salas conjugadas,
piscina, churrasqueira, terraço.
3025 - -Ed, Dianthus - apartamento NOVO, cl 125m2,
suíte + 2 qtos., sala em dois arnb ien tes cl sacada e

churrasqueira., 2 vagas de garJgem. R$ 93.000,00 si
aeab. <',

3034 - Ed. Barão - Suíte + 2 quartos, 1 vaga de garagem.
R$ 55.000,00.
3173 - Ed. Adrielli - sufte + 2 qtos, salac/ sacada, bwe
social, cozinha, lavanderia e garagem. R$ 23.000,00 +

financiamento.
, 3292 - Res. Vitória 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

1039 - Centro - Terreno cl 1.525m2, 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 - Próximo Humana - Terreno cl 1.220m2, clcss«
cl 205m2, cl su íte + 2 quartos. R$ 85.000,00.
1180 - R. Pedro Floriani - alvo cl 200m2, cl 3 qtos. R$
60.000,00
1225 - Jaraguá Esquerdo - R. Neco Spézia - casa -de
madeira cl 4 qtos. Terreno cl 392m2. R$ 30.000,00 -

Aceita parcelamento.
1325 - Vila Lenzi - Terreno cl 570m2, casa de 60m2. R$
32.000,00

TERRENOS
2014 - Centro - 421m2 - R$ 30.000,00 (parcela)
2024 - Av. Marechal Deodoro - área cl 1.426,50m2
2053 - Água Verde - 450m2. R$ 20.000,00.
2071 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
2097 - Pr6x. futura Prefeitura cl 1.018m2 - R$
160.000,00
2112 - Barra - cl 468m2 - R$ 15.000,00.
2118 - Barra - Res. Joaquim Giralla - 420',00m2. R$
22.500,00
2121 - Barra - lateral da Rua Horaeio Rubini, área cl '

5.809,25m2. Ideal pl Indústria.
2122 - Barra - Res. Sader - 350m2 - R$ 16.000,00.
2175 - Czerniewicz - cl 1.141,40m2 - R$ 28.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m2'
2197 - Guararnirim - 93.330,00m2. R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m2. R$ 70.000,00.
2295 - Vila Lalau - Rua Dona Matilde - área cl 4.816m2.
2317 - Vila Lenzi - 581,65m2 (18,50 x 20,50) - R$
27.000,00
2373 - Vila Rau - cl 350m2 - R$ 18.000,00.

3357 - RES. AMARYLLIS - Suíte

com hidromassagem, 2

quqartos, salas conjugadas,
cozinha e lavanderia semi

mobiliados. Excelente
,

I

acabamento, piso laminado

(madeira), teto com gesso,
luminárias.

Valor: R$ 84.000,00.

Condições: Entrada +
Financiamento com

Construtora.

R. DOMINGOS DA NOVA, 449
I

.

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722
E-mail: girolla@netuno.con:-.br

)

1003 - Centro - Rua

Guilherme Danker
casa alvenaria com

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

Telefone de plantão: 9973-9093

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
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, próx. Studio FM -

Centro. R$ 300,00
606 - Casa de madeira cl 3. qtos - próx. Arroz Urbano.

R$ 225,00
608 - Casa de alvenaria - ideal para fins comerciais -

aç> lado Srúdio FM. R$ 800,00
609 - Casa de alvenaria cl 2 qtos - R. Domingos R. da
Nova. R$ 300,00
610 - Casa de alvenaria cl 2 qtos - próx. Chopp&Club
- Água Verde. R$ 300,00.
611 - Casa de alvenaria cl 2 qtos - r. Exp. Cabo Harry
Hadlieh - Centro. R$ 350,00
612 - Casa de alvenaria cl 1 qto - Vila Lenzi (esquina
cl a Rua Exp. Antôpio Carlos Ferreira). R$ 150,00

1084 - RES. VERSALHES

Casa alvo c/312m2, suíte c/
closed e hidromassagem, 2
quartos, bwc social, lavabo,
salas conjugadas, cozinha,

1082 - Amizade -

216m2, suíte + 2

qt6s, cozinha
mobiliada.

R$ 75.000,00

Apartamentos
6) 9 - 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
623 - Apto. cl 2 q tos (linha telefônica instalada) -

Czerniewicz (próx. Pama). R$ 320,00
625 - Apto. cl 3 qtos, sacada - Ed. Caetano Chiodini -

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

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

Centro - R$ 48Ö,00 \
634 - Apto cl 2 qtos - Próx. Breithaupt Reinaldo Rau
- R$ 300,00

I

635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Centro. A partir
de R$ 200,00
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

S 1\ ..

a as come.rcrars
-,

660 - Sala cornI. cl 50m2 - Market Place - Centro. R$ 180,00
665 - Sala c o m l , cl 60m2 - Próx. Cal. Divina

Providência. R$ 280,00
'

666 - Sal'! comI. cl 200m2 - Vila Lalau. R$ 400,00
667 - Salas eomls. cl 60m2 - Próx. ao Banco do Brasil
em, Guaramirim. R$ 300,00
678 - Sala cornI. cl 135m2 - Próx. A Max Mohr. R$
280,00
679 - Salas eomls. cl 32m2 - próx. A Maeol - 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
- Czerniewiez. R$ 350,00
685 - Sala' comI. cl 45m2 - Centro· R$ 200,00
691 - Sala comI. cl 120m2' - Vila Lenzi . Próx. Móveis

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

R$ 35,0,00

Galpões
801 - Galpão NOVO, cl 70bm2 (cl mesanino), pé
direito: 7mts - Jaraguá Esquerdo. R$ 1.800,00
802 - Galpão cl 400m2, cl 2 bwes, Czerriiewicz,
próx. Pama - R$' 1.350,00
803 - Galpão cl 650m2 - Barra do Rio Cerro, próx.
Malwee. R$ 900,00

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

e-mail: itaivan@netuno.com.br
W'W'W'.itaivan.col71.br

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

casas boas - sendo lcl 200m2• toda cl piso cerâmico c/4
darm. Parcela e aceita troca. R$ 80.000.00

�'�"""""".fJ VEND.E - Casa -

Praia de Piçarras:
Rua Félix Andrade -

Centro cl 110m2 - 2

quadras da praia.
R$ 35.000.00

VENDE - CENTRO -

esquina cl a Rua Ferdinando

Pradi. 220. Sobrado novo:

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

cl saca-da. Sílla íntima cl

sacada. bwc social. sala
estar. lavabo. sala TV e

lant.ar, cozinha cl móveis
emb.• churrasq.• lavand .• dep.
empregada cl bwc e

garagem pl 2 automóveis.
(R$ 215.000.00.

VENDE - Casa alv. - Czerniewicz - cl 127m2• 3 darm .• 2 bwc. R.

Richard Piske. 280. R$ 45.000.00 (parcela e aceita carro)

VENDE
Sobrado oomercial.
centro. 1 apto cl
158m2• 2 salas cornl.,
cl 46.14m2 cada e 1

casa antiga cl

117.60m2• defronte
Edif. Isabella.

R$ 230.600.00

VENDE -

CZERNIEWICZ - Casa

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

estar/jantar.
cozinha. lavanderia.
bwc social.

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

cerca alumínio.
Terreno cl 367.50m2•
R$ 93.000.00.

darm.; 2 bwc. sala. varanda. lavanderia. cozinha. copa. sala,
garagem 2 carros. Terreno cl 498m2 - R$ 99.000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"ENDE - �LUc::.� -�DIVIINIST�

APTOS EM CONSTRUÇÃO
COM ADMINISTRAÇÃO
PROMA

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42"'1 - SALA "'103 - FONE: 37"'1-88"'14-
IMOBILIARIASECULUS@NETONO_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 Cuo's (R$ 2.494,00)
até final de obra.

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

parcelas de condomínio de

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

Edificio Marina em

construção na Rua
Marina Frutuoso

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

sacada cl churrasqueira.
Entrada de R$ 14.086,00 /

+ 24 parcelas de
�$ 2.037,00, corrigido

pelo CUS, em sistema de
condomínio de

construção.

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José
Emmendoerfer (Próx.

Marechal)
- Aptos. nº 101 e 106 CI
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.
corn.z 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 demals dep. -

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

corrigidos.

CASAS/APTOS E
, SALAS A VENDA

• Casa em alvenaria com 500m2,
terreno com área total de
3280m2, com 3 suítes e demais
dependências. Rua Henrich
Aroldo Lessmann, 477. R$
220.000,00
• Casa em alvenaria com 150m2
+ edícula (terreno com 450,00),
com 3 quartos e demais dep. -

Rua Marcos Emílio Verbinenn, 89
.

- entrada de R$ 28.000,00 +

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

quartos e demals dep. - Rua

Frederico Curt Vasel, 455 - R$
95.000,00 .

.• Casa em alvenaria cf 140m2, 3

quartos, sala, cozinha, bwc, terreno
cl 600m2 - Rua Luiz pícolli - R$
50.000,00 - Acei-ta sítio
Jaraguá do Sul ou região.
• Casa em alvenaria cf 2 quartos
e demais dep. (Terreno cf área
total de 342 m2) Estrada Nova,
Rua Urubtci, 118 - R$
39 ..000,00
• Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais dep.
Terreno cl 480m2 - Rua Atana
sio Rosa, 376 - Centro -

Guaramirim.R$ 35.000,00.
• Casa em alvenaria cl suíte cl
closed + 2 quartos, sala; cozinha
semimobiliada, toda murada,
com portão eletrônico - Rua
Guilherme Bheling R$
120.000,00.
• Casa em madeira com 3 quar
tos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço e garagem - Rua Carlos
Meyer, 164 - R$ 45.000,00
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área de serviço,
garagem - Rua 25 de Julho, 170
- R$ 55.000,00.
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área de serviço,
boa sacada e garagem - Rua
José Emmendoerfer, 1533 - R$
53.000,00'
• Apto cl 3 quartos, 2 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. ct: suíte + 2 quartos, dep ..

empregada e demais dep., 2
sacadas e 1 vaga de garagem, (área
total de 185 m2 e área útil de 1 !?3m2)
- 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-

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 Hau -

R$ 20.000,00 cada .

.• Com 845m2, ria 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 cl 2.655,OOm2 - Rua
Preso Epitácio Pessoa, próx. ao

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

Joinville, em frente ao Líder Club.
R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
• Terreno cf 1.018,OOm2 - Con
domínio das Azaléias, Jaraguá Es

querdo - R$ 30.000,00.
• Terreno cl área total de
400,OOm2 - Nereu Ramos -

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

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

Rua Joinville, próx. Persianas

Engler.
• Terreno com área de
102.752,OOm2 .; Rua Walter
Marquardt, próx. ao Posto Cidade
II - R$ 250.000,00.
• Terreno cl 62.500,OOm2 - Rua
Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00
• Terreno cl 818,OOm2 na Rua

194, Loteamento Maba (Prox. a

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

depósito de 50m2 + casa em

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

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS.

• Dois Aptos novos com suíte +

2 quartos, dep. de empregada
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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• Gar-�
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• "Ant"e-t'\,CtlPar-�

Pío- -tervcvPCY;:/compurador
if/'

onhat: ti �orn ...S
(l9,r e melhorl

Flnanclamento

Sacada com

churrasqueira ... _ •..

opcional

Esquadrias de alumínio
em todas as janelas

Su ite com instalação para ar
condicionado EI telaJone

ADQUI RA O SEU APARTAMENTO

Opções de Pagamento:
- Recursos Próprios
- Utilização do FGTS

CA'�,'i"A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6%juros a.a. + TR
Piso em cerãmica em todos os ambientes

Área Total do Apartamento: 80,72 mI

PLANTÃO DE VENDAS - 9963-3714 OU 9973-8335

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814-
IMOBILIARIASECULUS@NETUNO.COM.BR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,CENTRO - ED. ANITA -GARIBALDI
- 1 por andar: - 3 suítes - 3 garagens.

.

Área Total - 392 m2 (financiado)

ANA PAULA II - Casa Alv. c(140m2
- 1 suíte + 3 quartos + 2 garagens.

R$ 42.500,00

CENTRO - Terrenos de
R$ 18.000,00 a R$ 35.000,00
Entrada 40% - Saldo parcelado

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

• COMPRA
• 'VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

,

IMOVEIS

371-7931
E-mail -imoveis@netuno.com.br

CRECI 1741-J

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

CENTRO - Apto Ed. Petúnia (landar), 2

quartos c( garagem, piso de madeira e

fica cozinha sob medida - R$ 53.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa Alv. c(
70 m2 (3 quartos). Preço R$ 16.000,00

(saldo financiado pela CEF)

AMIZADE - Apto Ed. Suelen (1
.

suíte + 2 quartos). Preço

SANTA LUZIA - Lotes com financia-
.

mente DIRETO ou pela CEF (Prestação
a partir de R$ 70,00)

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

R$ 12.200,00 (Inclui o asfalto)

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

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

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

1 SUÍTE + 3 QUARTOS
+ DEPENDÊNCIA + 1
VAGA GARAG EM
ACEITA TROCA POR
IMÓVEL EM JARAGUÁ
DO SUL - CONSULTE- ,

NOS PARA MAIS
DETALHES

irPABX

:
" I I I I I :. ...

... ... • I' I"'" •
" I I • :

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

SÃO LUIZ - Casa de alv. c(70 m2 +

varandão. Preço R$ 29.000,00

VILA NOVA - Casa Alv. e(100 m2 -

Rua José Krause, 71 - 2 quartos + 1

garagem - R$ 58.000,00

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

garagens - R$ 55.000,00
( )

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHäveCHäve, CHiveCHäve CHaveCHäve
CRECI612-J

CROB/LIÁRIA. ave
Ret. 0053 - Ilha. da

. Figueira - Casa de
madeira. Rua Antonio

Kocheiia, 3 quartos e

demais dep. R$
30.000,00, vaiar.
negociável. '-

MÔNACO - Apartamentos de 1 e 2

quartos iocalização centrai, 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.
Vila Nova - 01

- Terreno com

ótima
localização,

Bairro Vila Nova.

Condomínio Amizade - 05 -

Apartamento de 2 quartos e

demais dep. todo em piso
cerâmico, ótimo estado.

R$ 32.000,00 negociável.
Edit. Mathedi - Apartamento

de 3 quartos e demais dep.
Pronto para morar em local de
fácil acesso para qualquer local

da cidade.

Rua Luiz

Marangoni, com

2.702m2• Valor
negociável.

Edit. Klein - 02
- Apartamento
de 3 quartos e

demais dep., em

ótima
localização, de
frente para Rua
Barão do Rio
Branco.

Ret. 604 - Nova Brasília -

Casa de alvenaria. Rua Egidio
Vicente de Souza com 3

quartos em lugar tranqüilo
para morar. R$ 75.000,00. Ent.

+ parcelamento.

Centro - 02 - Terreno com ótima
localização, na

Rua Epitácio Pessoa.
R$ 160.000,00 negociável.

CHãve CHäveCHäve

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

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5169 CASA ISTA - CENTRO - R. JORGE·
•• 0 LACERDA,456. DEP:03 QUARTOS, SALA,
SALA TV, COPA, COZINHA, WC,
LAVANDERIA, DESPENSA AREA DE

98,00M2. EDÍCULA: QUARTO,
COZINHA, WC - ÁREA DE 78,00M2. Área
do terreno 448.00 m2 Área Benfeitorias
176.00 m2 Preço: 75,000.00

IMOBILIARIA

MENEGOTTI
CRECI W 550-J

5170 CASA SOBRADO - VILA LENZI
RUA MARCELO BARBI, 555. SOBRADO,
PISO SUPERIOR: 1 SUITE, 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= In M2 -

AREA INFERIOR= 152 M2.. Área do terreno
363.38 m2 Área Benfeitorias 325.00 m2

Preço: 135,000.00

5161 CASA ALVENARIA/LAJE - ILHA
DA FIGUEIRA - RNOSSA SENHORA
APARECIDA,S/N DEP.: 02 QUARTOS,

SALA, COPA/COZINHA, BWe,
LAVANDERIA - Área do terreno 533.00 m2
Área Benfeitorias 60.00rn2 Preço: 15,000.ÕO

5198 SOBRADO - BAEPENDI. LATERAL DA
BERNARDO DORNBUSCH, 590 SUPERIOR: 03
QUARTOS, 01 BWC, AMPLA CHURRASQUEIRA
INFERIOR: COPA/COZINHA, LAVANDERIA, 01
BWC, SALA, GARAGEM P/ 2 CARROS.
CONSTRUIDA EM TIJOLO MAÇICO - AMPLO
JARDIM --ESPAÇO PARA PISCINA. TERRENO=
14,70M X 28,00M. Área do terreno 397.60 m2 Área
Benfeitorias 214.00 m2 Preço: 130,000.00

5176 CASA - AGUA VERDE
R. LEOPOLDO MEYER,SN°

03 QUARTOS, SALA, COZINHA,
BWe, LAVANDERIA, ÁREA DE

SERVIÇO E GARAGEM
Área do terreno 408.00rn2 Área

Benfeitorias 85.50m2

Preço: 38,000.00

.

5163 CASA
ALVENARIA -

AMIZADE
R.ROLF ALBERTO
BALLOCK,84 -

VERSALHES
DEP: 01 SUÍTE, 02
QUARTOS, SALA,
COPA, COZINHA, 02
BWC, LAVANDERIA,

GARAGEM. Área do terreno 450.00 rn2 Área Benfeitorias
180.00 rn2 Preço: 90,000.00

5151 APARTAMENTO -

TRES RIOS DO SUL
RUA 979 -

RESIDENCIAL AGUAS
CLARAS. DEP: 2

... QUARTOS(PARTE DE

CIMA), 01 WC, 01

COZINHA/COPA
(PARTE DE BAIXO,
APARTAMENTO N. 6
Área do terreno 0.00m2

Preço: 11,000.00

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, oi

SALA'DE JANTAR, 02 LAVABO,
CHURRASQUEIRA, COZ., LAVANDERIA, 02
GARAGENS. - AQUECIMENTO DE ÁGUA
SOLAR E ELÉTRICO - ALARME � PORTÃO
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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. COO 027.- Vila
Lenzi - Casa em

alvenaria - 3

quartos, 2 salas,
cozinha, lavanderia,
2 banheiros,
garagem - Rua:
Antônio Carlos
Ferreira - Valor
R$ 55;000,00

. COO 021 - Vila Rau -

Casa em alvenaria
medindo 171,OOm2 -

1 suite, 2 quartos, sala
de TV, copa, cozinha;
lavanderia, área de

festas, banheiro,
garagem _ casa nova
- Valor R$ 85.000,00Mii:;:;;;;;.;;;;;iW_::;.."------

ParecerComercial
I

Vende - Administra
.

FONES/FAX (047) 275-2990Compra - Aluga
'Realizando seu sonho imobiliário

. COO 022 - Barra - Casa
em alvenaria _ 3 quartos,

sala, copa/cozinha,
lavanderia, banheiro,

garagem, terreno todo

murado, jardim _ próximo
a Ciluma _ Valor

R$ 50.000,00

. COO 058Jaraguá
esquerdo - casa em

alvenaria _ 1 suite, 3
quartos, sala, cozinha,
banheiro, corredor _

Perto do condomínio
Azaléia - Valor

R$ 55.000,00

. COO 020 -Ilha da

figueira - Casa em

alvenaria nova _ 3

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro,
garagem ._ terreno
alto _ Rua Rodolfo
Grosklas _ Valor
R$ 55�000,00

. COD024-

Corupá - casa em

alvenaria _ 3

quartos, sala,
cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem
- terreno todo
murado _ Valor

R$ 38.000,00

/& �
1III---erta

im6ve/s

CRECI235

- 275-2920
- 275-2777

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

Imóveis disponíveis para locação

Casas
· Casa de madeira, Rua 25 de julho com 02 quartos e demais
dependências, garagem. R$ 220.00.

. •.

· Casa de alvenaria. 02 quartos, e demals dependências , toda
murada. próx ao Posto Mime R$ 180.00

Apartamentos
· Apto c/02 qtos, Ed. Gardênia R$ 280.00 mais cond.
· Apto c/02 qtos Rua Exp. Cabo Harry Hadlich R$ 300.00
mais cond.
· Apto Ed. Morada do sol. c/Oi suite, mais 02 quartos, sacada
com churrasqueira. R$ 400.00 mais cond.

Salas Comerciais
· Salas com área de 70m2 centro comercial vasel R$ 200.00
maiscond.

· Sala com em frente ao Fórum com 70m2 R$ 280.00.
· Sala Comercial Rua; Walter Marquardt c/20m2 em frente ao

agropecuária. R$ 250.00(neg.)

Galpão '

.

"

,

· Com área total de 646:m2 sendo que aparte terrea e de
529.m2 e o mezanino é de 117.m2 área para estacionamento,
fácil acesso. com proximidades do colégio Caic Bairro São Luiz.
Valor R$ 1.500.00.

· Com área de 247m2 incluindo área de escritório, 02
banheiros, rampa para carga e descarga de caminhões. Próx a
Maewee .R$ 700.00

ve i B

dorms.,
ótima localização. R$ 55.000,00

� 275-3108
Laani

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

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

* Financiamos com uma entrada mais 100 vezes.

Ed. San
Rafael- 3

dorm.,
70m2, todo
de piso,
ótima

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

dorm., próx. Cond. Champagnat -

R$ 52.000,00

dorms., 320m2•

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

J!.'����.�. �� .��.�'..l.� .�.� .���!� .�.� .�?�.� ,€ORREI(�l�DO-peVa ����?I:!���.?� .. � �
...._---------------------------------------------------.
•. R$'3.000,00 + 30 x 270,00 BARRA - R$ 120.000,00 - aceita II• terreno(lote), caminhão pequeno ou grande.
• VILA NOVA: como parte pagamento. I
• + Terreno c/873,64m2 (26,41x33), Rua Brusque - + Casa mista c/165m2, terreno cl I
• R$ 60.000,00 301,OOm2(14x21) Rua Ernesto Lessmann, n° I

.. B ar"ra
506, Vila Lalau, após Marisol - R$ 32.000,00 IISÍTIOS:

I • LOCAÇÃO: I
• A imobiliária da Barra + Sítio cl 11.265,OOm2 edificado com um I
• galpão de madeira com 140,OOm2, moinho com + Sala comercial cl 34,62 m2, Rua I
• roda d'água, localizado na Estrada Ribeirão Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege, I
• TERRENOS Aurora, Rio Cerro II, distante do asfalto 1,5 Centro - R$ 180,00 (Primeiro mês de I
• km - R$ 15.000,00 aluguel grátis) I
I BARRA DO RIO CERRO: + Sítio cl 50.000,OOm2 de forma retangular, + Sala comercial cl aproximadamente I
1+ Terreno c/1.044,50 m2 ( 28,00 x 37,30), tendo 64,OOm de frente para a Rua Bertha 70,OOm2, Rua Padre A. R. [acobs, 625, Vila I
I Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750. Weege, cl área plana de aproximadamente Lenzi - R$ 350,00 (Primeiro mês de aluguel I
I

+ Terreno cl 636,OOm2 (26,50 x 24,00), Rua 30.000,OOm2, água para fazer lagoas, distante grátis) I
I Angelo Rubini, 461 - R$ 80.000,00 4 km da Barra - R$ 65.000,00 - Aceita casa na + Sala comercial cl aproximadamente I
1+ Terreno c/1.214,50m2(20x60,50), Rua Barra até R$ 40.000,00. 30,OOm2, Rua Angelo Rub ini, 418 - R$ I
I
Horácio Rubini,772 - R$ 22.000,00 180,00 I

,
CASAS: + Apartamento cl 03 quartos, garagem e

II JARAGUA 99: + Casa alvenaria c/llO,OOm2 com laje, 03
,

demais dependências, Rua Amandus
I + Terreno cl 325,OOm2, lot. Miranda, lotes qtos, sala, coz., BWC, lavanderia, garagem, Rengel, Rio Cerro � R$ 230,00 I
In ° 6 e 7 - R$ 9.000,00 - parcela cada lote em terreno c/579,18m2, Rua Augusto Hanemann, + Apartamento cl 02 quartos, garagem e III até 3x. 386, Barra - R$ 38.000,00 demais dependências, Rua Hermann
1+ Terreno cl 808,20m2 (26,55x30,44), Rua + Casa alvo �/200,OOm2., 1 suíte + 3 qtos sendo Schultz, 169, Vila Lenzi - R$ 250,00 I
I Bertha Weege, lado colégio 25 de julho. Aceita suíte e quartos cl armários embutidos, + Casa mista cl 02 quartos, garagem e I
I carro até R$ 6.000,00 ou casa até o mesmo escritório, garagem para dois .carros, demais dependências, Rua Henrique I
I valor - R$ 26.000,00. dependência c/BWC, lavanderia, despensa, Butzke, sln o, na Barra -' R$ 200,00 I
1+ Terrenos c/360,OOm2, lot. Casa Nova II, R$ churrasqueira, piscina, terreno cl + Casa de alvenaria cl 02 quartos, 02 I
12.500,00 de entrada + 50 x 1,11 Salários 552,75m2(16,50x33,50), Rua Pe. Aloísio BWC, garagem e demais dependências, Rua I
I Mínimos Boeing, na Barra. - R$ 95.000,00 Wolfgang Weege, 1500, na Barra - R$ 400,00 I
I

_

+ Casa alv .cl 150,OOm2 mais galpão cl + Galpão em alvenaria com 350,OOm2, I
• SAO LUIS: 90,OOm2, terreno cl 3.200,OOm2(74x43), Rua escritório, banheiro, Rua Tereza Hruschka, I
.+" Terreno cl 384,00 m2, Jardim Hruschka II - Bertha Weege esquina Augusto Hanemann, n

° 65, São Luís - R$ 750,00 I
• I

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

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

CENTRO - Casa em alvenaria cl
150m2 - 4 dorm., 2 salas,
cozinha cl armários sob medida,
área serviço, 2 bwcs, garagem
- Terreno: 341m2 - Excelente
imóvel para fins comerciais.
Valor: R$130.000,00 (aceita
imóvel de menor valor em Jguá.)

BARRA RIO CERRO - Casa
em alvenaria cl 200m2 - suíte
cl hidro + 2 quartos, 2 salas,
cozinha, bwc-social," bwc
serviço, área serviço, garagem
p/3 carros cl portão eletrôni
co, churras. Terreno: 450m2•

__
Valor R$ 80.000,00

Apartamento
cl 136m2 -

3 quartos,
sala cl
sacada,
cozinha,

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

CENTRO - casa em alv. -

cl 180m2 - 4 qtos, sala,
cozinha, 2 bwc, área

serviço, garagem p/2
carros - Terreno: 450m2•

Valor R$ 90.000,00

alvenaria cl 130m2 - suíte + "

2 darm., sala, cozinha, área
serviço, garagem - Terreno:

375m2• Valor:

R$ 65.000,00 (negociável)
(Próx. Arte Laje)

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

Vila Nova
Czerniewcz
Rio da Luz
Ilha da Figueira
Centro

APARTAMENTOS
DESCRIÇAO DO IMOVEL
Centro: suíte + 2 darm. cl garagem
Czerniewicz: 2 dorm., cl garagem
Centro: suíte + 2 darm + dep. emprego
Jguá Esquerdo: 2 dorm. cl garagem
Vila Lalau: suíte + 2 darm. cl garagem
Centro: suíte + 2 dorrn., cl garagem

CASAS
Sobrado lindo cl sUite + 2 darm.

"
casa em alv. cl suíte + 2 darm. cl garag.
casa mista (nova) cl 2 dorm.
casa mista - cl 4 darm. cl garagem
casa alv. - cl 2 darm. cl garagem

VALOR
R$ 800,00
R$ 385,00
R$ 380,00
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 340,00

R$ 800,00

RI380,OQR 150,00
R 330,00
R 350,00

• $ $. @ $. @ $ $ cy $ @ W. * W $ W cy W $ 0 * $ * *� W $ * * W 0 e * $ ® * $ W * cy $ $ $ $ $ $ $ $ $ cy $ * W W $ cy W $ $ W * $ * $ * @cy $ * cy cy W * ® * $ * e @ $. ® $ $

RELAÇÃO DE IMÓVEISDISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO

CENTRO
Ed.

Menegotti

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MARIMAR IMÓVEIS
Fone/Fax: 275·0051 P,lantão: 9102·1110
E-mail: marimar@netuno.com.br

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

If

�SON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371·2357
Ref. 102 . Barra do Rio

" Cerro; 250m2, 1 suíte, 2
dorm., 3 salas, cozinhas,
bwc social, dep. de
empregada. Terreno

� 596,00m2• Rua Padre
Aluísio Boeing, 21 esquina
R$ 160.000,00
semi-mobiliada

A MARIMAR IMÓVEIS, está contratando
VENDEDORES(AS) para trabalharem

Jaraguá do Sul e região.e
f
a Exige-se: Boa comunicação,

Bom relacionamento com público e cliente.
Perseverança,

'

Disponibilidade para viagens e treinamentos.

Ref. 141 - Três Rios do
Norte, 3 dorm., sala de
estar, jantar, cozinha,
bwc, lavanderia,
garagem. Rua José
Martins, após Theilack.
R$ 65.000,00

OFERTA
Ref. 143 . Ilha da Figueira
Mista, 3 dorm., sala, cozinha,

lavanderia, bwc e garagem. Terreno
51O,00m2• R$ 20.000,00 quitada

ou R$ 13.000,00 e assumir
financiamento

Desejável: Veículo (moto ou carro),
Conhecimento em informática.

CASAS,
104 - João Pessoa: Alv., 110m>, 2 dorm., sala, bwc, sala comI. + financ ., R$
107 - BR-280 Centro do rodeio): Alv. com 45m2 + casa mista de 75m2 R$
109 - Chico de Paulo: Alv. 100m>, 3 dorrn., com laje, murada R$
110 - Vila Lenzi: Alv. 190m>, 3 dormit., com laje, 2 bwc R$
111 - Nereu Ramos: Alv., 154m2, 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. 94m>, 2 dormit., sala, cozinha, bwc + financ R$
116 . nfa Martins: Alv., 100m2, 1 suíte, 2 dormit., sala comercial + financ R$

Tratar: Rua Fritz Bartei, 77 - Sala 03 - Bairro Baependi -

Em Horário Comercial.
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

fr HEXAGONALn Ef'v'GErv'H.6...".;!A LTDA.
- Projetos e Construções
- Manutenção e Execução de obras Industriais
- Mão-de-Obra Especializada e Treinada, seguindo normas técnicas de
segurança

Arte de Projetar e Construir
com Segurança e Economia

e

!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

LOCAÇÃO
Vila Nova: Apartamento com 2 dormito sala, cozinha, bwc, garagem R$ 250,00
Figueira: Casa mista com ,3 dormit., sala, fi.ozinha, banheiro, garagem R$ 260,00
Figueira: Sala Comercial com 40m>, rua Jo;é Theodoro Ribeiro R$ 190,00
Baependi: Apto com 1 suíte, 2 dormit., demais dependências R$ 300,00 Vende • Aluga • Administra • Compra • Vende • Aluga

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.

RANCHO
MOVEIS

ir 373-0283

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

Umaparceria corretá. ranchoimoveis.com.br

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

quartos. Terreno com
619m2. Localizado na Tifa

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

Localização:
Rua Padre-Alberto Jacobs
Vila Lenzi

Valor:

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

quartos. Terreno com

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

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

458m2 - R$12.300,00.
Cód. 472 - Casa de madeira com 43m2 + uma casa de alvenaria com 43m2 (estrutura
para mais um piso) - Vila Lalau - R$28.000,00
Cód. 486 - Sobrado de alvenaria com 84m2 - Terreno com 360m2 �

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

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

R$18.800,00. + financiamento.
Cód. 367 - Casa de madeira com 144m2 - Terreno com 375m2-
Rio da Luz - R$26.000,OO

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

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

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

I L��ll mrrrêK'1iJl
Empreendimentos Imobiliários

372·1499
371·3807

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA • Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� nO 119 - Próximo a Caixa EcoQômica Federal

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02'DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO EL�TRÖNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO
I

-POR- APARTAMENTO
CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. ß0NNEl':lli0HL, S IN

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTdS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA 'ADMINISTRA

VENDE COMPRA

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

CRECII439'-J

\ ,

207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Area
de 187m2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e demais
dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas na garagem
- R$ 95.000,00'. Condições de pagamento à combinar. Aceita
automóvel' - pode ser financiado.
208 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
área de 119,63m2 - R$ 49.344,60. Forma de pagamento à
ser definida.
210 - Apto, com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer -

área de 114,23m2 - R$ 47.185,46
306 - Terreno cl 756m2 - Lateral Rua Frederico Schmidt - Rio
Molha - R$ 11 .500,00
307 - Terreno cl 362,62m2 - Lateral Rua Mal. Deodoro da
Fonseca - R$ 45.000,00
309 - Terreno cl 725m2 - Schroeder (defronte Vidraçaria
Schroeder) - R$ 9.000,00

.

,310 - Terreno com 753,90m2 - Centro - Rua Nelson Nasato
31-1 - 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
�uartos, demais dependências, garagem p/4 carros, ampla
area de lazer, semi-mobiliada. Terreno com 714,00m2. Pode
s�r 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 � CASA DE ALVE�����om" situado no Jguá
Esquerdo, Loteamento Fredolino Martins, próximo ao

Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 40.000,00.

� CASA DE ALVENARIA cl lj5m', situado no
Loteamento Zanghelini. Valor - R$ 30.000,00.

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

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

� CASA MISTA de 80,OOm', terreno com I. I 06,OOm',
situada na Rua Bahia. Valor - R$ 35.000,00.

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

� 1/2 ÁGUA DE ALVENARIA cl 60m', no Loteamento
Ana Paula III. Valor - R$ 15.000,00.

I.� CASA DE MADEIRA cl 65m', situado no Loteamento
Ouro Verde. Valor - R$ 13.000,00.

TERRENOS
�. TERRENO cl 435,OOm' - 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 3l3,OOm' - situado no Ana Paulâ III,
Valor R$ 12.000,00.

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

�
01
t>

�
Ul
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I Loteamentos Financiados
CAMPOSAMPIEROI
CAMPOSAMPIEROn

F1RENZE

OUROVERDE

ZANGHEUNI

Financiamos com uma entrada e o

restante em até 60'meses

Ul
.,
o

I Condomínio fechado

F1amboyantcom vistapanorâmica.

I
I

Informativo
Imobiliário

AIJS.

A A.LJ.S. convida a todos seus

associados para reunião com a Caixa
Econômica Federal para debatermos
assuntos de interesses mútuos.

A pauta de reunião é:,
* Parceria CEF - Imobiliárias;
* Normas e procedimentos da CEF;
* Avaliação de Imóveis;
* Comprovações e comprometimento
de renda;
* Sistema de amortização;
* Assuntos Gerais;
* Debate.

Data: 25 de abril de 2001.
Horário: 16:00 horas
Local: Hotel Etalan

Para a reunião foi convidada toda a

gerência da CEF da-agência de

Jaraguá do Sul, gerência de Gua
ramirim e Superintendência de
Joinville.

Contando com a presença de todos.

Atenciosamente,

A Diretoria

VENDE:

Cód. 0070 - Casa de alvenaria
inacabada cl 70,00 (7xl0), contendo3
quartos, sala, cozinha, bwc.
Terreno cl 523,50m2• Localizada no

loteamento Adelina, bairro Centro Norte
em Sehreeden
Valor R$ 12.000,,00
(obs.: aceitando um automóvel
Kombi, no valor de até R$ 6.000,00
como parte na negociação)

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ALUGUEL'

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1° Distrito. de Jaraguä do Sul, Estado de Santa

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

para casar os seguintes:

EDITAL N° 23:201 de 1O�04·2001
ALEXANDRE VIANA MARTINS E TATIANEDOS SANTOS VIANA

Ie, brasileiro, s6lteiro, técnico em mecânico de precisão, natural de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, domiciliado e

esidente na Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1.380, apto. 03, nesta cidade, filho de Debrair Luiz Cardoso Martins e

arlene Terezinha Viana Martins.

la, brasileira, solteira, administradora de empresas, natural de Esteio, Rio Grande do Sul, domiciliada e residente na Rua

elipe Frenzel, 64, nesta cidade, filha de Tadeu José Viana e Marilene dos Santos Viana.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente'Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias,

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
COMÉRCIODECONFECÇÕES BARDIN LTDA-ME., situada na
Rodovia BR 280,Km 64, n° 5249,Vila Lalau, em Jaraguá do Sul (SC),
inscrita no CNPJ sob n° 95755013/0001-87 e Inscrição Estadual n°

252.554.345, comunica o extravio das Notas Fiscais em branco das
séries l,donoOOl a300,D-l don° 901 a 950,Única,dono576a 1.000
eE/I do n° 001 a 050 além dos respectivos livros fiscais de entrada

<'
e saída n° 5 e 6 dos anos de 1995 e 1996, sendoque a mesma não se

responsabiliza pelo uso indevido de taisNP's e livros.
Jaraguá do Sul (SC). 12.03.2001.

COMUNIC,ADO

Foram extraviados

da empresa Ailton

da Rocha ME, CNPJ

sob nº 00.789.329/

'0001-83, I.E., nº

253.175.240, os

blocos de notas

fiscais de saídas

modelo 2 série D-1

nº 0001 a 0250" não

utilizadas.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
1'Vara

EDITAL DE LEILÃOIPRAÇA
FAZ SABER que, no dia 11/MAIO/2001, às 14:30 horas, e, em segunda oportunidade, no
dia 21/MAIO/2001, às 14:30 horas, neste Juizo de Direito, situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-3QO, Jaraguá do Sul-SC, será(ao)
levado(s) a leilão / praça o(s) bem (ns) descrito(s), consoante determinação constante dos
autos nº 036.95.000138-0, em que figura(m) como exeqüente(s) Nanete Malhas LIda,
tendo como executado(s) Eletro Produtos Wersta LIda. Bem(ns): 04 (quatro) máquinas
bubinadeiras, marca Progresso, Modelo OS, serni-autornática, com embreagem e contagiro.
Avaliação: R$ 11.200,00, em 13/setembro/1996, cujo valor será corrigido monetaríarnente
até a data do(a) leilão / praça, seguindO o mesmo rumo dado ao débito cobrado. Onus: Não
há. Recursos ou pendências: Não há.Salienta·se que, em primeiro leilão/praça, o valor do
lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda
neste(a), será levado à segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais
ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) devedortes), fica(m) o(s)
rnssrnots) ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta pública acima descrita.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Eliane Aparecida
Stinghen Rausisse, o digitei, e eu, Cláudia Jenichen Janssen, Escrivão'(o) Judicial o
conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 02 de abril de 2001.

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

lN�c=,�,r-··-E -11 (0**47)
372-2903 ,

9973-3623

RIO CERRO II - Próximo da
chocoleite. CASA NOVA - 03

QUARTOS. SINAL R$
10.000,00 E ASSUMIR 100
PARCELASDE 01 SALÁRIO.

."
CZERNIEWICZ '

CASAEMALVENARIA-
210,00 M2 - 05 QUARTOS'

R$ 80.000,00-"
NEGOCIÁVEL

,

Rua Roberto Zlernann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul - sc

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

EDITAL
PATRICIATAVARESDACUNHAMELLO, TabeliaDesignadada
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da

Lei,etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Abel Seroiska - Rua Domingos Rosa, 85, Ilha da Figueira - Nesta;.
Antonio José de Souza Silva - R. Cabo Exp. Harry Hadlich, sln - Nesta;;
Bebe Comércio e Representações Lt - Rua JoséMenegotti, 97, sala 01-
Nesta;;
Condomínio Palazzo Valsugana -.Rua Leopoldo Manhke, sln - Nesta;

CristhofRuediger-SC-416, sln -Nesta

Desdobr Mads - Paraíso da Serra Ltda - Rua João Schitler, sln - Nesta;
Dolizete Esser - Loteamento Santo Antonio, sln, Lote 116, TRE - Nesta;
Ind. de Máquinas Kniss - BR-280 - Km 82, It 03 - Nesta

Ind. deMáquinasKinss Ltda - Rod 280 Km 82 Galpão 3 -.Nesta;
Ind. deMáquinas Kinss Ltda - RodBR-280, Km 82 - Nesta;
Ind. deMáquinas Kinss Ltda - Rod ER - 280, Km 82 Cond Indl Galpão
Nesta;
Ind deMáquinas Kinss Ltda - Rod BR-280, Km 82, Galpão 3 - Nesta;
Inter TaU-Com. de Aplic. Impermebiliaz - Rua Bernardo Dornbusch, 800
- Nesta;
Irineu Albano Bonatto ME - Rua ElisaWdlkmann Maass, 941, Ja�aguá
!99 -Nesta;
Jerre Luis de Souza - Nesta;
Leila Regina Gonsales - Rua Hermann Schultz, 169, Ap. 302
Lindaura Taufenbach - José Narloch, 1806, São Luis - Nesta;

LucioGlowatski - Rua Arthur Egger, sln, Nesta; I

Marcela Cristina Generoso Alve - R. Julius Werch, 320 - Nesta;
Marcela Cristina Generoso Alve - R. Julius Werch, 320 -.Nesta;
Marcela Cristina Generoso Alve - R. Julius Werch, 320 - Nesta;
Mareio Sasse - RuaMaxWilhelm - Nesta;
Marcos Antonio Prestes Souza - Esteria L. Friedrich, 117 - Nesta;
Maria daGraça da Silva Andrade -e-R. 646, LtButzke, L 23,354 Leopoldo
A - Nesta;
Marlissa Ind. Com. Repres. Ltda -João Januário Ayroso, 2700, Galpão
2 -Nesta;
Motel Mlstérius - Rua Manot!l Francisco da Costa 1333' - Nesta;
Motel Mistérius Rua Manoel Francisco da Costa 1333 - Nesta;
Noeli Bakun - Rua Ferdinando Campos Primo, 140, Bairro Ava -

Guaramirim;
Osvanir Cristofolini - Rua AdolfoMilnitz, sln - Corupá;
Osvanir Cristofolini - Rua AdolfoMilnitz, sln - Corupá;
Paperville Com. e Repres. de Papel - R. João Jacob Martins, 267 �

Nesta;
Paulo Sérgio Rodrigues - R. Francisco Gretter, sln - Nesta;

QuimicloroCom. Repres, Ltda - Rua Jorge Czerniewicz, 1120 �Nesta;

Quimicloro Com. Repres. Ltda - Rua Jorge Czerniewicz, ·1120 - Nesta;

Raville Transp. Rodoviários Lt - Avenida Getulio Vargas, '754 - Nesta;

Rematex Ind, Com. Malhas Ltda - Rua ÂngeloRubini, 1079, Fundos
Nesta;
Roseli Waltraud Melchert - Rua Adele Hermann, sln - Corupá;
Sinara Adriana Lemos Leão - ME - Rua 617, Edmundo Arnoldo

Emmendorfer - Nesta;

SolangePedri - ME -,Av. Marechal D. da Fonseca, 903, Sl 02 - Nesta;

Son Car Eletrônica Ltda - Rua Bernardo Grubba, 189 - Nesta;
I

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

ram a aceitar a'devida intimação, faz por intermédio do presente
Edital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na.Rua
ArthurMuller, QO 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito,

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

referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 04 de abril de 2001
\

lltonHoffmann

Tabelião Substituto

, ..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Gente
por Sebastião Dourado

Vento no rosto
Caco Cioeler, o espião Davi
de "Um Anjo Caiu do Céu",
deu um jeito de dribla): o
trânsito do Rio de Janeiro,
onde está morando
atualmente para gravar a

.

novela. O ator resolveu

comprar uma scooter e está

todo serelepe sobre duas
rodas. Não é raro ver Caco
Cioeler com sua motoneta

verde p�las ruas da Zona Sul
da cidade.

.

o chefe
A_ história dos espiões em ,

"Um Anjo Caiu do Céu"

promete esquentar ainda
mais. Depois de Suzana

Werner, na pele da espiã
Débora" é a vez do ator Caio

Junqueira reforçar o time da
trama de Antônio Calmon.
Caio será Adolfinho;um
rapaz tímido, irmão de Alice,
personagem de Débora

Lamm, que esconde um

segredo: é Adolfo, o Líder, da
facção neonazista à qual
pertence Lenya, vivida por
Chris Couto.

Repórter local
A atriz Cínthia Benini, que
interpretou a fisioterapeuta
Isabel em "taças de Família",
está de malas prontas para a

Nova Zelândia. Formada em

jornalismo, a atriz vai retomar
dois projetos antigos: estudar
inglês e gravar matérias em

vídeo sobre cultura e esportes
do pais. Antes de ir, porém,
Cínthia tenta fechar com
alguma emissora brasileira a

eXibição das matérias. A

�lobo já se mostrou

Interessada.

Pegando pesado
A atriz Adriana Garambone,
que interpreta a Cidinha de

"Roda da Vida", nova novela
da Record, deve se mudar

defuútivamente para São

Paulo até maio. Morando

atualmente no Rio de Janeiro,
Adriana vai conciliar as

gravações da novela com a

peça RelcD<: It's Sex, que estréia

dia 10 de maio em São Paulo.
Até fá, fica na ponte-aérea.
Além de se ocupar com as

gravações e os ensaios da

peça, Adriana arranjou outra

atividade. Por conta de sua

personagem na novela, uma
garota criada em fazenda, a
atriz está dando duro em cima

de um trator. É que em várias
cenas Adriana vai estar

dirigindo a "jeringonça".
"Achei muito difícil. O trator

é muito pesado, mas estou

pegando o jeito", conforma
sr a atriz.

Imagem em alta
j

Babi, apresentadora do

"Programa Livre", do SBT,
.

saiu dos estúdios para gravar
mais um comercial de tevê.
Desta vez Babi atua na

propaganda do automóvel

Gollf, da Volkswagen. O
comercial foi gravado na

.

semana passada e nele Babi

aparece como instrutora de
auto-escola. O curioso é que,
neste caso, a arte imita a vida.

"Aprendi a dirigir aos 17 anos

no Golf do meu marido,
Marcelo", conta Babi, que nas

próximas semanas vai

participar de mais um

comercial. Ela vai �parecer
falando sobre as vantagens do
absorvente Sempre Livre. A

Jorge Rodrigues Jorge/CZN Júnior, como O Zeca sendo hostilizado por meninos de rua

Esta semana vão ao ar as primeiras cenas de Júnior na pele do
malabarista Zeca em "Estrela-Guia". Coincidência ou não, o

.

garoto entra em cena quando Cristal, papel da irmã, Sandy,
, /

resolve fugir de casa e voltar para jagatah. Na cena, Júnior
contracenou com Netinho Alves, que faz Daniel, filho de Tony,
papel de Guilherme Fontes. Zeca acaba salvando o menino, que
sai à procura de Cristal e é assaltado por uma turma de pivetes.
As gravações foram acompanhadas de perto pelos pais de

Júnior, Noely e Xororó, que se mostraram orgulhosos.
"Mesmo acumulando o seriado 'Sandy e Júnior' e a novela, ele

. .

não está precisando de aulas de reforço no colégio. O Júnior é
aplicado e só tem notas boas", gaba-se a mãe. Na pele de um

malabarista que se apresenta no sinal de trânsito, até que Júnior
dá para o gasto. O ator não deixou cair as bolinhas nenhuma
vez. Para aprender a manuseá-las, júnior teve uma aulá com os

professores do grupo carioca Intrépida Trupe, e o restante,
cerca de um mês de aulas, com o professor Carlos Henrique

.

Silvestre, do colégio onde estuda, em Campinas, São Paulo.
Cercado de seguranças,Júnior não pôde dar atenção às dúzias
de fãs que assistiam à cena gravada no-Bairro de São Conrado,

Zona Sul do Rio.

propaganda do Golf começa
a ser exibida na última

semana de abril.

modelo.

Reforço de peso
Solange Frazão vai expandir
seus domínios na Globo.

Depois de ass�ar contrato
com a errussora para
apresentar um quadro no

"Planeta Xuxa", a bela
morena vai acordar mais cedo
durante a semana para
participar do "Mais Você", ao
lado de Ana Maria Braga.

Místérío
A morena Maryeva, a garota
da perturbadora gotinha do

comercial da Brahma e

apresentadora do canal. por
assinatura Sportv,: vai gravar
na próxima semana um teste

para a Globo. A finalidade é

guardada a sete chaves pela

Solange vai dar dicas de
exercícios no programa. A
idéia partiu da diretora
Marlene Mattos.

Ódío em rede

Depois de Gabriela Duarte, é
a vez de Sandy sofrer nas
mãos dos internautas. Já está

no ar o site Eu Odeio a

Cristal, com criticas, não só à

personagem de Sandy em
"Estrela-Guia", como à

própria carreira da cantora.

Na página inicial é

apresentada uma foto de

Sandy ao lado do ator Nélson

Xavier, que faz o Purunan,
onde está escrita a frase "Tem

que ter paciência de monge

para agüentar a Cristal":

Belo ínteresseíro
Sílvio de Abreu gosta mesmo

de pares inusitados. Depois de

escalar Cláudia Jimenez para
formar par romântico com o

gatão Reynaldo Gianecchini

em sua nova trama "A
Incrível Batalha das Filhas da
Mãe no Jardim do Éden", o
autorprepara outra surpresa.
O belíssimo Thiago Lacerda'

vai viver cenas tórridas com

Regina Casé. Na novela, ele
será Adriano, um mau-caráter

que se aproxima da

personagem de Regina em

função da polpuda conta

bancária da moça.

,

O íustíceíro
Depois de atuar no episódio
"A Sonata", de "Brava

G�nte", o ator Ângelo
Antônio se prepara para outro'

persohage� da série. Desta,
vez ele será Juvenal no
episódio "Às 6:30 h no Largo
do Carmo", baseado no conto

de Autran Cerrado. Na

história, Ângelo faz o irmão
de Natália, papel de
Alessandra Negrini, uma
fogosa moça de família pobre,\.

que se apaixona pelo rico

Quincas, vivido por Marcos
Winter. Juvenal vai duelar
com Quincas, para livrar a
honra da irmã, que será

flagrada pelo pai, transando
com o ricaço. As cenas serão

gravadas na próxima semana,
e ainda não têm data para
trem ao ar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I

I·
I Foco por Mariana Meireles

A vez do
Depois de tentar, sem muito" sucesso,

alavancar a audiência com cenários

paradisíacos no Nordeste e belas paisagens no

exterior, como aconteceu em "Marcas da

Paixão" e "Vidas. Cruzadas'� aRecord

resolveu resgatar uma antiga receita para jazer
novelas. Vai oferecer ao público o tradicional

"arroz-comfeijão" na cinzenta São Paulo,
temperado por um romance folhetinesco,
recheado por tanto ódio e vingança que
deixaria qualquer autor mexicano se roendo
de invf!ja. Estes são os principais ingredientes
de "Roda da Vida", a nova novela da

emissora que estréia nesta segundafeira, dia
16 de abrz� às 20h15.

Escrita por Solange Castro Neves, que
também fez ''lvfarcas da Paixão" no ano

passado, e custando algo em torno de R$ 50

milpor capítulo, "Roda da Vida" abusa de
histórias de amor e disputas entre jamília,
interpretadas por atores pouco consagrados.
Traz até uma salada de núcleos, inclusive udi

jormado só por jovens, no qual estarão duas

crias da Record: Fabiana Alvarev no papel de
:

Kanne, e Rodrigo Veronese, como o traficante Raja.
Homossexualismo e drogas vão ser discutidos por este

núcleo. "0. público está carente de magia e esperança,
mas tem de ter pé na realidade", resume Solange.
O fio condutor dessa trama apimentada com genuíno
chilli mexicano é Sojia, interpretada por Helena
Fernandes, uma mulher jria e calculista que dedica
todos os seus dias a se vingar da jamília Almeida

Alencar, apontada como a responsável por todos as

desgraças de sua vida. Quando criança, Softa joi morar
em uma javela com os pais, após eles serem expulsos
das terras dos Almeida Alencar, onde eram grileiros. Na
javela, o que já era ruim fica ainda pior quando um

incêndio destrói o barraco da jamília e mata os pais de

Sojia. A menina só não morre também porque é salva

na hora H por Malaquias, um bom samaritano

interpretado por Totry Tornado.

Depois dessa tragédia, a moça só-pensa mesmo em, no

mínimo, jurar' os olhos dessa gente. "Ela fica obcecada
com esta história. E vai usar O' único artifício que tem, a

beleza, para destruí-los", explica Helena Fernandes que,
na novela, vai aparecer de cabelos bem compridos por
conta de um aplique.' Perseguindo seu objetivo, Softa

.

t.uíza Danlas/CZN Cássia Unhares e Carlos Casagrande, de "Roda da Vida"

conhece

Marcelo

Almeida Alencar,
um ricaço vivido

por Henrique
Pagnoncellis, e

trata logo de

tornar-se amante

do inimigo.
Marcelo fica de

quatro pela
bonitona e o

destino trata de.
dar uma jorça à

vingadora. É a

partir dos acontecimentos com Marcelo que Softa
conseg.ue destilar seu veneno.

Marcelo é casado e pai de Tamires, papel de Cássia

Linbares, a heróina de "Roda da Vida", e Alex,
interpretado por Emílio Orciollo Neto, um desajustado
plqybqy. Marcelo é o irmão caçula de Daniei, vivido por
Paulo Figueiredo. Os dois irmãos são casados com duas

irmãs. Daniel tem três filhos, entre eles Caio, papel de
Carlos Casagrande, que vive um conturbado namoro

com a prima Tamires, sem ninguém saber. Alex

descobre toda. a história e resolve se vingar do primo,
mas, no meio de uma discussão com arma em punho,
acaba matando o próprio pai, . Marcelo. "A trama joi
inspirada em uma história real que aconteceu em

Uberaba, nos anos 80, quando um primo matou o outro

ao saber que a irmã estava grávida", conta a autora

Solange Castro Neves.

Softa vê nesta história a chance que sempre quis. Depois
da morte de Marcelo, ela dá em cima de Alex, joga
charme para Daniel e até finge estar ajudando Tamires,
quando a moça resolve deixar a jazenda e partirpara
São Paulo afim de esquecer o primo Caio. Tamires vai

trabalhar com Eloá, vivida por Cláudia Lv e Alan Lee,
papel de Juan Alba, antigo namorado de Softa e pai de
sua filha. ''A Tamires é uma garota normal. E por isso é

mais difíciL É complicado jazer a normal sem cair na
•

caricatura") filosr!fa Cássia Linbares.

Alan Lee, um solteirão convicto, se apaixona por
Tamires, para desespero de Softa. "Ele vai viver um

amor intenso com a Tamires, mas não será

correspondido de cara", revela Juan Alba, em seu

primeiro papel de destaque na tevê depois de "Terra

Nostra", da Globo, na qual jazia o cocheiro Josué.
Correndo por jora está Carlos Casagrande, que volta a

interpretar um protagonista em sua segunda novela na

Record. "Era para eu ter sido o vilão, que acabou

ficando com o E?1tílio. Mas o Caio não é tão bonzinho
assim", brinca Casagrande.

Yau(o Coe(fio
OSCONTOS

O iogue Raman era um verda

deiro mestre na arte do arco e

flecha. Certa manhã, ele convidou

seu discípulo mais querido para
assistir uma demonstração do seu

talento. O discípulo já vira aquilo
mais de cem vezes, mas - mesmo

assim - resolveu obedecer o

mestre.

Foram para o bosque ao lado

do mosteiro: ao chegarem diante de
um belo carvalho, Raman pegou
uma das flores que trazia em seu

colar, e a colocou um dos ramos da

árvore.

Em seguida, abriu seu alfolje, e retirou três objetos: seu magnífico arco

de madeira preciosa, uma flecha, e um lenço branco, bordado com desenhos
em lilás.

O iogue então posicionou-se a uma distância de cem passos do local

onde havia colocado aJlor. De jrente para o seu alvo, pediu que seu

discípulo o vendasse com o lenço bordado.

O discípulo jez o que o mestre ordenara.
- Quantas vezes você já me viu praticar o nobre e antigo esporte do

arco e flecha? -, perguntou.
- Todos os dias -, respondeu o discípulo. - E nem sempre o vi

acertar no rosa, a uma distância de 300 passos".
Com seus olhos cobertos pelo lenço, o iogue Raman fírmou os seus

Pés na tetra, distendeu o arco com toda a sua energia - apontando na

direção da rosa colocada num dos ramos do carvalho - e disparou.
A flecha cortou o ar, provocando um ruído agudo, mas nem sequer

atingiu a árvore, errando o alvo por uma distância constrangedora.
- Acertei? -, .disse Raman, retirando o lenço que cobria seus olhos.
- O senhor errou, e por grande margem -, respondeu o discípulo.

"Achei que ia mostrar-me o poder do pensamento e sua capacidade de

jazer mágicas."
- Eu lhe dei a lição mais importante sobre o poder do pensamento

-, respondeu Raman. "Quando desejar uma coisa, concentre-se apenas
nela: ninguémjamais será capaz de atingir um alvo que não consegue ver.

"

AREFLEXAo
t» Robin Sharma (em "O monge que vendeu sua Ferrari"):
"Existe uma simples paiavra que parece sintetizar todo. o sentido da

vida. Esta palavra é paixão. Devemos carregá-Ia escrita na testa, a cada
minuto do dia, porque é o jogo sagrado da paixão que serve como o

combustível mais potente para os nossos sonhos. A sociedade luta para nos

tirar o sentido desta palavra, e nós devemos jàzer o possívelpara mantê-la viva.

';4 melhor jórmula para uma vida miserável é deixar de jazer as coisas

pelas quais somos apaixonados, e passar a trabalhar apenas naquilo que
temos obrigação de jazer.

''Eu não estou jalando de paixão romântica, embora isso também seja
algo importante para uma existência inspirada. Estou jalando de permitir
que o entusiasmo penetre em tudo que jazemos. Quando isto acontece,

não pensamos no que passou ou no que se passará: pensamos no que está

passando conosco." .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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� 6t��"""""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Compos�toresde J�'�lassificados
-

,

em Festival de MUSIca do Sesc
Celebração

A Paróquia São Judas Tadeu organizou programação especial em
celebração à Páscoa. Durante toda a Semana Santa aconteceram procissões
diárias, sempre no horário das 19h30. Ontem, aconteceu a dramatização da
Via Sacra de Jesus, nas ruas da Vilà Lenzi, e, à noite, representação teatral da
morte de Jesus e procissão. No sábado e domingo, missas a partir das 5

horas da manhã.

Edson JunkesICP

o concurso

acontece no dia
25 de abril, em
Joínvllle

Melhor atendimento
Já está em funcionamento o posto de atendimento eletrônico da Caixa

Econômica Federal, localizado na Rua Walter Marquardt, junto ao posto
Mime. A princípio, o equipamento fornecerá extratos, saldos e saques de
caderneta de poupança e conta com�nte_ Outros serviços estão previstos
para breve, como recebimento de contas que possuem códigos de barras e

transferência de valores. Além deste posto, a Caixa tem ampliado sua rede

de, atendimento em Jaraguá do Sul através da abertura do posto de aten

dimento no edifício da JustiçaFederal e convênio com novas casas lotéricas.

Jaraguá do Sul- Dois jara
guaenses estão classificados para
a primeira etapa do 2° Festival de
Música do Sesc, que acontece no

dia 25 de abril, em Joinville. Enéas
Raasch e Luciano Arruda concor
reram com 52 candidatos (todos
da RegiãoNorte do Estado) e ago
ra fazem parte do grupo de 15
concorrentes, que no dia 25 deste
mês vão disputar três vagas ofe
recidas. Os três que se classifi
carem em Joinville passam para a

etapa final, marcada para os dias

S, 9 e 10 de maio, em Florianó-'

polis. Os 15 primeiros colocados
em Florianópolis participam de CD

que será patrocinado pelo Sesc.
Enéas Raasch obteve a classi

ficação com a música "Santa Ca

tarina", no estilo popularbrasileiro
e escrita e musicada já há algum
tempo. "Estou compondo há pou
co mais de quatro anos e estou

confiante nomeu trabalho"; afirma
Enéas, que tem na bagagem a ex

periência de vários festivais, mui
tos como vencedor. "Já ganhei vá
rios festivais de composição e in

terpretação, como o Festi val de

Concórdia, em 1999", comenta o

compositor.
Luciano Arruda representa

Jaraguá do Sul no festival com a

música "Só Pode Ser �ocê", no
estilo "pagode romântico", confor
me definição do próprio compo-

Missas
Sábado
20hOO - Matriz

Domingo
06hOO - Matriz

09hOO - Matriz
OSh30 - São Cristovão
OSh30 - Molha
OSh30 - Perpétuo Socorro

17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São Benedito
20hOO - São Cristovão

Festival: compositorEnéasRaasch concorre comamúsica "SantaCatarina"
\

NOSSAMENSAGEM
sitor. Luciano também demonstra
bastante otimismo em relação a

uma possível classificação, já que
não se considera um inexperiente
no assunto. Aos 23 anos de idade,
ele comenta que já compõe há
cinco anos e inclusive gravou um

CD demonstrativo, que chegou a
.

ser divulgado nas rádios locais.

Apesar do talento reconhecido
em festivais, nenhum dos dois

compositores consegue sobre
viver da arte. "Este é o sonho de
todo o artista, mas é um sonho
muito difícil de realizar", admite o

compositor, que sonha em ter suas

músicas gravadas por cantores de
nome nacional: Ele confessa que
é fã do grupo Raça Negra: e que
no início de sua carreira deixou-se
influenciar pelos músicos de sua

preferência. Luciano afirma que já
está inscrito no Festival da Canção .

de Jaraguá do Sul, que acontece

emmaio.

O técnico de Cultura do Sesc
de Joinville, Marcos Cunico, res
salta que o interesse do Sesc neste :

festival é promover e divulgarmú
sicas inéditas produzidas por
compositores catarinenses.

(MARIA HELENA MORAES)

"Se morrermos com Cristo pelo
Batismo, também viveremos comEle'

Com o coração em festa, hoje celebramos a Páscoa da Ressurreição
do Senhor. Nesta noite santa, festa do nosso batismo, somos iluminados
e profundamente tocados pela luz de Cristo Ressuscitado. Através das
leituras bíblicas, fazemos memória das maravilhas de Deus naHistória
da humanidade e renovarmos a nossa consagração ao Deus que nos

chamou das trevas para sua Luz admirável. Agora, renovados emCristo
Ressuscitado, a luz verdadeira que ilumina todo homem, iniciamos a

nossa Celebração Pascal.

A aio:

I:
I

/

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Assessoria Comercial

Avenida Marechal'Deodorn
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed, Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125
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Tomelin recomenda empresas
sobre declarações das DIEFs !

Econômico-Fiscais), lembrando , da atividade econômica no I
que a entrega de dados corretos Estado. Esse dado é signifi- !
é que determinará a fixação do -cativo, observa Tomelin, consi- I
índice de participação de Gua- derando que Guaramirim cons- I
ramirim no rateio dos recursos ta, atualmente, na 16" colocação
que retornam do ICMS (Im- entre as cidades de maior mo

posto Sobre Circulação de Mer- vimento econômico de Santa
cadorias e Serviços). O prazo Catarina.

para entrega das declarações Assim sendo, conclui o se-

SGuaramirim - O se- expira no final deste mês. cretário, a entrega das decla-
Conforme o secretário, atu- rações com informações pre

almente, os recursos oriundos do cisas significa garantia de maior
ICMS representam amaior fatia entrada de recursos no erário
na formação da receita mu- público.e.em conseqüência.me
nicipal, chegando a ultrapassar lhores condições financeiras
os 50% em alguns meses, para que a Prefeitura realize as

dependendo do comportamento obras previstas. (MILTON RAASCH)

Prazo de entrega
das declarações
termina no final
domês

cretário de Administração e Fi

nanças, Jair Tomelin, reco
mendou ontem que as empresas
dediquem especial atenção, este
ano, no fornecimento de in

formações através das DIEFs

(Declarações - de Informações

HospitalSantoAntôniopagaasdívidascomfomecedores
Guaramirim __:_ A partir da

segunda quinzena de abril, a

direção do Hospital Municipal
Santo Antônio deverá acelerar
as providências visando a

- quitação das dívidas que estão

pendentes com fornecedores, e
que foram herdadas ainda da

administração passada. A in

formação é do presidente do
Conselho Deliberativo do hos

pital, Osnildo Bartel, explicando
que a regularização desses dé-

bitos poderá demorar algum
tempo, porque o hospital deverá

. seguir todas as exigências pre
vistas na Lei de Responsabi
lidade Fiscal, nestes casos.

"Para tanto, existe uma co

missão já constituída com esta

finalidade, que irá avaliar as

contas que ficaram em aberto
com os fornecedores, exami
nando a legalidade de cada pro
cedimento. Depois, os resul
tados dessa análise serão envia-

dos para a apreciação e votação
na Câmara de Vereadores para,
então, finalmente os paga
mentos serem efetuados pela
Prefeitura.

Conforme relatório divul

gado pela administração do

hospital Santo Antônio, no final
do ano passado, a instituição
devia cerca de R$ 145 mil para
diversos fornecedores. A dívida
total do hospital é superior a R$
1,2 milhão. (MR)

Empregos - Cursos- Prestação de Serviços
Variedades - Alimentação - Construção

Todas as terças no CORREIO DO rovo

JARAGUÁ DO SUL, 14 DE ABRIL DE 2001

Publicaçãã Semanal daAdministração
Municipal de Guaramirim

-

Pergunta do Sr. Alberto Ribeiro. morador do Bairro Avai em
Guaramirim.

,
Sr. Prefeito, pretendo adquirir um terreno. Como saber se

Jinesrno é ou não legalizado? ,
:

"

J
-

'"

iPrefeitoMário Sérgio Peixer
'., Quero dizer ao Sr. Alberto que existem muitas

ca'racterísticas que diferenciam um terreno legal de um ter;eno
irregular. São características bem visíveis: Um terreno legalizado

[* possui arruamento, rede elétrica, rede de água, tubulação. planta e

escritura. Mas em caso de dúvida e para sua segurança recomeodo

ii uma consulta na se�retaria de planejamento da prefeitura. Aproveito o

r :���7n�:t:���:�:o�i:�:[:::��:�I:�:a�:n:��;
. �

[. .&prefeitura vai conceder gratuitamente« plantas de casas para apoi��
.

l famílias que possuem terreno e necessitam de projeto arquitetônico�:J;;
r o Programa Moradia Econômica, para construções de até 70 m2. As
,

beneficiárias serão pessoas físicas cuja renda mensal da família seja de
até 5 salários mínimos, tenha residência fixa e nenhuma outramoradia>4
em Guaramirim. Serão vários modelos isentos de taxas de legalizações
e o interessado poderá optar entre um deles.

Desta forma nossa administração está trabalhando em prol
de toda população, com respeito as leis e em busca constante da8
dignidade social para todos.

ss

É assim Sr.Alberto que e�nios acertandoGuaramirim.

,

Participe você também, tirando dúvidas e enviando

perguntas ao prefeito.
Assessoria de Imprensa: Rua 28 de agosto, 2042, Caixa
Postal43, Centro - CfP 89270 000 - Guaramirim - Sc.
f:mail: administracao@netuno.com.br

GUARAMIRIM
ADMINISTRAÇÄO MUNICIPAL 2001/200.01

370-0816

to

n

à
o

c

oC R I A cFOTOLITO &

Um novo conceito
, . -

'na pre-tmpressao
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Fotos: Edson JunkeslCP

Banana: apesar da cultura sermuito castigada pelas intempéries, os preços estão animando

Perspectiva de safra emercado
deixabananícultores "animados
Preço da bonono
está em alta e

produtores buscam
a exportação

Corupá/Guaramirim - De

pois de um ano com dificuldades,
devido aos prejuízos causados pelo
frio e estiagem, os bananicultores
daMicrorregião do Vale do Itapocu
estão animados. Os motivos são
os preços que o produto está con

seguindo no mercado, entre R$
5,50 aR$ 6,00 a caixa de 22 quilos,
e a perspectiva de aumentar o vo
lume de negócios nos próximos
meses, abastecendo o mercado in
terno, em outros Estados e am
pliando as exportações para países
vizinhos como a Argentina, Uru
guai e Paraguai.

Em Corupá, com 4,5 mil hec
tares de bananais e cerca de três
mil farrulias rurais que se dedicam
à atividade, omomento é demuito
otimismo entre os produtores,
confirma o presidente da Asbanco

I

GráficaCP
I 370-8649
370-7944

(Associação de Bananícultores de

Corupá), Valmor de Farias. "O pre

ço está bom e o ano promete", re
sume, comemorando o fato de os

produtores terem conseguido re

verter rapidamente uma situação
I que, no ano passado, era bastante
desfavorável.

De março a agosto, em pratica
mente todos os municípios da mi
crorregião, a cultura foi castigada,
quase simultaneamente, pela falta
de chuva e temperaturas muito bai
xas. Particularmente, no que se re

fere a Corupá, Fatias atribui essa
virada à melhoria das práticas de
cultivo, a partir de um treinamento.
ministrado pelo fitopatologistaRo
bertHarri Hinsi, de Itajaí, emjanei
ro, sobre o uso adequado de óleo

mi!leral, componente importante
para o desenvolvimento da planta
e na prevenção de doenças fúngi
cas, como a Sigatoka Amarela.

"O produto da nova safra, que
inicia em julho, será o melhor já
colhido em Corupá nos últimos
dez anos", garante Farias, acres
centando que os efeitos dessa pers
pectiva animadora já podem ser

notados, como "os compradores
que estão voltando a se interessar

pela produção de Corupá", Farias
defende a or&anização dos produ
tores para ocupar mais espaço no

mercado, visando, principalmen
te, as exportações para aArgentina.

PREÇO - Já o técnico agrí
cola e secretário municipal de
Agricultura de Guaramirim, Alei,

,

baldo Germann, atribui o entusias-
mo dos bananicultores a um só
motivo: os preços que o produto
está conseguindo nomercado, que
continuam estáveis, depois de te

rem chegado ao pico em dezembro
do ano passado, quando a comer

cialização da caixada fruta chegou
a R$ 7,00.

Segundo ele, é justamente a

qualidade da fruta produzida pelos
bananicultores catarinenses que
está garantindo a demanda. Sema

nalmente,' relata Germann, estão
saindo carregamentos para outros

Estados, como Mato Grosso,
Goiás, Rio de Janeiro e até para
São Paulo, que tem produção su

perior à de SantaCatarina, em área
de cultivo. (MILTON RAASCH)

fir» '9lJv���V CRM: 3059 - CPF: 468859357JODI

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776· Sala 12 . Ed. Maximunn Center

Prefeitura e Epagri pretendem
incentivar a qualidade

,

Corupá - A Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente e a

Epagri iniciaram estudos para a ela

boração de projeto, corri a finali
dade de ampliar a orientação téc

nica dos produtores que atuam na

bananicultura. O objetivo é conse

guir que Corupá, que já se destaca
como importante produtor de ba-

\

nanas no Estado, tenha condições
de elevar a qualidade do produto
ofertado, diz o secretário de Agri
cultura e Meio Ambiente, Edrnir
Morozini. Segundo ele, os detalhes
desse projeto ainda estão sendo

definidos,mas a intenção é colocá
lo em funcionamento em breve,
aproveitando o clima de otimismo

que voltou a existir entre os pro
dutores,gevido à reação dos preços
da ban�na no mercado.

Corupá possui cerca de sete

milhões de pés de bananeiras, dos

quais depende em grande parte toda
a movimentação econômica do

Município. "Entretanto, é preciso
investir também na qualidade do

produto e não só na produção, que
já é bastante significativa", avalia
Morozini, o que só será possível
através de um programa que orien
te os produtores sistematicamente, .

com treinamentos regulares.
A idéia, inicialmente, é contar

com a participação de 20 banani

cultores, q.ue deverão ter projetos
.

com tratos culturais bem orienta

dos tecnicamente. Os resultados
são esperados para médio prazo,
dentro de dois ou três anos, quan
do poderão-ser comparados. A
partir da instalação desses projetos
pilotos, o programa deverá ser ex

pandido posteriormente. Técnicos
da Epagri farão o acompanha
mento necessário. (MR)

Otimismo:produtores da região estão recebendoR$5,50 da caixa, emmédia
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Zipf: é importante participar desses eventos devido à troca de experiências

DuasRodaspromovesemínário
, '

nacional para indústria cárníca
aditivos para indústria cárnea, a Duas

Rodas, que pretende obter a liderança
neste mercado, considerou o evento um

passo importante para consolidar o rela
cionamento com os clientes.

No seminário foram discutidos temas
como: "O frigorífico e omeio ambiente",
"Legislação para produtos de origem
animal", "Experiências sobre Pesquisa e ,

Desenvolvimento de Mercado e Pro

dutos", "Terceirização de distribuição e

expedição de fábrica", "Tendências do

Mercado de Industrializados", "Mo
tivação, clientes e mercado", "Plane
jamento Estratégico", "Tendências do

, Mercado da Agroindústria", "Negoci
ação Internacional".

Com estes temas e palestrantes, a

Duas Rodas acredita que realizou ótimo
seminário para os clientes, onde os par

ticipantes puderam agregar novas infor

mações e conhecimentos sobre o ramo,

bem como trocar idéias com pessoas da
área. No evento, a Duas Rodas apre
sentou todo seu mix para o segmento,
com destaque para a linha de molhos

prontos, seguindo a tendência de pratos
prontos para consumo, muito debatida
durante o seminário.

JARAGUÁ DO SUL, 14 DE ABRIL DE 2001

-

CIRURGIÃO-DENTISTA - Especialista em Prótese
Dr: A{At- F é)s6víh'Oo-v�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804

E-mail -drair@netuno.com.br

E'NDO"!CRINALOGIA'""

V� M.CU"celO-Weher Süva:
;

'ô'
�" Ai{ "

•

FonejF,ax: 275-3786 - Sala 801
jui\'.ho está,rá fazendo estágio na Universidade de Bordeaux França

�

ENDOCRINOLOGIA
t»: cLevevcWY\lS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMOLOGIA - MEDICINA IN1fE
BRONCOSCOPIA (Especialista 'p�la

t», claadco- LUÚf/ 'dos-S
Fone/Fax: 372-1553 ou 371-5117 - 5

,

PROCTOLOGISTA
'O�A��L.S�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

'q 4ii,I\,CIRURâIÃ-DENTISTA ,

alista em Periodontia (Tratamento da' gengiva)
VVcv.C�/�
Fone: 371-8743 - Sala 705

Evento reuniu

cercadecem
\

participantes, no
Paraná

'1

Foz do Iguaçu - Entre os dias 4 a

6 de abril, a Duas Rodas realizou o 2°
Seminário Nacional Duas Rodas para
Indústria Cárnica, no Bourbon Resort

Convention, em Foz do Iguaçu, Paraná.
Ó evento reuniu cerca de cem parti
cipantes, entre técnicos, engenheiros, ge
rentes e diretores de todo o Brasil. Eles

representaram as principais indústrias'
cárneas como Sadia, Perdigão, Coope
rativa Central Oeste Catarinense (Au�
rora), Chapecó Alimentos, Indústria
Frigorífica Norte de Minas, Copavel e
Avipal, dentre outras.

Superintendente da Duas Rodas,
Leonardo Fausto Zipf, realizou a abertura
do evento. Ele enfatizou a importância
de participar de eventos como o semi

nário, devido à troca de experiências e
'

acesso .a novos temas.

Como fornecedora de condimentos e
, ,

CARDIOLOGIA
V r. pcibio- c. !vlont"e{,vo-

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606

á do Sul - seRua Guilherme

Cargas aéreàs
nacionais e internacionais

Fones: (Oxx47) 371-0l63 / 275-065l

Rua Ce'l. Procópio Gomes, 246
E-mail: brasil@netuno.com.br
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DIÁRIO DE íMOLA _

250 mil em Ímola
Os organizadores do GP de San Marino esperam_250 mil pessoas

em Ímola nos três dias do evento. Entre todas elas, uma vai concentrar
as atenções domingo: Ronaldinho, o centroavante da Inter de Milão,
que chega hoje à Itália e vem a Ímola para assistir à corrida ao vivo.

Ele já esteve em outros GPs antes: na Espanha em 1997, quando
jogava no Barcelona, e em Monza em 1999.

Europa, enfim
Cansado de viaj�r para as três primeiras corridas do ano, na

, b-pSIiJí4Iia, Malásia � �t��iL Eddie Irvine, da Jaguar, está contente da

yida por poder correr na Europa a partir deste fim de semana. "Nos

últimos dias, passei mais tempo voando do que o Super-Homem nos

seus dias mais atarefados", brincou o piloto irlandês, "Já não agüentava
maís entrar em'aviões," .",' , "',

.

,

,

Mazzacane fica
.

!
., �'"' '

Pelo menos em Ímola e Barcelona, Gastón Mazzacane deve
con�inuar na Prost. 'A� negoci�ções da equipe cóm Ricardo Zonta, o
nome escolhido para substituir o fraco piloto argentino, empacaram.
"A Jordan não liberou", confessouontem o brasileiro, que atualmente
é piloto ide testes do time amarelo. "Eu estou louco para correr, mas

não sei se seria uma boa", concluiu Zonta,
'

F-3000 �rein�. hoje
Çom duas sessões de classificação, sai hoje o grid da segunda etapa
da F-3000 Internacional, campeonato que tem cinco brasileiros:
Antonio Pizzonia, Ricardo Sperafico, Jaime Melo Jr., Rodrigo
Sperafico e Mario Haberfeld. AFIA informou nesta semana que de
2002 a 2004, a categoria não muda: continuará usando chassis Lola,
motores Zytek, pneus Avon e telemetria PI.

Seleciona

crianças de 03 meses a 14

para compor elenco d

poro o Di

Pequena - R$ 7,90
Gra"de - R'$ 13,90
Gigante, - R$ 17,90
ealzone - R$ 17,90

Prazer em Entregamos em Guaramirim
" atender bem.

.

'1J�.�a.� Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de béPlarla nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau- Jaraguá do Sul

Ferrarijá pensa emMontoya
como o "novo Schumacher"
Montoyaéum
doscandidatos
à sucessãode
Schumacher

Ímola - Mesmo sabendo que
a possibilidade de Michael Schu
macher renovar seu contrato até
2006 é grande, a Ferrari já está
atrás de seu sucessor. A operação
está em a�damento desde o ano

passado, e inicialmente contava

com a chance de o alemão parar
de correr no final de 2002, quando
termina Seu compromisso com o

time. O candidato, fortíssimo, à

vaga: Juan-Pablo Montoya.
Mal terminou o GP do Brasil,

há 12 dias, e o presidente da Fer

rari, Luca di Montezemolo, tele-
\.

fonou para o celular de Jean Todt,
diretor-esportivo da equipe. Que
ria mais informações sobre o co

lombiano, que terminou o fim de

semana como maior destaque de

Interlagos. Sua ultrapassagem so

bre Schumacher e as voltas na lide
rança da corrida elevaramMontoya
imediatamente à condição de piloto
de ponta da Fórmula 1, depois de

apenas três GPs na categoria.
Luca pediu um levantamento

completo sobre o colombiano: co
rno é seu contrato com aWilliams,
qual a duração, quais referências
técnicas seria possível apurar sobre'
seu comportamento na pista, co
mo' se relaciona com técnicos e

engenheiros, qual a chance de ini
ciar uma aproximação, enfim.
Montezemolo não descarta sequer
a formação de uma dupla com

Schumacher, algo que não seria

possível com outros nomes da

relação, como Villeneuve eRalf
Michael já disse quenunca gostaria
de ter o 'irmão como companheiro
de equipe e Jacques é seu inimigo
declarado.

Barrichello é carta fora do

baralho, ajulgar pelas últimas notí
cias publicadas na Itália. O brà
sileiro foi muito criticado pelo
acídepte com Ralf em Interlagós e

sua inconstância emocional tem

Flavio Mazzi/Warm UP

F-I: apesarde estreante, Montoya está sendo assediadopela Ferrari

sido alvo de todo tipo de recri

minação, "Quando menos for visto
e abrir a boca, melhor para ele",
diz 0 Tuttosport, um dos maiores
diários esportivos do país. "A cor

rida de Ímola é decisiva para seu

futuro", acrescentou o la Repub-
blica. ';

'

Montoya virou estrela do dia

para a noite. É o mais requisitado
em Ímola pa�a entrevistas e já
aparece nas cotações das casas de

aposta] com tantas chatices de
vencer quanto Rubens Barrichello
e Ralf,' seu 'companheiro na

Williams. O colombiano paga 8 por
L centra 1,70 por 1 de Schuma

eher, o favorito. David Coulthard
e Mika Hakkinen estão empatados
em segundo, com 4,50 por I,

!u�p-pablo, apesar do assédio,
mantém ()estilo cool que trouxe

dos É}JA, onde disputou a Indy em

1999 e 2000. "Ter liderado no Bra
sil mostrou um pouco o que posso
fazer. Mas nada mudou de verdade
nessas últimas duas semanas.

Venho para Ímola apenas para guiar
o mais rápido que posso, como

sempre faço em-qualquer corrida.
Ganhar? Por que 'pão? Mas é bom
vocês lembrarem que ainda nem

fiz meu primeíropit stop na F-I",
falou o colombiano, queaté agora
não chegou ao [inal de nenhuma cor
rida. Na Austrália teve um motor
quebrado, naMalásiarodou na chuva
e no Brasil foi acertado por trás por
Jos Verstap�n.

' ,

Montoya Já correu em Írnola,
de F-3000, em WJ8. "É a primeira
pista do ano que já conheço, e isso
deve ajudar em alguma coisa: Se
bem que naquela corrida dei apenas
cinco voltas e bati", disse.

'

(FLAVIO GOMES)

<CJ:�Ville Office Center

E!?critório Virtual
Locamos por hora, dia ou mês, escritório exe

cutivo e sala de reunião, �ronto para usar.

Fone / fax: Oxx 47 4230020

www.joinvitleotttce.com.br

Deixe o Real fazer
parte da sua vida.
Abra sua conta:

0800 770 2001.
www.�ancoreal.com.br

o banco da sua vida,
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Conquista: Fierfoi um dos enxadristas que disputou o CaJarinenseporJS

Estadual de Xadrez traz
títulos para Jaragúa do Sul
Jaraguá do Sul - No fim

de semana passado, foi realizado
Campeonato Catarinense de Xa

drez, nas categorias Sub-10, Sub-
12 e Sub-14, na cidade de Rio do

Sul. Os atletas da Fundação Mu
nicipal de Esportes, coman
dados pelos técnicos Maurício
Berti· e Eduardo Sperb, supe
raram as expectativas dos or

ganizadores. Mais de cem en

xadristas de Chapecó, Blume
nau, Lages, Florianópolis, Joa
çaba, Concórdia, Rio do Sul,
Balneário Camboriú, Lacerdó
polis e Rio Negrinho, participa
ram do evento.

No Sub-LO masculino, o ja
raguaense Lucas Augustin ficou
em primeiro lugar geral; no Sub-

12, Marcelo Nunes conquistou a

terceira colocação; no Sub-14,
Gustavo Barroso ficou em se

gundo lugar, e Alexandr Fier em
terceiro.

No feminino, no Sub-14, Va
nessa Engelmann garantiu a

.

segunda colocação e Karina
Kanzler o terceiro lugar.

Os campeões de cada cate

goria se classificaram para o

Campeonato Brasileiro 20Ql, que
vai realizado em maio, em

Goiânia.,(FR)

MalweelFME Juvenil é
campeã em Schroeder

Semana que vem

começa a fase
microrregional
daOloesc

Schroeder - Na quarta-feira
à noite foram realizadas as finais

,do Torneio de Verão de Futsal, no
GinásioMunicipal Alfredo Pasold.
O vencedor do torneio foi o time
da Malwee Juvenil, ao derrotar a
Coremaco por 5 a 4. O gol de
desempate foimarcado porRafael,
faltando 13 segundos para o tér-

. mino da partida. Nas disputas de

terceiro e quarto lugares, a Kiferro
ganhou daMalwee Infanto-juvenil,
por 11 a 10. No tempo normal, as
equipes empataram por 7 a 7, na
prorrogação, por 10 a 10, sendo
que o jogo foi definido na morte

súbita.
O artilheiro do campeonato foi

o jogador Cleber Kochella, da
Kiferro, com 17 gols marcados.

O goleiro menos vazado foi
Marcinho. Em 'Oito jogos ele dei-

xou passar 22 gols.
A assessora de esporte da

Prefeitura, Edite Helena Hang, in
forma que na próxima terça e

quarta-feira será realizada a fase

microrregional daOlesc - Olim

píada Estudantil Catarinense-,
promovida pela Fesporte e CME/
Schroeder. No dia 19, três esco

las do Município vão participar
do Moleque Bom de Bola e, pela
primeira vez, da "Moleca Boa de

Bola". "Os jogos começam no

período da manhã, prosseguem
à tarde e jogam todos contra to

dos", comunica.
Nesta segunda-feira vai

acon�ecer reunião arbitral para
discutir assuntos relacionados ao

10° Campeonato Municipal de
Futsal Sênior (Veteranos), às 19

horas, na sala de reuniões do Naes
(Núcleo Avançado de Ensino

Supletivo). Todos os dirigentes das
equipes que pretendem participar
das disputas vão participar. O
campeonato está previsto para

çomeçar no dia 27 de abril.

(FABIANERIBAS)

CampeonatoCatarinenseEscolar
.

foi lançado ontem na Capital
Florianópolis - O gover

nador do Estado, Esperidião Amin,
participou quinta-feira demanhã do
lançamento da 1O"Edição do Cam
peonato Catarinense Escolar -

MolequeBomde Bola-, que este
ano vai contar com o apoio do go
verno do Estado e Fesporte (Fun
dação Catarinense de Desporto).
A solenidade, realizada no Hotel
Cambirela, em Florianópolis,
aconteceu durante o 9° Encontro
do Fórum Nacional dos Secre
tários Estaduais de Esporte.

Reconhecido.como umprojeto
esportivo e social de grande reper
cussão, o "Moleque Bom de Bola"

é um campeonato de futebol entre
escolas de todas as cidades cata

rinenses e reúne milhares de

crianças. As competições iniciam
emjunho, com as disputasmicror
regionais, as etapas regionais em

agosto, até chegar à fase final,
prevista para setembro.

O presidente da Fesporte,
Pedro Bastos, explicou que o

evento é urna forma de confrater
nizar as comunidades e abrir

caminhos para o surgimento de

novos atletas. Lembrou que a

partir deste ano será realizada a

primeira competição feminina en
tre escolas.

'

NOTAS •

Jogos adiados

Neste final de semana não
vão acontecer jogos do Cam,
peonato Integração e Campen,
nato Varzeano devido ao feriado
de Páscoa. Os jogos foram
adiados e prosseguem normal
mente no próximo final de se

mana.

A Liga Norte Catarinense de
Voleibol informa que entre m

dias 25 a 29 de abril será rea

lizado o Festival Escolar Mirim
- Fundação Municipal de Bs

portes, em Jaraguá do Sul.

Apresentação
de skatistas

Hoje, a Planet vai promove
o primeiro Planet Tour d

Skate, no Skate Park Arthu

Müller, a partir das 14 horas.
evento vai contar com a par
ticipação dos skatistas profis
sionais, conhecidos nacional

mente, como Gabriel Rezend

(Dentinho) e Wagner Ramos

da Drop Dead, além de Ale

Carolino, da Child, e dois atleta
amadores.

Ginásio
interditado

Segundo informações d

Associação de Amigos do Es

porte Amador, o ginásio de es

portes do Parque da Malwe
não foi oficialmente informad
sobre interdição pela Confe

deração Brasileira de Futsal. O

responsáveis pela manutençã
do local estão providenciand
a instalação de exaustores p

que o ar quente seja liberado pa
ra fora do ginásio, evitando
umidade da quadra.

Os jogos do Campeonat
Estadual de Futsal e da Liga N
cional vão transcorrer normal
mente.
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