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Renaldo JunkeslCP Médico jaraguaense Víctor Bauer Júnior será homenageado na saNoite Brasileira. Página 6

SegurançasdoBigBowlling são
acusados de espancar clientes

HermannHoch, 23 anos, eMaico Lafin, 20,
acusam os seguranças do Big Bowlling, cujos
nomes não foram revelados, de agressão. A
denúncia foi feita na delegacia de Jaraguá do
Sul, no domingo passado, dia seguinte ao epi
sódio. Os jovens afirmam que, além da sessão

Pelaprimeira vez, em quase
dois anos de esforços, o Hos
pital deCorupá consegue equi
librar receita e despesa. Resul
tado anima entidade comunitá
ria que assumiu o controle da

Almeida; Cruz e Rosa-foram autuados emflagrante durante operação especial. Página 10 instituição. Página9Cesar JunkeslCP

de pancadaria, foram ameaçados demorte.
O sócio-proprietário do Big Bowlling, José

Carlos SeIl, nega as agressões e atribui a acu
sação à "concorrência desleal". O caso está
sendo investigado pela delegadaFedra Konell.
Página 10

Edson Junkes/CP Proliferação
descontrolada do

. mosquito vira flagelo

Combate aoMaruim

debatido em Corupá
A pesquisadora Doralice

Pedroso de Paiva, de Concór
dia, esteve reunida ontem com

técnicos e autoridades de Co

rupá, para orientar sobre o

combate aomosquito que ator
menta a cidade. Página 8

. Porzel está animado
com os resultados

Hospital consegue
elevar a receita

.
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Fogo cruzado
Contra fatos não há argumentos. A se julgar pelo calhamaço

de documentos - estudos geológicos, pareceres técnicos,mapas,
leis ambientais e ações impetradas na Justiça Federal -

apresentado por entidades ambientais, a instalação do Centro
o

deReciclagem eDestinação deRe
síduos, na Serra doFunil, emNereu

Ramos, será inviabilizada. Entre as

irregularidades apontadas no projeto
da ZLF Consultoria estão a decli
vidade do terreno, acima da per
mitida por lei, e a existência de área
considerada de preservação per
manente.

O editorial do CORREIO DO

POVO, da edição de quinta-feira,
afirmando que a oposição ao centro
de reciclagem se dá por motivos

políticos e interesses outros, já que
Os contrários "não conseguemexpor
com clareza a recusa e mostram-se

perdidos, sem argumentações
consistentes que justifiquem a

oposição",motivou arevelação dos
documentos. Amatéria, que o jornal traz à página 8, expõe as

razões pelas quais os ambientalistas se baseiam para rejeitar o
local. Se verdadeiras, não haverá lobby que possareverter a
situação. ,>

O presidente da Adeajs, Emerson Gonçalves, classifica de

superficial oprojeto elaborado pelo engenheiro sanitaristaWerner
Zulauf. Até aí nada demais sério. É apenas uma análise de juízo
pessoal, se� qualquer embasamento técnico. Além do mais,
Gonçalves é adversário político do governo municipal e pré
candidato a deputado federal em 2002 pelo PT. O embate o

deixa em evidência e assegura a simpatia dosmoradores daRegião
de Nereu Ràmos. Todavia, as análises, assinadas por especia
listas, reduzem as suspeitas.

Se realmente não foram realizados estudos geológicos no
terreno, mas "sondagens", como garante Gonçalves, e que o

terreno apresenta 13 nascentes de água, e não apenas uma como
faz crer o projeto, há uma tentativa grosseira de manipular a
opinião pública. Até aqui, a sociedade aposta na seriedade e na

responsabilidade do governo, que empenhorou a própria
credibilidade quando divulgou o projeto. Entretanto, o con
traditório parece consistente, e a palavra final será dada pela
JustiçaFederal.
A iniciativa em apresentar uma alternativa à destinação de

toneladas diárias de lixo foi recebida com entusiasmo pela
população. A necessidade de se instalar o centro de reciclagem
é reconhecida, inclusive pela Adeajs. O que a entidade não
concorda é com o projeto e com o local escolhidos. A contenda
é fruto da intransigência e da falta de diálogo. É crucial, no
momento, que sejam esclarecidas todas as dúvidas e suspeitas
de irregularidades levantadas. Antes que o caso engrosse as

estatísticas das ilegalidades oficiais.
O perigo é a cegueira das vaidades. Se as divergências se

encaminharem para a solução judicial, como se vislumbra, a
trajetória será longa, sofrida e o veredito final poderá reservar
surpresas. É preciso manter viva a coragem de enfrentar as

imposições com responsabilidade e discernimento que a causa

exige. O que não se admite é a ausência de sobriedade. O que
mais importa é a preservação do meio ambiente como garantia
de vidas futuras; as irresponsabilidades trarão conseqüências para
todos, indistintamente.

A luta pela terra
* Mara Regina Krause

Alguns procedimentos que

permitem a preservação da ferti
lidade dos solos. Uso da policul
tura, que consiste em plantar
diferentes tipos de vegetal, ofere
cendo períodos de recuperação;
uso de cultura em plataforma em
terraços ou curvas de nível, que
evitam a erosão que apresenta
declives; uso adequado do arado,
impedindo que, dos sulcos porele
abertos, favoreçam o escoamento

rápido das águas da chuva e, con

seqüentemente, a erosão; uso de

processos biológicos, consistindo
no cultivo de plantas que protejam
o solo contra a ação do vento, e

manutenção de zonas cobertas

por florestas naturais ou por re

florestamento, para proteger as

nascentes dos rios.
As práticas agrícolas devem

sempre ser conduzidas por crité

rios técnicos, porque a contínua

utilização inadequada dos solos

traz grandes prejuízos econômi
cos para o proprietário e para toda
a região de abrangência da área

afetada.

Umdos principais fatores que
provocam a degradação dos solos
é, sem dúvida, o fogo. Tanto é que
a maioria dos técnicos agrícolas
recomenda que seja sempre
lembrada a frase: "O fogo é o

grande inimigo dos lavradores".
Isso porque o hábito de fazer

queimada, todos os anos para

"limpar o terreno", acaba com a

fertilidade da terra. O fogo deixa
o solo com urna camada sedimen

tada, dificultando a penetração da
água. Essa camada dura chega a

rachar depois de certo tempo e,

com a ação da chuva e do vento,
ocorre a esterilidade do terreno.

O fogo destrói também amatéria

orgânica eliminando toda a vida
existente no solo.

Além disso, é preciso analisar
e constar se a terra tem realmente

o que se.chama de "vocação agrí
cola", pois nem sempre amelhor
maneira de aprovejtar o solo
consiste no desbravamento e na

destruição dos hábitats. E, se for
verificado que o solo é adequado
para o plantio, assímmesmodevem
ser adotadas medidas para que a

fertilidade da terranão sejaesgotada
empouco tempo.

Ao longo dos últimos anos,
o vem acontecendo uma intensa
luta pela posse de terras. Aqueles
que não têm um pedaço de chão

invadem, algumas vezes, a pro
priedade alheia, ao passo que os

donos de grandes fazendas pro
curam defender, a todo custo, o

que lhes pertence. Assim, a luta
pela terra vai tomando grande
espaço no cenário nacional. Não
se ouve falar, no entanto, em con

servar esse solo, que é motivo de
tantas disputas.

Será que alguns dos candida
tos a proprietário de terras sabem
que a natureza leva entre 200 e

500 anos para transformar um
centímetro de rocha em solo

produtivo? Por certo a resposta
será negativa, pois infelizmente
ainda é a ignorância e o ime
diatismo que imperam no Brasil.

Por isso, se diz, com razão, que
enquanto a natureza trabalha em

tempo geológico, o homemdestrói

em ritmo acelerado a terra de
onde tira seu sustento. O solo,
como outros recursos naturais,
não é inesgotável e, devido a sua

má utilização, aumentam as áreas

improdutivas.

*Membro da ONG "Amigos
da natureza", Curitiba
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Zezínhoavalía reunião como�@�@tMi!\��
MILTON RAASCH positiva e discorda deAguiarGuaramirim tem mesmo muito a reclamar dos seus representantes

políticos e autoridades governamentais. A obra de ampliação do
sistema de abastecimento da Casan está paralisada, com a direção
da empresa em Florianópolis alegando falta de recursos; a obra do
Fórum da Comarca, que já deveria estar sendo feita no Bairrb

Avaí, não sai do papel; a cidade tem sérios problemas para salvar
o Hospital Santo Antônio da falência e não sai um centavo dos

órgãos competentes para dar ajuda; a Prefeitura se ressente de

máquinas e veículos mas não tem verbas para investir, ou pelo
menos alega não ter, e a cidade clama por obras de

embelezamento e pavimentação asfáltica, sem perspectiva
imediata. Dá pra ser feliz?

Arquivo/CP: Edson Junkes

Vice-prefeitodiz
quefaltava
mesmo diálogo
entre PF.L e PPB

Guaramirim - O vice-pre
feito José Joaquim Fernandes

(PPB), o Zezinho, considerou da

maior importância a reunião rea

lizada pela Executiva, vereadores
e secretáriosmunicipais integrantes
do PPB, porque teve o efeito de
fomentar novamente 9 diálogo
entre as legendas da coligação
Acerta Guaramirim (PFL/PPB).
Em conseqüência, destaca, já está

prevista uma reunião com o pre
feito Mário Sérgio Peixer (PFL)
para a próxima quarta-feira, e,

posteriormente, em data ainda não

marcada, acontecerá um encontro

dos diretórios dos dois partidos.
Ele não concorda, entretanto, com
todas as declarações do presidente
do PPB, José Prefeito de Aguiar.

Conforme Zezinho, se não

existe entre os dois partidos toda a

afinidade desejada por Aguiar é

porque "talvez falte maior aproxi
mação e engajamento dos próprios
pepebistas". Na avaliação do vice

prefeito, o PPB não pode se sentir
como sendo alijado da participação
no governo municipal, conforme
reclamam alguns, porque o partido,
na realidade, detém quatro das

principais secretarias municipais
- Finanças e Administração,
Educação, Agricultura e Esportes
e Lazer -, além da indicação do

professor Tito Flávio Teixeira da
Fonseca para a área de desenvol-

Rota das {Cachoeiras
Está definido o nome do
sucessor do prefeito de

Corupá, Luiz Carlos Tamanini
(PMDB), na presidência da

Associação de Ecoturismo
Rota das Cachoeiras, entidade
constituída há dois anos, para

introduzir o sistema de

administração e exploração
turística e educação do parque
onde está localizada a famosa
Rota das Cachoeiras. Trata-se

de Ulisses Ribas,
representante da Mobasa,
Módulo Battistella, que é

justamente a empresa que
cedeu a área onde está

localizado o parque ecológico
para que seja usufruído pela

comunidade. Ele foi
confirmado na última reunião
da associação, há alguns dias.

Projeto Quiriri
O secretário-executivo do

Projeto Quiriri - consórcio

que envolve as prefeituras de

Campo Alegre, Rio Negrinho,
São Bento do Sul e Corupá,
numa série de propostas e

metas de trabalho pela
preservação das condições
ambientais relacionadas com a

Mata Atlântica -, Magno
Bollmann, profere palestra no

próximo dia 4 de maio, na sede
da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu),
em Jaraguá do Sul.
Bollmann deverá falar sobre a

experiência bem-sucedida que
os municípios integrados pelo
projeto estão tendo no

recolhimento e tratamento

adequado às embalagens de

produtos agrotóxicos.

Não respalda: vice não apóia declaração de "PFL aproveitador"

pessoa de diálogo e não acredito

que vá existir dificuldade para acer

tar", acrescenta.
CANDIDATO - Para o vice

prefeito, o aspecto mais relevante
nisso tudo é que em breve os par
tidos estarão reunidos, quando "as

dúvidas serão dirimidas", Ele tam
bém lamentou a saída do ex-ve

reador Sandro Adriano Antonius
do partido, recentemente confir
mada. E, questionado sobre a

perspectiva política da coligação,
disse que continua alimentando a

idéia de futuramente apresentar o
nome para a reeleição, com Peixer

novamente como candidato a pre
feito. "Este é o direito natural de

quem foi eleito e não tenham

dúvidas que irei defendê-lo", con
clui. (MILTON RAASCH)

vimento, e de vários nomes em

funções de responsabilidade no

setor do ensino municipal. \

Ele também não respalda de

claração recente do presidente do

PPB, quando Aguiar definiu o PFL '

como "partido de aproveitadores",
mas evita fazer maiores comen

tários, dizendo que "o momento

deve ser para somar e não diver

gir". Mas concorda com as opi
niões de uma parcela de pepebistas
e até de pefelistas de que a atuação
do vereador Salim José Dequêch
(PfL), em determinados momen

tos, tem ferido os interesses dos

governistas, com críticas à atua

ção do próprio prefeito, como na

questão relativa à desativação do

posto de serviço de telefonia no

centro da cidade. "Mas o Salim é

Desafio

Quando o pastor Otto Porzel, presidente da Fundação Beneficente
de Corupá, diz que está animado com a

conquista de maior equilíbrio na contas do Hospital Comunitário,
tem mesmo motivos para fazê-lo. No ano passado, o hospital
dava prejuízos estimados em R$ 5 mil mensais. Atualmente,

receitas e despesas ficam quase niveladas. Claro que isso só vem

com dedicação. É um ponto positivo marcado

pela diretoria e um motivá forte para que a

comunidade corupaense continue prestando toda a ajuda
financeira possível.

Câmara começa a ouvir os gerentes de bancos
Guaramirim - o gerente da

. agência local doHSBC Bank Brasil,
João Maçaneiro Filho, foi o pri
meiro responsável por estabeleci
mento bancário a ser convocado

pelos vereadores, no intuito do Le

gislativo de colher depoimentos e

discutir melhorias como a elimi

nação de filas de clientes. Maça-

dência de redução de pessoal é
inegável, dizendo que em dezem
bro passado, apenas três funcioná
rios deram atendimento na agência
local. O presidente do Legislativo,
Evaldo João Junckes (PT), deverá
convocar os gerentes das demais

instituições bancárias da cidade,
para fazer explanações. (MR)

neiro garantiu que a agência tem

preocupação permanente de elimi
nar os problemas com filas, tendo
sido distinguida pela empresa,
inclusive, por ter conseguido a

média de 8 minutos e 47 segundos
de tempo de espera de cliente na

fila.
Mas também admitiu que a ten-

ASPAS _

"Todo cliente pra nós é milionário. Não fazemos dis

tinção no atendimento." (Gerente da agência do HSBC Bank

Brasil, João Maçaneiro Filho, durante depoimento na Câmara de
Vereadores de Guaramirim, quinta-feira)

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

\

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Médico Oftalmologista - CRM 9066

GráficaCPDr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 370-8649
370-7944

371- 1
Rua GuilhermeWeege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Câmara aprova programa de �[NI@lJ��@��
Renda Mínima-'Bolsa-escola'
Petistas elogiam
a iniciativa do

governoem
criar o projeto

Jaraguá doSul- A Câmara
de Vereadores aprovou na noite de

quinta-feira, emprimeira votação,
o projeto de autoria do Executivo

que institui o Programa deGarantia
de Renda Mínima-"Bolsa-escola".
A criação da proposta é impres
cindível para a adesão do Muni

cípio ao programa nacional. OBol
sa-escola beneficiará famílias
residentes na cidade que tenham
renda mensal per capita de até R$
90,00, cujos filhos e/ou depen
dentes, com idade entre 6 e 15 anos,

estejam matriculados e freqüen
tando a escola de ensino funda
mental.

O programa destina a cada
família incluída, "devidamente
cadastrada", R$ 15,00 mensais

para cada filho, podendo ser

atendidas nomáximo três de uma
mesma família, Os recursos para
custear o projeto são federais e

estão disponíveis ao Município a

partir da implantação do mesmo.

O líder do governo na Câmara, ve
reador Sílvio CelesteBard (PSDB),
informou que o dinheiro será libe
rado de acordo com a necessidade
de demanda.

Pelo projeto, o acompanha
mento e controle social do progra
ma serão exercidos pelo Conselho
Municipal de Assistência Social.
"O objetivo maior é incentivar a

permanência das crianças e dos

Arquivo/CP: Edson Junkes

Bord: "Existedinheirodisponivel; bastaapenasa implantaçãodoprograma"
adolescentes na rede escolar de
ensino fundamental", justifica o

governo, 'lembrando que Será

exigida freqüência escolar igual ou
superior a 85%. Bard informouque
o projeto considera a família a "uni
dade nuclear", eventualmente am
pliada por outros indivíduos que
com ela possua laços de parentes
co, que forme um grupo domés

tico, vivendo sob o mesmo teto.

ELOGIOS� A iniciativa de
instituir o programa de Bolsa
escola no Município foi elogiada
pela bancada do PT. O vereador
Marcos Scarpato disse que se

sentia feliz porque o governo
municipal estava adotando um

projeto que foi idealizado pelo PT.
Segundo ele, o Partido dos Tra-

balhadores adota dois projetos
distintos: um de Renda Mínima e

outro de Bolsa-escola, este último

implantado pela primeira vez em

Brasília, no governo de Cristóvam

Buarque.
Scarpato informou que o Pro

jeto de Renda Mínima, idealizado

pelo senador Eduardo Suplicy,
completa a renda familiarde acordo
com o número de filhos, indepen
dente de freqüentarem a escola. "Se
um casal tem quatro filhos, a renda
mínima para sobreviver deveria ser
de quatro salários mínimos. Se o

valor é menor, o programa o

completa", explicou, acrescen
tando que no caso do Bolsa-escola
a proposta é idêntica.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Amvali promove curso sobre LRF para vereadores-
Jaraguä do Sul - A Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) promoveu, na
noite da última quarta-feira, entre
19 e 23 horas, no auditório do Se

si, a primeira etapa do curso para
vereadores da região. Na opor
tunidade, a advogada Rosângela
Buzzi abordou a LRF (Lei de Res
ponsabilidade Fiscal), a emenda

constitilcional25, que dispõe sobre
os limites de despesas dos legis
lativos municipais, e a Lei 1.028,
que estabelece as sanções penais
para o descumprimento da LRF.

Na próxima quarta-feira, no
mesmo local, será realizada a

segunda etapa do curso, que,
abordará LDO (Lei de Diretrizes

Orçamentárias), PPA (Plano
Plurianual) e Loas (Lei Orgânica
deAssistência Social). No primeiro
encontro apenas 29 vereadores da

região compareceram, entre eles,
oito dos nove parlamentares de São
João do Itaperiú.

De Jaraguá do Sul estiveram

presentes os vereadores Eugênio
Garcia (PSDB), Vitório Lazzaris e
Pedro Garcia, ambos do PMDB,
e os petistas Marcos Scarpato e

JoséPendiuk dos Santos, o Zé Pa

dre, além do assessor da bancada
do PT, Antônio Marcos da Silva,
o Déga, também primeiro suplente
de vereador. Participaram ainda o

presidente da Câmara de Schroe

der, Felipe Voight (PPB), de Gua-

ramirim, Evaldo Junckes (PT),
além de assessores, e três vereado
res deMassaranduba e um de Barra
Velha

A secretária-executiva da Am

vali,Maria TerezaNora, informou

que o objetivo do curso é repassar
informações sobre os assuntos,

que considera de fundamental

importância para o gerenciamento
público. "Todo agente político de
veria estar inteirado desses assun
tos para acompanhar a aplicação
da lei", resumiu, informando que
os vereadores sugeriam a criação
de uma associação de parlamen
tares na região, colocando a Amvali

à disposição para intermediar fu
turos encontros. (MC)

.

O deputado estadual Ivo Konell (PMDB) encaminhou ao

presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador
Xavier Vieira, ofício solicitando a construção da Casa da

Cidadania em Jaraguá do Sul.
Konell sugeriu que a entidade seja instalada em Três Rios do

Norte, atendendo os bairros de Nereu Ramos, Estrada Nova,
Santo Antônio e 'vila Rau. Caso o Tribunal aceite o pedido, a Casa
poderá abrigar o Juizado de.Conciliação ou Juizado Especial. "Se
for de interesse do Município, alguns órgãos como o Conselho de

Direitos da Criança e do Adolescente, o Procon, o Incra e o

Conselho Tutelar também poderiam fazer parte da Casa da

Cidadania. Afinal respondem por serviços de interesse da

população", justificou.

Reunião

Lideranças peemedebistas do
Estado estiveram reunidos na

noite de ontem, no CPL

(Centro Integrado de
Profissionais Liberais), em
Jaraguá do Sul, para iniciar
oficialmente as discussões
sobre as eleições 2002. O

assunto mais debatido foi a

negociação com o PSDB. O

prefeito de Joinville, Luiz

Henrique da Silveira, virtual
candidato ao governo do

Estado, insiste na aliança entre

as legendas.

Oposição
Por outro lado, Konell está

empenhado em inviabilizar a

coligação. Alega que o prefeito
Irineu Pasold

(PSDB) está comprometido
com o governador Esperidião

Amin (PPB) e com
empresários, que manifestam

interesse pela
manutenção da aliançaMais
Santa Catarina, por isso não

apoiará a candidatura de Luiz

Henrique, Entretanto, as
articulações estão sendo

costuradas à revelia de Konell.

Exemplo
Toda a bandalheira no Senado deixa dúvidas quanto à sanidade

mental do imperador romano Calígula, que nomeou seu cavalo

Incitatus senador. Comparado aos senadores

governistas, Incitatus, no que se refere à ética, foi exemplar. Não
consta que tenha sido alvo de suspeita de apoderar-se do dinheiro

público, não roubou, não violou o painel de votação, nunca
quebrou o decoro parlamentar; jamais negociou o voto, nem

mesmo para estender a permanência de Calígula no poder, entre
37 e 41 d.C.

Antecipado
O primeiro suplente de
vereador do PFL de Jaraguã
do Sul, Rui Lessmann,
assumiu a vaga do vereador
Carione Pavanello, na noite da
última quinta-feira. Em
princípio, a substituição se

daria apenas na semana que
vem, mas foi antecipada.
Lessmann também é diretor
da CâmaraMunicipal.

Pr
A tranqüilidade demonstrada nas

últimas semanas pelos
vereadores petistas, na Câmara
de Jaraguá do Sul, talvez esteja

relacionada com o

desaparecimento das principais
lideranças municipais. Até

mesmo as reuniões semanais
estão comprometidas por falta

de quorum. Ninguém sabe,

ninguém viu!

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

[ADD/Makler�
ÉMAJSSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�O\ll? 'o Rua: Presidente Epitócio Pessoa, 490 - Centro

,,:�\),,:R\,Ç Fone: 370-0047 - Jaraguó do Sul - SC
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Curso Técnicas deAtendimento
reúnemais de 25 pessoas

. Jaraguá doSul- Na serna

na passada, mais de 25 pe�soas
- empreendedores de diversos
ramos - participaram do curso

de Técnicas de Atendimento,
realizado pelaApevi (Associação
das Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu) e Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul), no auditório da Humana

Urgente. A ministrante docurso

(de 16 horas) foi a pedagoga pós
graduada em Pedagogia, Comuni
cação e Recursos Humanos Eleu
saMaria Indalêncio Vilela Veiga.

- A intenção era mostrar

para os participantes que, quando
eles estão de bem com eles mes

mos, as relações interpessoais
são melhores. Quando estamos

de bem com a vida nós traba-

lhamos melhor e realizamos os

melhores negócios -, destaca

Eleusa, que atua há oito anos nes

te ramo.

A pedagoga diz que trabalhou
questões relacionadas à autocon

fiança, auto-estima, através de
atividades em grupo. "Eu não

utilizo retroprojetores, nem sli

des, elaboro exercícios dinâmicos
que trabalham as pessoas de
dentro para fora", explica.

A técnica de serviços da Ape
vi, Silmara Arruda, informa que
este curso será realizado nova

mente, em data a ser definida,
com a mesma instrutora. Os in

teressados podem adquirir mais
informações na Apevi pelo
telefone 37l-1044.

(FAB,IANE RIBAS)

r

,

: O O prefeito Irineu Pasold divulgou esta semana que 82% dos
29.124 contribuintes' pagaram o IPTU (Imposto Predial e Ter
ritorial Urbano) em parcela única. Foram arrecadados R$
4.244.871,48. Nos 82% a Prefeitura incluiu �s 1,5 mil isentos do
imposto.
De acordo com Pasold, o reajuste de 7% no IPTU deste ano

representa aumento de apenas 0,55% na receita do Município.
O IPTU é responsável por 7% da receita anual de Jaraguä do
Sul.

---------,

o Os servidores de Jaraguá do Sul terão reajuste salarial de 7%, a

partir demaio. Com o aumento, o menor piso na Prefeitura será de R$

3�0,26. O auxílio-alimentação passou de R$ 2,50 para R$ 3,50, por,
dia trabalhado. '

.

,
o Patrões e empregados do setor do vestuário de Jaraguá do ,
Sul e região chegaram a um acordo nas negociações salariais. O ,
salário admissional passa dos atuais R$ 260,00 para R$ 290,00 e ,
normativo de R$ 300,00 para R$ �30,00. Os trabalhadores terão'
ainda um reajuste de 7,7%. ,
O O curso de Custos e Formação do Preço de Venda - Indústria será'
ministrado pelo instrutor Renato Ferrari, entre os dias 7 e 10 de maio, ,
das 19 às 22h30, no auditório da Humana. O valor do investimento é'
de R$ 40,00 para sócios da Acijs/Apevi e R$ 50,00 para não sócios.'
Informações com Silmara, pelo telefone 371-1044. .,
L � ��

Secretaria deFazendaprorroga
para o dia 15 entrega da DIEF·
Servidorde

recepção das
declarações
apresenta falhas

Jaraguá do Sul- A Secre
taria Estadual de Fazenda pror
rogou para o dia 15 de maio o

prazo de entrega da DIEF (De
claração de Informações Econô
micas e Fiscais). Anteriormente,
estava marcado para a próxima
segunda-feira, dia 30. A comu

nicação foi feita pela Gecat

(Gerência de Cadastro Tribu

tário), órgão da Secretaria de

Fazenda, que alega problemas no
servidór de recepção das decla-:

rações. A Gecat lembra que os

contadores das empresas pre
cisam solicitar a senha para o

envio das DIEFs, com pelo me

nos quatro dias úteis de antece
dência em relação ao prazo final.

No comunicado da Gecat,
enviado à Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Ita

pocu), o gerente do órgão, Oilson
Amaral, sugere que a entidade
instrua o plantão fiscal a fim de
evitar congestionamento da linha
telefônica da secretaria, além de
alertar sobre a necessidade de alte

rações cadastrais dos contadores.
DIEFs são declarações do

movimento econômico realizado
dentro das empresas, entregues
anualmente à Secretaria de Fa

zenda, até o dia 30 de abril. Com
base nas informações prestadas
pelas empresas, a secretaria co

nhece a movimentação financeira
do Estado e define os índices de

repasse do ICMS (Imposto sobre

Imposto: empresas têm até o dia IS de maiopara entregar declaração

Circulação de Mercadorias e Ser

viços) aos municípios. De acordo
com o assessor Tributário da Am

vali, Mateus Silvestrin,a entidade
está empenhada em esclarecer
sobre o preenchimento correto

das DIEFs para garantir o reajuste
do valor adicionado ao retomo do

imposto.
- A Amvali está desenvol

vendo um trabalho de integração
entre contadores e empresários
da região, cujo objetivo é evitar

que não haja erro no preenchi
mento das DIEFs, evitando que
as empresas sejam obrigadas a

refazer os trabalhos e prejuízos
ao Município -, informou, lem
brando que, no final de março, a
Amvali promoveu uni curso para
contadores das cidades que in

tegram à entidade. "O objetivo do
curso era evitar o erro e os trans-

tomos já apontados", completou.
'-

-Silvestrin acredita que amaio

ria das DIEFs das empresas da

região estejam prontas, já que o

prazo inicialmente estabelecido

para a entrega da declaração era

a próxima segunda-feira. "En
tretanto, estamos fazendo con

tato com as empresas para que
não deixem para a última hora a

entrega da declaração", revelou,
lembrando que a preocupação da
Amvali com o prenchimento cor
reto das DIEFs tem trazido resul
tados positivos à região,

De acordo com ele, em 1994,
a microrregião da Amvali ocu

pava a sétima posição no ranking
estadual do índice de retomo do
ICMS e Jaraguá do Sul o quarto
lugar. Hoje, a Amvali está em

quarto lugar e o Município em

terceiro. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�édicoVíctorBauerJúnior ��t��"""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
sera homenageado pelo Rotary .

.

5º Noite Brasileira
vai beneficiar
as entidades

Ajadefi e Ama

Jaraguá do Sul - No pró
ximo sábado, dia 5, o Rotary
Clube Pérola Industrial vai pro
mover a 5a Noite Brasileira, no
Clube Atlético Baependi, a partir
das 20h30. A presidenta da enti

dade, Magali Barbi Hermann,
informa que serão servidos pratos
da culinária nordestina e explica
que a renda do evento será destina
da para a Ajadefi (Associação Ja

raguaense de Deficientes Físi

cos) e Ama (Associação dos Ami
gos dos Autistas). "A intenção é
contribuir de alguma forma com

estas organizações, ,proporcionan
do melhores condições de vida,
além de oportunizar crescimento
para pessoas portadoras de defi

ciência", considera.
Para Magali, quem prestigiar

o evento estará colaborando dire
tamente CO!?' pessoas que real
mente precisam de apoio. "Nós
estamos bastante entusiasmados
e com expectativa de integrar ain
da mais nossa região nos projetos
sociais", estima a presidenta,
apostando na responsabilidade
social de cada um.

HOMENAGEM - No início
do evento será realizada home

nagem ao médico jaraguaense de
renome internacional, o cardioci
rurgião Víctor Bauer Júnior. O

Reconhecimento: médicojaraguaense vai receber o titulo PaulHarris

médico vai receber o Título Paul

Harris, do Rotary Internacional,
principal reconhecimento da or

ganização. "Ele foi indicado e

aprovado, por unanimidade, por
que faz caridade médica e é um

profissional que se preocupa
com os pacientes, e vem se des
tacando em novas técnicas de

cirurgia", conta Magali, enfa-

tizando que sua dedicação e pro
fissionalismo, aliados ao social,
credenciaram Bauer Júnior ao

reconhecimento. "O título não

apenas lhe proporciona uma ho

menagem regional, mas de todo
o Estado". Jaraguaense radicado
em Curitiba, omédico lidera equi
pe de cirurgia no Hospital Cajuru.
(FABIANE RIBAS)

Primeirofiat da cidade será inaugurado em junho
Jaraguá doSul- O primeiro

flat de Jaraguá do Sul será inaugu
rado oficialmente no dia 4 de junho
próximo. O empreendimento é do

GrupoAceor e o investimento cor
responde ao potencial econômico
da região. São 80 apartamentos,
sendo que 68 já estão em funcio-

namento. Restaurante, cozinha in
ternacional operando 24 horas e

ainda três salas de eventos para
200 pessoas, piscina com deck,
sala de ginástica, business center,
apartamentos com rede para uso

de equipamentos de informática,
como acesso à Internet, entre ou-

tras opções do sistema hoteleiro.
O Grupo Accor pretende investir
até o ano 2003 na construção de
25 hotéis nas regiões Sul e Sudeste
com recursos de mais de R$ 200

milhões, incluindo novos empreen
dimentos em Joinville, São José,
Florianópolis e Criciúma.

Curso
O Núcleo de Automecânicas da Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) promove, de 7 a 1 de maio, curso de
Conversão de veículos a gás metano, em parceria com o Senai de
Jaraguá do Sul, ministrado pelo instnitor Charles EvandroMolinari.
Ele repassará informações técnicas sobre instrumentação aplicada
ao gás metano veicular, estudo das normas técnicas, métodos para
homologação da oficina, estudo de kits e do processo de instalação
no veículo, manutenção preventiva e corretiva, regulamentação e

afinação dos veículos convertidos. A carga horária é de 50 horas
aula com no máximo 16 participantes. O investimento individual é
de R$ 300,00 e o curso tem por finalidade capacitar os participantes
a converter veículos, dentro das normas e portarias pertinentes à
conversão.

Exposição fotográfica
O Núcleo de Fotografia está promovendo exposição relativa ao

Dia das Mães. São fotos que têm como tema a maternidade. A

exposição fica aberta ao público até o dia 14 de maio, e todas as

fotos serão leiloadas e a rende revertida para a Rede Feminina de
Combate ao Câncer. O leilão está previsto para o final de julho,
junto com a promoção "Noite das Sopas".

Passeio ciclístico
AONG Amigos daBicicleta promove neste domingo o 10 Passeio

Ciclístico do Trabalhador, com saída às 9 horas, da frente daWeg,
2. Os organizadores do passeio querem reivindicarmais segurança

" \

aos ciclistas através da implantação de mais ciclovias na cidade. A

organização pretende incentivar o transporte alternativo na região,
em especial o uso da bicicleta.

Gincana
Acontece nos dias 19 e 20 de maio a 38 Gincana 24 horas do

Sesc, no ParqueMunicipal de Eventos. As fichas de inscrição podem
ser entregues até o dia 15 de maio, no Sesc. O valor de inscrição
por equipe é de R$ 50,00 e somente serão inscritas as equipes que
tiverem de 15 a 20 integrantes. O primeiro lugar ganhamedalhas e

troféus e um final de semana na colônia de férias de Cacupé, do
Sesc, em Florianópolis.

Gestantes
Estão abertas as inscrições para o curso oferecido às gestantes,

promovido pelo Sesc em parceria com o Hospital e Maternidade
Jaraguá. O curso tem por finalidade preparar as gestantes para um
parto consciente, facilitar a participação do pai na gestação, pla
nejamento familiar, sexualidade, alimentaçãona gravidez, aleitamento
matemo, cuidados com a saúde da gestante 'e do bebê e exercícios
de relaxamento. O curso inicia no dia 8 de maio e acontece sempre
às terças-feiras, das 14 às 16 horas.

Winterfest
A Sociedade Recreativa Alvorada promove, de 11 a 13 de maio,

a 13aWinterfest. A abertura acontece às 20 horas do dia 11 demaio,
com jantar típico alemão, e apresentação do Grupo Folclórico
"Grünes TaU". Após, baile comaBanda Bavária. Entrada franca.
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comunicar", admite Celaine,

que já nas primeiras aulas conseguiu
aprender o nome das cores na
linguagem de sinais.

Esta é a primeira experiência de Celaine
com portadores de deficiência, que
começou dando aulas para apenas dois

alunos. O entusiasmo foi tanto que ela

resolveu ampliar a proposta, oferecendo

A arte como veículo de comunicação
entre portadores de deficiência auditiva

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE
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Há um mês, 15 pessoas portadoras de
deficiência auditiva estão tendo aulas

de artes plásticas na Scar. A iniciativa é

da equipe da Oficina de Arte e da

Aadav (Associação Assistencial de
Deficientes Auditivos eVisuais) e
nasceu da vontade de "fazer alguma
coisa,mesmo que seja uma coisa
pequena, em benefício de alguém",
conforme definiu a artista plástica e

professora Celaine Refosco, que tem
feito da arte o canal de comunicação
entre o grupo. Com a ajuda demais
três instrutores, ela coordena o

aprendizado artístico de gente que até
então nunca havia tido contato com o

fazer arte e tampouco com a

significação simbólica da arte.
"Eles estão tomando conhecimento da

arte de forma teóricamesmo sen-da

desprovidos de audição", reforça a

coordenadora daAadav, a assis-tente
social Luiza Helena Rosa, que atua nas
aulas como intérprete, já que Celaine e

equipe não conhecem a Li-bras (Língua
Brasileira de Sinais), limitação que está
sendo vencida a cada aula. "No início

sentimedo de não conseguirme

PARQUE AQUÁTICO

KRAUSE

Rua Águas Claras - Ilha da Figueira

Jaraguá do Sul - SC

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

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE

amesma oportunidade
paramais alunos da Aadav. "A arte

ultrapassa as barreiras da comunicação
e eles (os surdos) têm um alto poder de
concentração, o que facilita o processo
de aprendizagem", avalia a professora,
que pretende, futuramente, oferecer
curso de escultura para deficientes

visuais. "A génte descobre novas

possibilidades de comunicação. Estas
aulas estão sendo boas para todos.
Tanto para os alunos quanto para
nós", enfatiza Celaine, que trabalha,

junto com a equipe, de forma
voluntária.
Para a coordenadora da Aadav o curso

abre uma nova perspectiva aos

deficientes auditivos, que, além da

possibilidade de aprender sobre arte,
estão desenvolvendo habilidades que

podem resultar em profissionalização,
já que a região temmercado de trabalho

na área de estilismo ou desenho têxtil.

Luiza Helena enfatiza que a

Linguagem Brasileira de Sinais é

reconhecida por lei desde o ano

passado e que é fundamental que a

sociedade saiba um poucomais sobre o
, assunto. "Quantomais gente aprender
Librasmais fácil fica a vida dos

surdos", afirma. Ela informa que a

Unerj já oferece o curso de Libras e que
a própriaAadav tem promovido cursos
regularmente. Ainda de acordo com
Luiza, 151 portadores de deficiência
auditiva freqüentam a escola regular.
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im. �� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Venha conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móveis

de ferro em exposição como: mesa de centro, lateral, aparador,
estantes, colunas, cadeiras, mesas de jantar, banquetas... que

poderão completar sua decoração. Consulte-nos!

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- se
Home page: www.estoieaoskreuse.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2· CORREIODOPOVO TRADIÇÃO GAÚCHA Sábado, 28 de abril de 2001

Urbano e Alminda Franzner comemoram Bodas de Ouro neste
sábado, 28. A tradição gaúcha parabeniza o casal, desejando
saúde, luz e felicidade para a toda a família Franzner, nós o
reconhecemos como grande empresário e exemplar homem,

que zela e promove a manutenção da ordem e dos bons
costumes. O CTG Laço Jaraguaense, através da família

Augusto Demarchi, reconhece o senhor Urbano como um dos
esteios da nossa entidade, e, ao mesmo tempo que ficamos.

envaidecidos com sua atenção, agradecemos por acreditar em
nosso trabalho comunitário. Que Deus esteja conosco.

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Thiani Maria Hack, 13 anos, CTG Mangueira
Moemense. Prendinha linda, graciosa do olhar

caborteiro, capaz de arrancar suspiros da gauchada,
xodó do velho Nonato, gosta de andar a cavalo e

jogar voleibol. Para futuro, a princesa ainda não
decidiu, mas pensa em advocacia ou psicologia.
Thiani pra cá, Thiani pra lá, já me falaram que é o

nome de uma onça, mas o que tenho visto são lindas
mulheres vestindo este nome. Disse o compositor:
"O amor nasce sozinho, não é preciso plantar",
então, toca gaiteiro, porque Vacaria 2002 será
perfumada.

Grupo de Dança Laços de Tradição,
Corupá, marcou presença no rodeio

do CTG Amor e Tradição. Este é o

sétimo ano que o grupo se apresenta no

rodeio de Rio Negrinho, e, já está
convidado para o próximo ano. O

grupo deixa um quebra-costela para
todos os amantes da tradição
gaúcha, e convidam para assistir

. sua próxima apresentação, dia 6
de maio, durante a Festa Campeira

do CTG Tropeiros do Valle, Guaramirim. Eu já escrevi nesta página,
mas vale a pena repetir: "Se algumdia alguém escrever a história da

tradição gaúcha de Jaraguá do Sul e região, deve lembrar e incluir o

grupo de danças Laços de Tradição". A tradição gaúcha agradece e

o jornal CP está a sua disposição.

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARACAVALOS

E ARTIGOSDE COURO

E LÃ EM GERAL

Fone/Fax:(O**47)371-033Q
e-mail: casacampeira@terra.com.br

NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
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<CA falsidade, incompetência e

até o caráter de uma pessoa,
muitas vezes, aflora e torna-

se público, ao não saber
aturar o sucesso do próximo."
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Agenda Gaúcha
CTG Laço Jaraguaense: www.ctglj.com.br
CTG Laço Jaraguaense: Este final de semana estaremos em São José - CTG
Os Praianos.
28 de abril- Baile com Herança Nativa - CTG Do Trote ao Galope
26/abr a 6/mai - Rodeio CTG Os Praianos - São José
5 e 6 de maio - Festa Campeira -CTG Tropeiros do Vale - Guaramírim
11 de maio - Baile com Cantos do 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.
11 a 13 de maio - Rodeio CTG Laço Jaraguaense - Jaraguá do Sul
19 de maio - 28° Curso de Dança Gaúcha, nível dois - CTG taço Jaraguaense.

Gaúcho(a) de idade
nova

Angela Franeieie Franzner

(28), Gilson
Ribeiro (30), Evaldo

Ropelato (1), Llno.Fidélis
Steilein '(3), Anadir

Karsten (5), José Cardoso
de Souza - Juca(5),
Harold Toebetê).

II
II

III'DEMARcmcARNES
CARNES FONE: (47) 371-4547

FAX: (47.) 275-05�4
JARAGUÁ DO SUL - SC

�í� RaReio Criowló
CTG laço Jaraguaense - De 11 a 13 de maio/2,COl

A

Esttltt10s TCMESPE�A�t)O
E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br Site: www.ctglj.com.br - E-mail: ctglj@ctglj.com.br
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CONVITE
No dia 2 de maio, às 19h30, na sede da Apae·
de Jaraguá do Sul, será prestada homenagem

.
à senhoraMárciaMargarida BaniNegri, pelos
relevantes serviços prestados à entidade. Na
ocasião também tomará posse a nova dire

tora, senhora. Cíntia Chiodini Schmöckel.

ROTAPAE
Acontece hoje em Guaramirim o 10 Rotapae,
no Pavilhão de Eventos, a partir das 20h30.
Trata-se de urn jantar dançante em favor dos
alunos especiais da Apae, com animação do

Grupo Expresso Sul. Cada ingresso, no valor
de R$ 20,00, dá direito a urna linda camiseta.
Amanhã (29), sarau a partir das 17 horas.

Ingresso: R$ 3,00.

NOITE BRASILEIRA
.

A 5a Noite Brasileira, promoção do Rotar)'
Club Pérola Industrial, será "Uma noite ao

sabor do sertão", no sábado, dia 5 de .maio,
no Clube Atlético Baependi. Ingressos ante

cipados na Barbi Seguros e Restaurante

Itajara. Imperdível!!!

APARTAMENTO MODELO

Com pisos, azulejes, argamassas e rejuntes da
marca Eliane, a Futuro Empreendimentos
Imobiliários apresentou, na noite do último
dia 23, o apartamento modelo para o Con
domínio Residencial Clarice Koch. O edifício
será entregue em dezembro/200l e contará
com piscina, dois salões de festas, terraço e

elevador. Informações pelo 372-0657 / 9973-
5304.

EXPOSIÇÃO
O Núcleo de Fotografia Profissional da Asso
ciação Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul iniciou esta semana a exposição de fotos
"Mãe e Mulher", com dez painéis, que ficam
à mostra até o dia 14 de maio, no Shopping
Center Breithaupt. Os trabalhos produzidos
pelos profissionais do núcleo serão doados à
Rede Feminina de Combate ao Câncer, para
o leilão que a entidade assistencial fará no fi
nal de julho, na promoção "Noite das Sopas".

BAILE
Os Sindicatos de Trabalhadores da micror

região promovem 'dia 30 de abril, nos três

pavilhões do Parque Municipal de Eventos, a
oitava edição do Baile do Trabalhador. A
entrada é franca. No ano passado, mais de
12 mil trabalhadores e familiares dançaram,
concorreram a prêmios e se divertiram a valer.

Edson Adilson Ferreira recebe cumprimentos
neste domingo pela idade noua

o gato Mário Sérgio Peixer Filho, destaque deste
mês da "Revista Nossa'Óestâ arrancando

MariaGonçalves muitos suspiros da ala feminina

Ademir Izidoro, secretário de Desenvolvimento da

Prefeitura; Paulo Mattos, presidente da sub-seção da OAB;
Roberto Breithaupt, diretor-comercial do Grupo

.

Breithaupt, e Robson Amorim, diretor-comercial da
Marisol SA., na festa de inauguração do Big Bowlling

Josiel Gomes Ferreira aniversaria no

próximo dia 2 de maio

Il floricultura
Fíorlsa

if (047) 371-8146
� (047).371-0515

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

NOTRE

Hoje, a Notre
apresenta as

bandas

"Cogumelo
Plutão" e

"Metrópole" ,

Na segunda
feira, dia 30,
tem show com

"Pop Band".

Médico Oftalmologista
EspeCialização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeiro

e Curs_o na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150

.

Cartão' Fidelidade

o Boticário Jaragliá do Sul I

Av. Getúlio Vargas, 158 Tel. 275 ..0583

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

Guaramirim -

Rua 28. de Agosto, 1939 Tel. 373-1065
Adquira o seu em uma de nossas lojas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A linda Luíza Schlickmann Rodrigues,
que veio ao mundo no dia 20/11/

2000, para alegria do papai, Murilo,
e da mamãe, Lucir. No dia 25/3/
2001 recebeu a bênção de Deus,
através do batismo. Os padrinhos,
Edmilton e Everaldo, e as madrinhas,
Rita de Cássía e Edilane, estão só
sorrisos

A linda Jéssíca
Cristine Selonke, filha de
Ivo e Marli
Selonke, completa 7 anos

dia 11/5. Os padrinhos, .

Airton e Alessandra
Gielow,
desejam muitas
felicidades

O gatinho Van Eduardo Reinke, filho de
Gislaine e Volnei Reinke, completa hoje 2

aninhas. Parabéns!

Rebecca Gumz da Costa completou 6
anos no último dia 24/4. Os pais,
Custódio Vieira da Costa e Eliana
Gumz da Costa. juntamente com a

irmã, bsther, os amigos e famíliares
comemoraram o aniversário dia 22/4
no Clube Atlético Baependi. Parabéns!

Aniversaria día 29/4 Adernar
Ferreira Neto. Felícidadesll!

. Completa I aninho

no dia 9/5 Vago
Thieri Stinghen.
Os pais, Mariana e

Nilton Stinghen,
os irmãos,
Natasha e Kelvin,
e os padrinhos
Airton e

Alassandra
Gielow desejam
muitas felicidades

A supergatinha
Morgana
Kotarskí, da

Agência Style,
representando

"'

os meios de

comunicação
durante desfila
realizado

Aniversaria dia 26/4
Dietrich Allan Porath,
seus pais, Osnir e

Dircinha Porath, ,..------------------,----�-=---,

desejam-lhe
muitas
felicidades

ClÍNICA�� �ecdá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 3/1·0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Seleciona
crianças de 03 meses a 14

para compor elenco d

para ó Di

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua dos Escoteiros, 114. lavanderia e garagem, de alvenaria, na Vila

Vende-se, no Bairro com terreno de 600m, rua Amizade. R$ 45.000,00.
Vende-se terreno com Santo Antônio, próximo calçada. R$ 32.500jOO. Tratar: 371-4966.

900m2, com casa de ao posto de gasolina, Vende-se, próximo à Aceita-se negociação.
40m2, de alvenaria, + terreno de 400m, todo Confecções Carinhoso, Tratar: 371-6069. Vendo loja de roupas

fundamento de 36m2, legalizado, com apartamento de 2 infantis, na Reinoldo Rau.

em Schroeder. escritura. R$ 3.750,00 de quartos, com garagem é Vende-se ótima casa, Tratar: 9102-9190.

R$ 22.000,00. Tratar: entrada + R$ 4.550,00. demais dependências. medindo 10 por 10, com

274-8329/ 392-3094. Tratar pessoalmente na R$ 32.000,00 quitado. 5 peças, garagem e Vendo aparelho de

Rua dos Escoteiros, 114. Tratar: 9101-9028. grades na janela. ginástica Atletic, modelo

VENDE-SE TERRENO
Localizada em Barra do remador. Tratar: 370-7703,

na Rua Luís Marangoni, Vende-se terreno no VENDE-SE
Sul, perto dalagoa. com Volmir.

R$ 15.000,00.
com 2.533m2,Vila Nova. Ribeirão Grande, com APARTAMENTO

Tratar: 9992-7533. Aceita-se carro ou

Tratar: 371-7070. 1.350m2 de fundo por
com sacada, 2 quartos, 1 negociação. Tratar: 9103-

110m2 de frente,
banheiro, sala, cozinha,

Vende-se casa, 16 por 8, 6520, com Adriana.

Vende-se terreno no equipado com casa,
lavanderia e garagem.

Local: Residencial Jardim murada com grades na
Bairro Amizade, rancho e área com das Mercedes, Vila Nova. janelas. Localizada em

Vende-se andador, R$

próximo ao Salão arroizera. Localizado Previsão de entrega em Joinville, no Bairro Boa
22,00, e cercadinho R$

Amizade. em frente à Igreja Nossa outubro de 2001. Vista. R$ ·18.000,00. Ou
50,00. Tratar: 370-0028,

R$ 7.000,00. Senhora Aparecida. Valor R$ 5.500,00 e troca-se por casa em
com Sérgio ou Carlos.

Tratar: 371-2829. R$ 70.000,00. assumir o restante do Jaraguá do Sulou Vende-se prensa térmica
Aceita-se carro ou valor do imóvel. Guaramirim. Tratar: Metalnox. R$ 1.300,00.

Vende-se terreno no terreno. Tratar: Tratar: 370-8299 I 9992-7533. Tratar: 372-3732.

Loteamento Divinópolis 371-734l. 9997-5501, som Suza

(Figueira), com 397m2•
ou Marcelo. Vende-se Clínica de

R$ 14.000,00. Tratar: Vende-se terreno de bronzeamento, com 2

372-3922. 3.000m2, na Rua Vendo aparelho de som máquinas. Aceita-se

Henrique Marquardt, Phillips, novo, veículo na troca.

Alugo ponto comercial, antiga Tifa dos Pereiras Vendo casa de alvenaria R$ 200,OO.Tratar: Tratar: 371-6111.

na Waldemar Grubba. após a Gruta Perpétuo com 70m2, semi-acabada, 370-1995, com Jaime.
Tratar: 371-7589. Socorro. R$ 35.000,00. com 3 quartos, sala,

Vende-se máquina de

Aceita-se carro. cozinha, bwc, lavanderia Vende-se nebulizador. R$ estampar Metalnox.

"Vende-se lote na Barra Tratar: 371-734l. e varanda. No Bairro Ana . 40,00. Tratar: 372-3732.
R$ 1.000,00 + estampas de

do Sul, com meia-água Paula, ponto estratégico.
brinde. Tratar: 274-8329.

de madeira. R$ 3.500,00. Vende-se ou troca-se por R$ 22.000,00. Vendo peças para oficina Vendo cabide para loja
Tratar: 371-4895. carro, terreno de 450m, Tratar:9103-611,c/ mecânica, completa. (tipo arara). R$ 40,00.

com escritura todo Genilson. Tratar: 275-373l. Tratar: 372-3732.

Vende-se, próximo ao legalizado, no Bairro

Rodeio Crioulo, terreno
Santo Antônio, próximo Vende-se, próximo ao Vende-se Sugar de 6 bocas Vende-se Titan CG, ano

de 450m, pronto para
de creche. R$ 5.800,00 Posto Marcolla, casa (novo), R$ 95,00. Tratar: 2001, cor bordô. Valor R$

construir. R$ 4.500,00.
(negociável). Tratar: mista, grande, com 4 . 370-0984. Após às 19 horas. 3.000,00 + 10 parcelas R$

Tratar pessoalmente na
pessoalmente, na Rua dos quartos, sala, copa, 85,00. Tratar: 373-1249 cl

Escoteiros, 114. cozinha, banheiro, Vende-se casa de 131m2, Maria Lúcia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária

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

VENDE - Sala comercial clárea

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

(Centro) Negociável

'VENDE - Alvenária, contendo 2

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

ALUGA - Apto. contendo 2
dormitórios. Rua CeI. Procópio

Gomes - Resid. Maguillú. R$ 250,00

ALUGA - Casa demadeira,
contendo 02 dormitórios. Rua 938 -

Lot. Ouro Verde (Barra do Rio

Cerro). R$180,00

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

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

,>

VENDE - Terreno cl área 1.538,45
m2. Rua 25 de Julho esquina cl
Guilherme Wackerhagen (Vila
Nova). Preço: R$ 125.000,00

ALUGA - Apto. contendo 3 dormi
tórios. Rua Marcos E.'Verbinenn -

Resid. Garcia. R$ 2(J0,00

-+ Aluga: Apto. contendo 3
dormitórios. Av. Marechal
Deodoro - Ed. Hass apto. 31. R$
340,00

-+ Vende: Terreno cl área

24.945,00 m'. Rua Francisco Mees
- Corupá. Preço: R$ 65.000,00

-+ Vende: Terreno cl área 1.538,45
d. Rua: 25 de Julho esquina cl
Guilherme Wackerhagen (Vila
Nova). Preço: R$ 125.000,00

VENDE - Casa alto padrão cl .

área 500 m-; terreno cl 630 m2.
Rua Das Azaléias (Negociáveis)

,

VENDE - Em alvenaria, clárea de

aprox. 200 m2, e ter.reno cl 560 m2.
Rua Joaquim Francisco de Paula,

1306 - Preço: R$ 75.000,00

VENDE � Madeira, contendo 3

dormitórios, e terreno cl área
705m2• Rua Bahia, 109 (Jaraguá
Esquerdo) Preço: R$ 35.000,00

VENDEOU TROCA - Sobrado +

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

Ferreira (Nova Brasilia)

VENDE

Sala comercial cl área 85,00 m'. Rua João Marcatto - Ed. Chiodini
'Sala 403. Preço: R$ 45.000,00 (Aceita troca por imóvel na praia)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Centro - Edf. Argos. Rua

Jorge Lacerda, 2° andar,
com 1 suíte + 2 quartos.

R$ 70.000,00.

VENDAS
• Corupá - Casa próx. à Metrisa,
com 168m2, alvenaria cl laje e

terreno de' 450m2• R$ 32.2ÓO,00.
Parte Semi-acabada.
• Amizade - Terrenos no

Loteamento VersalIes com área

de 450 m2 nos valores de R$
20.500,00 e R$ 21.000,00.
• Centro - Terreno de es-quina em
frente ao prédio Amaranthus,
próx. às' instalações da Justiça
Federal. R$ 60.000,00.
• lIJ1a da Figueira - Casa em

alvenaria, 392J11! de terreno e 90J11!

de área construída cl 3 quartos.
Aceito carro em bom estado.
• 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, saia,. cozinha, lavanderia,
garagem e estrutura para dois

pisos. R$ 37.000,00.

GUARAMIRIM - Sobrado
no Centro de Guaramirim.
Área terreno: 750m2

Área construída: 700m2

_EngetecConstrutora e Imobiliária/
.

.

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

• 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$10.600,00

Vila Baependi -

Residencial Bartel: 1 suíte
+ 2 quartos, sala,

cozinha,lavanderia +1
BWC. R$ '42.000,00

• Vila Lenzi - Terreno com 450m2

Valor R$17.000,00.
• Estrada Nova - Casa mista, com'
3 quartos. R$ 14.000,00.
• Nereu Ramos ,- Chácara com

casa de alvenaria, 2 lagoas,
plantação de banana, luz,
telefone,. total infra-estrutura. R$
48.000,00.
• Casa em alvenaria - na Rua

Dornignos O. Brugnago, 611 (Rua
do Supermercado Breithaupt e

Rádio Brasil Novo). Terreno com

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.

quartos. R$ 35.000,00. Aceito
carro.
• Vila Nova - Casa em alvenaria,
áreatotal480m2 e área construída

90,80m2• Próx. aos móveis Spézia.
R$ 50.000,00. Aceita casa em

Joirwille.
• Czerniewicz - Ed. Verona, próx.
ponte Grubba, atrás da panificadora .

Pão de Lá. Apto cl 2 quartos. R$
37.0ÓO,00.

'

• Czerniewicz - Terreno com 2

quartos, sala,
cozinha,lavanderia, garage
,

para 2 carros.

R$ 21.200,00

1.000m2 e casa com 132m2,
contendo 3. qtos, 1 bwcsocial, capai
cozinha, 2 salas, dep. de

empregada (qto e bwc) lavanderia

e varanda - Ótimo 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
" Três Rios do Norte - Casa de

alvenaria com 1 suíte + 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia e demais

dependências. R$ 13.000,00

Centro - Edf. Imperial.
Rua Felipe Schmitz. Aptos
cl 250m2 ou 267m2.
Financiamento direto.

LOCAÇÃO
·CENTRAL - (à 100 metros da Av.
Mal. Deodoro) Casa com 500 m2,
para uso, comercial ou

residencial. Contém 3 Pisos,
com 5 quartos (4) suítes, sala
de TV , 2 BWC sociais, ampla
salas de jantar e estar, copa,
cozinha, lavanderia, sala de

jogos, sala para escritório,
depósito, 2 varandas, com uma

churrasqueira. Garagens ,

-plsclna, terreno com frente

para :2 ruas, todo murado.

Valor do aluguel R$ 2.850,00.

"Apto sobrado, Localizado a rua

José T. Ribeiro. 2 quartos, Bwc, sala,
copa, cozinha, Dep. de empregeda
completa, lavanderia,Area com

churrasqueira e ampla sacada e

garagem pl carro. R$ 380,00
'

·Casa em alvenaria - na Rua

Domignos O. Bruqnaqo, 611 (Rua
do Supermercado Breithaupt e
Rádio Brasil Novo). Terreno com
1.000m2 e casa com 132m2,
contendo 3 qtos, 1 bwc social,
copa/cozinha, 2 salas, dep. de
empregada (qto e bwc) lavan
deria e varanda - Ótimo ponto
comercial ou residencial

·C9sa - 3 quartos com mais

dependências, Rua Francisco de

Paula 2.47Q. R$ 300,00.

·Sala - Rua Vinte e Cinco de Julho

Vila Nova. cl 50m2, Banheiro e

estacionamento. R$ 230,00.

"llha da Figueira - Terreno com

área de 534m2 próx Cal. Homaga,
R$ 27.000,00
·lIha da Figueira - Terreno no

Divinópolis com área de 395 m2

no val?r de R$ 13.000,00.
• Vila Lalau - Ed. Vitória Régia -

apto cl 1 suíte + 2 quartos. R$
53.000,00.
·Centro - Rua Amazonas com área

de 600 J11! próx. Edf. Amarantus R$
60.000,00.

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

Área do terreno ;
1000,00m2 cl 60m pI Ney
Franco, em frente a futura

Prefeitura
de Jaraguá do Sul.
R$ 190.000,00 a

combinar (aceita carro).

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

Ilha da Figueira - Rua

Hedwig Froelich n057: 2

quartos + 1 suíte, 1 BWe,
lavanderia, garagem,
churrasqueira e demais

dependência de empregada.
R$ 80:000,00

• Ana Paula III - Casa em alvenaria

com área total de 325m2' e áréa
construída 156m2• Contém 3

casas de alvenria área do terreno

cl 500m2• Rua Roberto Ziemann,
nº 19., R$ 90.000,00
* Baependi - Cond. Res. Bartel- próx.
r;todoviária, aptos, c/,1 suíte .... 2

qutos, gar.agem e demais dep. R$
38.000,00 à vista ou R$ 38.000,00
em condições.
* Vila Lenzi - Apto. R. Hermann
Schulz com 2 quartos e demais dep.
R$ � 8.000,00 entrada +

financiamento.
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Ref. 2058 - Vila Lenzi - Rua Esmeraldina Junkes Klein,
53. Casa de alvo cl 112m2, 3 dorm., sala, cozinha,
garagem e lavand. Terreno 429m2• R$ 35.000,00.

Ref. 2003 - Água Verde - Rua Leopoldo Mayer, casa alvo
115m2, 3 dorm., 1 bwe, sala, copa, cozinha, área serviço,

garagem + edícula alvo 65m2• Terreno 567m2• R$ 65.000,00'

Ref. 2101- Jguá. Esquerdo - R. Guilherme Hass - Casa cl 1

suíte,2dorm, 1 banh., sala estar, copa,cozinha, áreade serviço,
aragem, portão eletrônico e toda murada. R$ 56.000,00.

Ref: 2020 - Barra do Rio Cerro - Casa de alvo 70m2,2
dorm., sala estar/jantar, cozinha. Terreno cl 450m2•

R$ 29.000,00. Aceita troca pl área de cultivo de banana
ou carro. Pode usar fundo de garantia e feto. CEPo

Ref: 2090 - Nereu Ramos - Rua Luis Sartí, 364. Casa
de alvo 90m2, 3 dorm., 'sala, banh., cozinha, despensa,
lavanderia + 1 casa de madeira. Terreno de 611m2•

R$ 40.0000,00

Ref: 2081- Centro - R. Guilherme Weege - Casa alvo cl
230m2• 2 suítes, 2 dorm., 1 banh, sala estar/jantarITV,
cozinha, garagem pl 2 carros, churrasqueira, área de

serviço, dep. empregada cl banh., despensa. R$ 160.000,00.

Ref. 3021 - Vila Nova - Lot. Vila Romana - R. cl lajotas e

sem saída - terreno 14x30 = 420m2• R$ 30.000,00

Ref: 3078 - Ilha da Figueira - Lot. Divinópolis. Terreno
de 395m2• R$ 15.000,00, ou entrada R$ 5.000,00 + parce

las de R$ 300,00 mensais. Aceita carro.
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 275-0174 - 371 �3124 - 275-0722

E-mail: girolla@netuno.com.brIrolla Telefone de plantão: 9973-9093IMÓVEIS L T DA.

LOCAÇÕES
Casas

601 - Casa de alvo cl 3 q tos., cozinha,' semi
mobiliada. Vila,Nova R$ 850,00
604 - Excelente casa de alvo cl suíte + 2 qtos, garagem
pl até 3 carros - semi-mobiliada, Centro. R$ 900,00
606 - Casa de madeira cl 3 qtos - próx. Arroz
Urbano. R$ 225,00
607 - Casa mista cl 3 qtos - Centro - R$ 290,00
608 - Casa de alvenaria - cl 150m2 - ideal para fins

comerciais - R$ 800,00
609 - Casa de alvenaria €I 2 qtos - R. Domingos R.

da Nova. R$ 300,00
610 - Casal de alvo cl 2 qtos - Água Verde. R$
300,00

VENDAS
SALAS COMERCIAIS

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

piso. - R$ 70.000,00

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

qtos, sacada com churrasqueira. R$ 70.000,0,0 +

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

semi-mobiliado, c/ suíte + 2 qtos, salas conjugadas,
piscina, churrasqueira, terraço.
3019 - Ed. Jaraguá - 2 aptos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia. R$ 28.500,00
3034 - Ed. Barão - Suíte + 2 quartos, 1 vaga de garagem.
R$ 55.000,00.
3173 - Ed. Adrielli - suíte + 2 qtos, sala c/ sacada, bwe
social, cozinha, lavanderia e garagem. R$ 23.000,00 +

financiamento.
3313 - Res. Ilha dos Açores - Suíte + 1 qto, sacada c/

churrasqueira, garagem. R$ 40.000,00 (somente 2

unidades)
3354 - Res. Arnarylis, suíte + 2 quartos, sacada c/

churrasqueira e' garagem. R$ 68.000,00.

Apartamentos
616 - Aptos NOVOS cl 2 qtos - Amizade. R$
370,00
618 - Apto cl 1 qto - próx, Weg II. R$ 180,00
620 - Apto cl 3 qtos - Av. Mal. - Centro - R$
330;00
623 - Apto. cl 2 qtos (linha telefônica instalada) -

Czemiewicz (próx. Pama). R$ 320,00
624 - Apto cl 1 qto - Ed. Nadine - Centro. R$
280,00
625 - Apto. c/ 3 qtos, sacada - Ed. Caetano Chiodini
- Centro - R$ 450,00
626 - Apto Novoc/ 2 qtos, churrasqueira - Centro
- R$ 350,00
627 - Apto Novo c/ suíte + 2 qtos - Centro - R$
390,00
630 - Apto. NOVO c/2 qtos - pró. Res. Renascença
- Vila Rau - R$ 300,00
634 - Apto c/ 2 qtos - Próx. Breithaupt Reinoldo
Rau - R$ 300,00
635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Centro. A

partir de R$ 200,00
650 - Apto NOVO c/ 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
660 - Sala cornI. c/60m2 - Próx. Angeloni - Centro.

R$ 280,00

3357 - RES. AMARYLLIS - Suíte

com hidromassagem, 2

quqartos, salas conjugadas,
cozinha e lavanderia semi

mobiliados. Excelente

acabamento, piso laminado

(madeira), teto com gesso,
luminárias.

Valor: R$ 84.000,00.
, Condições: Entrada +

Financiamento com

Construtora.

CASAS DE ALVENARIA
1039 - Centro - Terreno c/1.525m2, c/ casa c/132m2•
R$ 130.000,00. Aceita casa Ou sítio de menor valor.
1180 - R. Pedro Floriani - alvo c/200m2, c/3 qtos. R$
60.000,00
1085 - Res: Versalhes - Nova, c/141,00m2, 2 qtos, 2

vagas de garagem. R$ 80.000,00
1225 - Jaraguá Esquerdo - R. Neco Spézia - cas,! de
madeira c/ 4 qtos. Terreno c/ 392m2. R$ 30.000,00 -

Aceita parcelamento.
1227 - Jaraguá Esquerdo - madeira, cl 3 qtos. Terreno
c/1.106,00m2• R$ 35.000,00
1325 - Vila Lenzi - Terreno c/ 570m2, casa de 60m2•

R$ 32.000,00 1084 - RES. VERSALHES

Casa alvo cl 312m2, suíte cl
closed e hidromassagem, 2

quartos, bwc social, lavabo,
salas conjugadas, cozinha,

, despensa, lavanderia,
garagempl 2 carros, área de festas cl churrasqueira. Terreno cl

900m2• Valor R$150.000,00 - Aceita apto. central

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.
2072 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00 .

2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m2 - R$
160.000,00
2112 - Barra -·c/468m2 - R$ 15.000,00.
2118 - Barra - Res. Joaquim Girolla - 420,00m2• R$
22.500,00
2121 - Barra -lateral da Rua Horacio Rubini, área c/
5.809,25m2• Ideal pl Indústria.
2122 - Barra - Res. Satler - 350m2 - R$ 13.000,00.
Aceito parcelamento curto.

2175 - Czerniewicz - c/1.141,40m2 - R$ 28.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área c/ 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2• R$ 119.000,00.
2198 - Ilhada Figueira- área cl6.760m2• R$ 70.000,00.
2295 - Vila Lalau - Rua Dona Matilde - área c/
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.
2379 - Vila Rau - R. Prefeito José Bauer - área c/
3.515m2, ideal pl galpão. R$ 95.000,00.
2446 - Estrada Nova - c/1.155,00m2 - R$ 24.500,00
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - c/49.872,00m2 - R$
40.000,00,
2988 -,Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2
- R$ 35.000,00

'

Salas comerciais
666 - Sala eoml.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. c/ 135m2 - Próx. A Max Mohr.

R$ 280,00
679 - Sal�s eomls. cl 32m2 - próx. AMacol- Centro.
A partir de R$ 270,00
684 - Sala NOVA, c/ 50m2 - Ao lado Agência
Olimpo - Czerniewiez. R$ 350,00
685 - Sala cornI. cl 45m2 - Centro - R$ 200,00
691 - Sala cornI. cl 120m2 - Vila' Lenzi - Próx.

Móveis Rabello. R$ 350,00
692 - Sala cornI. c/ 45m2 - próx. Foto Loss - Centro
- R$ 350,00

1082 - Amizade -

216m2, suíte + 2

qtos, cozinha
mobiliada.

R$ 75.000,00

1003 - Centro - Rua
GuilhermeDanker
casa alvenaria com

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

Galpões
801 - Galpão NOVO, cl 700�2 - Jaraguá
Esquerdo. R$ 15.000,00
802 - Galpão cl 400m2, cl 2 bwes, Czerniewiez,
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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4199 - VILA LALAU -

R$ 28.000,00 + financ.,
,,$ 270,00 pl mês - Edif.
'Vitória Régia - 3 dorm., 1 bwc

1784 - VILA LENZI -

R$ 103.000,00, cl 192m2 - 4

dorrn., 1 bwc

1854 - ESTRADA NOVA - R$
32.000,00 cl 344m2 - 3 dorrn.

1845 - PIÇARRAS - R$ 35.000,00
\ cl 110m2 - 3 dorm., 2 quadras praia

4211 - CENTRO -

R$ 115.000,00 cl 200m2, Edif.
Sílvio Pradi, suíte + 2 dorrn. -

Permuta pl casa

1855 -.AMIZADE -

R$ 48.000,00 cl 200m2 -

Terreno cl 910,50m2, 6
dorrn., 3bwc

1818 -ANA PAULA II -

R$ 40.000,00, cl 186m2 - 4 dorrn.,
3 bwc

1812 - ITAJUBA - R$ 50.000,00,
sobrado à 150m da praia, suíte +

2 dorm. cl mobília nova

1805 - CZERNIEWICZ -

nova - R$ 93.000,00 cl
142,50m2 - Terreno cl

367,50m2 - suíte + 2 dorrn.,
sala, 2 bwc, lavand.

1883 - BARRA - Ouro Verde - R$
22.000,00 + flnanc, - R$ 418,00 cl

125m2, 3 dorm., 1bwc

1820 - CZERNIEWICZ

R$ 190.000,00 cl 269,30m2 -

Terreno cl 625,89m2 - suíte
master + 3 dorrn., 1 bwc

4204 - CENTRO - R$ 40.000,00 -

Edif. Res. Maguilú - cl 100m2, 2

dorm., 1 bwc + dep. ernp.' cl bwc 1849 - AMIZADE - Nova - R$
70.000,00 cl 140m2 - suíte + 2

dorrn., gar., 2 aut, churrasq.

1734 - VILA BAEPENDI -

R$ 83.000,00 cl 145m2 - 3
dorm., 2 bwc, escrit., dep.

emprego

4189 - VILA BAEPENDI - R$
45.000,00 - cl 100m2 - Edif. Bartel

- suíte + 2 dorrn.

1864 - CZERNI - R$
75.000,00 cl 460m2 - terreno cl

1500m2, 4 dorm., 1 bwc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



LANÇAMENTO
Residencial

T

elh,orf

Cl

� Rua Santos Dumont

�1n

LOCALIZAÇÃO

Financiamento

Sacada com
churrasqueira .

opcional

Esquadrias de aluminio
em todas as janelas

.

ADQUIRA O SEU APARTAMENTO

R$ 40.QOO,00
Surte com mstalação para ar
eonolconaoe e telefono ,/

C�,
'"t

..r.N.:'A'···.

.

. -_r;4Y
_

. I.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6% juros a.a, + TR Área Tofal do Apartamedto: 80,72 m2

Opções de Pagamento:
- Recursos Próprios
- Utilização do FGTS

PLANTÃO DE VENDAS 9963-3714 OU 9973-8335

CREC11873-J
. CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42"1 - SALA 103 - FONE: 37"1-8814-

IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_BR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CREC11873-J

"ENDE -�LUC:;A. - .A.DNlINISTR.A.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
COM ADMINISTRAÇÃO
PROMA

r
-

CAsAS/APTOS E
- -

;- Te-;:;:-e� ;; Gu;;:-amirim, ..,
I SALAS AVENDA local nobre para residência. R$ I

'22.0.0.0.,0.0. I
• Com 493m2, na Rua Amábile
T. Pradi, próx. ao Cond. I
Azaléias - R$ 17.000,00. I
• Terrenos cl 400m2, próx.
Colégio Julius Karsten, Vila Rau I
- R$ 20.000,00 cada. I
• Com 845m2, na Rua Fritz

IHass, Centro, próx. a verdureira'
da Raquel - R$ 50..0.0.0.,0.0. I
• Com 2.375m2 (com água Icorrente) em Schroeder, próxi
mo à Marisol - R$ 20..0.0.0.,0.0. I
• Com 118.000,00m2 localiza- Ido no Rio MaRso - R$ 20..0.0.0.,0.0.

I• Terreno com 1500,00 m2 -

Rua' Espírito Santo - R$
65.0.0.0.,0.0.
• Terreno cl 2.655,00m2 - Rua
Preso Epitácio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130..0.0.0.,0.0..
• Terreno cl 630,00m2 - Rua

Joinville, em frente ao Líder
Club. R$ 75.0.0.0.,0.0. à vista, troca
por outro imóvel ou área
constru ída.
• Terreno cl 1.018,00m2 -

Condomínio das Azaléias,
Jaraguá Esquerdo R$
30..0.0.0.,0.0..
• Terreno cl área total de
400,00m2 - Nereu Ramos -

Valor total R$ 12.0.0.0.,0.0..
• 2 terrenos cl área total de
6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamiranga
- R$ 60..0.0.0.,0.0. (cada).
• Terreno com 43.689,00m2 ,

Rua Joinville, próx. Persianas
Engler.
• Terreno com área de

102.752,00m2 - Rua Walter

Marquardt, próx. ao Posto Ci
dade II - R$ 250..0.0.0.,0.0..
• Terreno cl 62.500,00m2 -

Rua Luís Sarti, Nereu Ramos -

R$ 50..0.0.0.,0.0.
• Terreno cl 818,00m2 na Rua

194, Loteamento Maba (Prox.
a Prefeitura Municipal) - R$
27.0.0.0.,0.0.
• Sítio com galpão de 600m2 e

depósito de 50m2 + casa em

alvenaria de 100m2 - Próximo
à Serra de Pornerode - R$
120..0.0.0.,0.0.

I. Casa em alvenaria com

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

.

I demais dependências. Rua

I
Henrich Aroldo Lessmann, 477.

R$ 190..0.0.0.,0.0.
I. Casa em alvenaria com

I 207m2,
terreno com 590m2 -

R$ 130.000,00 no renascença
I R. 755 nO 10q.

I
• Casa cl 180m2, cl suíte + 2

quartos e demais dep. - Rua

I Frederico Curt Vasel, 455 - R$

I 95.0.0.0.,0.0..
• Casa em alvenaria cl 140m2,

I 3 quartos, sala, cozinha, bwc,

I terreno cl 600m2 - Rua Luiz
Pícolli - R$ 50..0.0.0.,0.0. - Acei

I ta sítio Jaraguá do Sul ou região.
I • Casa em alvenaria cl 2 quar-

I
tos e demais dep. (Terreno cl
área tótal de 342 m-) Estrada

I Nova, Rua Urubici, 118 - R$

I 39.0.0.0.,0.0. ,

.• Casa em alvenaria cl, 2 quar

I tos e demais dep. (Terreno cl

I área total de 342 m-) Estrada

Nova, Rua Urubici, 100 - R$
I 26.0.0.0.,0.0.

I • Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais dep.

I Terreno cl 480m2 - Rua Ata

I nasio Rosa, 376 - Centro -

Guaramirim.R$ 35.0.0.0.,0.0..
I • Casa em alvenaria cl suíte cl
'closed + 2 quartos, sala, cozi
nha semimobiliada, toda mu

rada, com portão eletrônico -

Rua Guilherme Bheling - R$
120..0.0.0.,0.0..
• Casa em madeira com 3

quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço e garagem -

Rua Carlos Meyer, 164 - R$
45.0.0.0.,0.0.
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área de serviço,
boa sacada e garàgem - Rua
José Emmendoerfer, 1533 -

R$ 53.0.0.0.,0.0.
• Apto cl 3 quartos, 2 bwc's e

demais dep. - Rua Marechal
Deodoro da' Fonseca -'- Ed.
Caetano Chiodini R$
38.0.0.0.,0.0..
• Apto cl 3 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, 1 vaga de

garagem (Prédio cl salão de festas
e churrasqueira, portão e portaria
eletrônica) - R. Pedro A. Fagundes,
45 - R$ 54.000,00 (entrada +

assumir financiamentos CEF).
• Apto. cl suíte + 2 quartos, dep.
empregada e demais dep., 2

sacadas e 1 vaga de garagem,
(área total de 185 m2 e área útil de

153m2) - Rua Barão do Rio

Branco, Ed. Schiochet - R$
70.000,00.
• Sala nO 208, área de 38,45m2,
com banheiro e 1 vaga de
gara-gem - Rua Reinoldo Rau,
Ed. Market Place - R$ 35.0.0.0.,0.0.

Edifício Tower Center _

Rua João Marcatto,

esquina com Clemente
Baratto

- Apto. n° 902: suíte + 2

quartos e demais dep.
com 2 vagas de garagem

- Preço: R$ 98.000,00,
sem acabamento

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

dep. cl 1 garagem. Valor
R$ 60.000,00.

- Salas comerciais
executivas, em diversos

tamanhos, com preços a

partir de: R$ 40.000,00,
sem acabamento

Condomínio Residencial
Sunflower _ Rua José
Emmendoerfer (Próx,

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

parcelas de R$ 775,00
corrigidas pelo Cubo '

Condomínio Residencial
Phoenix _ Rua Barão do

Rio Branco

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

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

parcelas de condomínio de

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

Residencial
Amaranthus Rua

Adolfo Sacari _ Lateral
da Rua Amazonas

(SCAR)
- Aptos cl 306,00m2, com
suíte + 2 quartos, dep.
empregada completa, e

demais dep., cl 2 vagas
de garagem. Edifício com

grande área social (pisci
nas térmicas, salões de

festas, sala de jogos,
quadra de esportes, qui
osques). Valor a partir de
R$ 180.000,00 acabado

e a partir de
R$ 145.000,00
sI acabamento

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

• Apto novo 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$ 1.0.0.0.,0.0.
• Casa mobiliada de 550m2,
terreno de 1500m2, na

Figueira. R$ 1.50.0.,0.0..
• Apto com suíte + 2 quartos
e demais dep. (sacada cl
churrasqueiral 1 va9a de

garagem) Rua Angelo
TERRENOS/SmO Torinelli 78 - R$ 400,00.

• Terreno ideal para uso • Apto com 3 quartos e

industrial cl 20.000m2, na Rua demais dep. - Rua Adélia I
Francisco de Paula - R$ Fischer (centro, próx. ao Hotel I130.000,00. Etalan) - R$ 350,00. .

L � �

Condomínio Ed. Dom
Lorenzo:Rua Leopoldo
Malheiro. Centro: Apto
nº 302, cl suíte + 2

quar-tos (área total de
148,55m2), sacada com

churrasqueira - de

R$ 6.9.000,00. Negociar
formas de pagamento.

Edificio Marina em

construção na Rua
Marina Frutuoso

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

sacada cl churrasqueira.
Entrada de R$ 14.086,00

\ + 24 parcelas de
R$ 2.037,00, corrigido

pelo CU B, em sistema de
condomínio de

construção.

- Apto nº 204, cl suíte +

1 quarto e demais dep.
- R$ 57.000,00

R_ EPDTÁCIO PESSOA, 42-. - SALA -.03 - FONE: 37-'-88-'4-
IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_BR
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• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

Oirassol
irPABX

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

AMIZADE - Terreno com 450 m2.
Rua Orestes Tecila - Lote 38. Preço

R$ 12.000,00 (próx. Salão Amizade)

CENTRO - Ed. AMARANTHUS _ 4°
ANDAR - Sem acabamento interno.
Preço R$ 100.000,00 + SALDO COM
CONDOMÍNIO - Aceita outro imóvel

como parte de pagamento

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.

. R$ 13.000,00 (Aceita carro no negócio)

,

IMOVEIS'

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

VILA NOVA - Apto ED. VILA NOVA - 3

quartos + garagem + Cozo sob medida.
Entrada R$ 24.000,00 + saldo CH

CENTRO - Apto Ed. Petúnia (landar), 2

quartos cl garagem, piso de madeira e

fica cozinha sob medida - R$ 53.000,00

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

R$ 52.000,00 a R$ 55.000,00 .

CRECI 1741-J

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

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

,SANTA LUZIA - Lotes com financia
mento DIRETO ou pela CEF (Prestação

a partir de R$ 70,00)

SÃO LUIS - Terreno cl 364 m2 - Rua
4-02 - 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)

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMOBlllARIA

MENEGOTTI

5203 CASA - CENTRO - LATERAL
PROCOPIOGOMES,594 - 03QUARTOS;
02SALAS; 02 BWC;CHURRASQUEIRA;
COZINHA;DESPENSA;LAVANDERIA;

GARAGEM. AMPLOJARDIM.
TERRENO= 49,00M X 21,30M
Área do terreno 981.50 m2 Área •

Benfeitorias 180.00m2 Preço: 140,000.00

CHãve

CHãve

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
o

TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

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

5139 TERRENO - CENTRO
AV MAL DEODORODA FONSECA,
FRENTE=30,70M- FUNDOS= 43,30M
LADOA=19,20+36,00M -LADOB =

63,30M + 8,20M
Preço: R$ 360,000.00

5162 TERRENO - VILA
LENZ! - R IRMAO

LEANDRO. Área do terreno
286.00 m2.

Preço: 13,000.00

5206 CASANEREURAMOS
RPAULOVOLTOLINI,s/N'
RIB.CAVAW.CASADE
ALVENARIAC/GALPÃOPI
COMÉROO-NEREU
RAMOS. CASACI 2
QUARTOS,SALA,COPA/
COZINHA,WC,GARAGEM,
MAISOGALPÃOSEMI
ACABADA - TERRENO=
40,00M X 20,00M =

800,00M2-RIBEIRÃO
CAVALO. Área do terreno
800:00 m2 Área Benfeitorias
255.00 m2 Preço: 65,000.00

5182 TERRENO
AMIZADE

RUA;N°680-
HEROLDHESSE
TERRENO=
FRENTE= 20,30M
LADODIRE1TO=
35,00M
FUND05=
1l,00M
LADO

ESQUERDO=
32,00M
Área do terreno
516.00 m2

Preço: 18,000.00

CRECI W 550-J

5185 TERRENO - VILA RAU - RESIDENClAL

RENASCENçA, LOTE 29.
TERRENO = 18,00 X 25,00 = 443,70M2

PLANO DE'ESQUINA
Área do terreno 443.70 m2 Preço: 20,000.00

5196 TERRENO -CENTRO-AVGETUUOVARGAS,
TERRENO=2.320,29M2 = 48,18M EMCURVA X

75,03M LADODIREITO 28,25M X 51,40M, LADO
ESQUEROOCONrENOO=01 CASA DEMADEIRA

COM36,ooW. 01 CASA DE ALVENARIACOM
118,00M2. Área do terreno 2,320.29 m2 Área
Benfeitorias 154.00 m2 Pre o: 464,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ParecerComercial
Vende - Administra

Compra - Aluga
Realizando seu sonho imobiliário

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

FONES/FAX (047) 275-29�0
275-2920
275-2777

RESIDÊNCIAS A VENDA

· Ana Paula - Casaem alvenaria faltando acabamento - estrutura para dois pisos -1 suite,
2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 38.000,00

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

· Baependi - Sobrado medindo 350,OOm2 -1 suíte, 5 quartos, sacada, varanda, copa,
cozinha, sala dupla, lavanderia, 2 banheiros, dispensa, dep. de empregada com banheiro,
escritório, área de festas com churrasqueira, garagem, entrada trifásica - RuaMaxWillian
- Valor R$ 160,000,00

· Baependl-Casa em alvenaria - 4 quartos, 2 banheiros, 2 dispensas, cozinha, área de
serviço, galpão nos fundos- Rua Frederico Barg - Próximo a rodoviária - ValorR$ 90.000,00

· Barra - Sobrado - 5 quartos, 5 quartos, 2 cozinhas, 3 banheiros, 4 garagem, 2lavanderia,
sacada, área de festas - Rua Ana Zacko - Valor R$100.000,00
· Barra - Casa em alvenaria - 3 quartos, sala, copa/cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,
terreno todomurado, jardim - próximo aCiluma - ValorR$ 50.000,00

· Barra - Sobrado medindo 314,56m2 -1 suite, 4 quartos, sala com sacada, 2 salas, 2
banheiros, cozinha, piscina medindo 32,00m2, área de serviço, 3 garagem, área de festas
com banheiro, churrasqueira e quarto- Residencial Pap - ValorR$125.ooo,00

· Barra - Casa em alvenaria - 4 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, lavanderia, garagem
- Rua Pastor Albert Schneider - Próximo a ADV - Valor R$130.000,00

· Barra - Casa em alvenaria -1 suite, 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, copa/cozinha,
dispensa, área de serviço, garagem - Loteamento Rasá - Valor R$ 60.000,00

· Barra - Casa em alvenariamedindo 170,00m2 -1 suite, 3 quartos, sala; copa, 2 cozinhas,
banheiro, garagem, dispensa, área de serviço - terreno medindo 524,OOm2 - Rua José
Pap - Valor R$120.ooo,00
· Barra - Casa em alvenaria - 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem
- Perto da ADV - Valor R$ 25.000,00

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

· Chico de Paulo - Sobrado - 4 quartos, 2 banheiros, sala com sacada, cozinha,
lavanderia, dispensa, garagem - Terrenomedindo 960,OOm2 - Em frente aMenegotti
Valor R$100.ooo,00

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

· Centro - Casa em alvenaria medindo 260,OOm2 -1 suite, 3 quartos, sala, sala de TV,
lavanderia, cozinha, escritório, área de serviço, churrasqueira, 2 garagem - Rua Eugênio
Lesmann - Valor R$150.ooo,00

· Centro - RESIDÊNCIA EM ALTO PADRÃO - Medindo aproximadamente 600,00m2
-1 suitemastermobili_ada e com banheira de hidromassagem , 3 suites mobiliadas, 1 suite
pera hóspedesmobiliada sala em três ambientes, sala deTV oopa, cozinha, dep. de empregade
com banheiro, 2 banheiros sociais, garagem, jardim de invemo, piscinacom cascata; sauna,
área de festas com cozinha, banheiro, bar e churrasqueira - Próximo ao Clube Beira Rio-

CRECI235 •

. //8
l.t---erta

Imóvel.

· Centro - Casa em alvenaria medindo a,proximadamente 230,OOm2 - 4 quartos, 2 banheiros, 3
salas, cozinha, varanda, 2 garagem, churrasqueira, área de serviço - Rua Clemente Baratte - Valor
R$170.ooo,00
· Centro-Casa em alvenaria medindo 240,00m2 - 4 quartos, 3 banheiros, 2 salas, copa, cozinha,
dep. de empregada, dispensa, lavanderia - Rua Padre P. Franklin - ValorR$140.ooo,00

· Centenário - Casa em alvenariamedindo 200,00m2 - 3 quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha,
lavanderia, garagem, área de festas, dispensa, piscina - ValorR$78.000,00

· Ilha da figueira - Sobradomedindo 300,00m2 -1 suite, 2 quartos, 3 salas, 2 banheiros, sacada,
lavanderia, garagem - semi-acabada - Valor 115.000,00
-una da figueira - Casaem alvenariamedindo 141 ,00m2 -1 suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, área de festas, garagem - Rua Antônio B. Schimidt - ValorR$ 68.000,00
· Ilha da figueira -Casa em alvenaria -1 suite, 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro
- Rua Rodolfo Sansan - Valor R$ 55.000,00

· Ilha da figueira -1 casa de madeira com 2 quartos -1 casa de alvenaria com 1 quarto - terreno
medindo 360,00m2 - Águas claras - Valor R$13.500,OO
· Ilha da figueira - Casa em alvenaria nova - 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - terreno alto - Rua Rodolfo Grosklas - Valor R$ 55.000,00
· Jaraguá 99 - Casamista - 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, + Casa
em alvenaria inacabada -1 quarto, sala, cozinha, banheiro, garagem. - Loteamento Miranda
- Valor R$ 35.000,00

· Jaraguá Esquerdo - Casa em alvenaria - 3 quartos, 2 banheiros, copa, cozinha, sala,
lavanderia, garagem para 3 veículos, terreno todo morado - Rua Carlos Fritz Voegel- Valor
R$ 55.000,00
· Jaraguá esquerdo - casa em alvenaria - com 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - terreno todo murado - Rua João Januário Ayroso - Valor R$ 42.000,00.

· Jaraguá esquerdo -casa em alvenaria -1 suite, 3 quartos, 2 saias, copa, cozinha, área de
serviço, 2 banheiros, garagem. Área de festas - Toda com moveis embutidos - Rua Amazonas
- Valor R$180.ooo,00

· Jaraguá esquerdo -casa em alvenaria -1 suite, 3 quartos, sala; cozinha, banheiro, corredor
- Perto do condomínio Azaléia - Valor R$ 55.000,00

· Jaraguá Esquerdo - Casa de madeira - 3 quartos, sala cozinha, banheiro - Próximo ao

Mercado Pradi - Valor R$ 22.000,00
· Jaraguá Esquerdo -Sobrado -1 suite, 2 quartos, 2 saias, 2 banheiros, cozinha, lavanderia,
2 sacadas, dispensa, garagem - terreno todo murado - Rua João Franzner - Valor R$ 125.000,00

· Säo Luiz - Sobrado Novo - Próximo ao CAIC - medindo 280,00m2 - Todo com móveis
embutidos novos - Valor R$120.ooo,00

· Vila Rau - Casa em alvenaria - 3 quartos, 2 salas, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
dispensa, dependência de empregada, garagem - Próximo a Faculdade - Valor R$ 60.000,00

APARTAMENTOS A VENDA

'Amlzade - Condomínio residencial Amizade - 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor R$ 38.000,00
· Barra - CondomínioTalimar- Depois da Malwee - aptomedindo 70,00m2 - 2 quartos, sala,

cozinha lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 10.000,00 + financiamento
· Centro - Editicio Catarina Ersching - Ao lado do Caneri -1 suite, 1 quartos, sala,
copa, cozinha, banheiro, lavanderia, sacada com churrasqueira, Play ground, piscina,
área de festas, elevador- Valor R$ 60.000,00
· Centro - Editicio Gardênia - Rua Leopoldo Malheiro - 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem, 2 sacadas - Valor R$ 40.000,00
· Centro - Editicio Menegotti - Apto de Cobertura medindo 208,59m2 -1 suite, 2

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

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

· Centro - Rua Reinaldo Rau - Encima do Ponto Frio - apto medindo 142.42m2 - 3

quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, lavanderia, garagem, dep. de empregada
Valor R$ 75.000,00

· Centro - Edrtício Jacob Emmendoerler - Aptomedindo 130,00m2 -1 sulte , 2 quartos,
2 banheiros, cozinha, lavanderia, sala em 2 ambientes, dep. de empregada, garagem,
piso laminado, banheira de hidra, aquecimento a gás - Valor R$ 90.000,00
· Centro - Editicio Jacob Emmendoerler - Aptomedindo 130,00m2 - 1 suite, 2 quartos,
2 banheiros, cozinha, lavanderia, sala em 2 ambientes, dep. de empregada, 2 vagas de
garagem, piso cerâmico, todo com moveis embutidos semi novos - Valor R$11 0.000,00

· Centro - Apto com 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, dep. de empregada, banheiro,
2 sacadas - Rua do Hospital- Valor R$ 45.000,00
· Jaraguá Esquerdo - Editicio Matedhi - Rua João Planincheck - 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, sacada - Valor R$ 50.000,00

· Jaraguá Esquerdo - Editicio Matedhi - Rua João Planincheck - 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, sacada - Valor R$ 45.000,00

· Vila Lalau - Edifício Vitória Régia - Próximo a Marisol - 2 quartos, sala, cozinha
mobiliada, lavanderia, banheiro, churrasqueira na sacada, garagem para 2 veículos
Valor R$ 29.000,00 + Financiamento CEF

· Vila Nova"':Editicio morada do Sol- Apto de cobertura medindo 250,00m2 de área
útil- 2 suites, quarto, escritório, 2 banheiros, dispensa, área de festas, sacada, cozinha,
copa, sala em 3 ambientes, 2 vagas de garagem - Valor R$190.000,00

· Vila Nova - Editicio Gonzaga - Aptos de 115 e 95 mts - com suite, 1 ou 2 vagas de

garagem, piscina, área de festas, detalhes em gesso, piso laminado de madeira,
Churrasqueira na sacada, 12 andares - Preço de lançamento
· Vila Nova - Editicio Jardim das Mercedes - Apto com 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem coberta-Valor R$ 37.000.00

· Vila Lenzl- Condomínio San Gabriel- Apto medindo 72,00m2 - 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, sacada, garagem, piso cerâmico, portão eletrônico
Valor R$ 20.000,00 + Flnan.

LANCHONETE

Centro - No calçadão - BODEGA LANCHES - Ponto comercial e estrutura completa para
lanchonete - tudo com menos de um ano de uso - VALOR R$ 22.000,00

Lacani
Inlóve a

275-3108

LÓTEAMENTOS FINANCIADOS

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

* Financiamos com uma entrada mais 100 vezes.

dorm,

70m2, todo
de piso,
ótima

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

Suelen
-3

dorrn. próx. Cond. Champagnat -

R$ 52.000,00

dorms.,
ótima localização.rRs 55.000,00 dorrns.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rua Reincido Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582
E-mail - imobiliaria@jardimjaragua.com.br
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o Terreno c/873,64m2 (26,41x33), Rua Brusque - R$ mêsdealuguelgrátis) III 60.000,00 O Sala comercial cl aproximadamente 30,00rn2,
I Rua Angelo Rubini, 418 - R$ 180,00 I
I SÍTIOS: I
I O Sala comercial cl 100,OOm2, Rua Pastor A. I

II Barra O
.

Sítio cl 11.265,00rn2 edificado com um galpão de Scnheider, 4800 - R$ 280,00 IImadeira com 140,OOm2, moinho com roda d'água,
I localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, O Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais I,
I A imobiliária da Barra distante doasfalto 1,5 km - R$15.000,OO dependências, RuaArnandus Rengel, RioCerro-R$ I

O Sítio cl 50.000,OOm2 de forma retangular, tendo 230,00 II 64,OOm de frente para a Rua BerthaWeege, cl área plana III de aproximadamente 30.0oo,00rn2, águapara fazerlagoas, O Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais
I

1
TERRENOS distante 4 km da Barra - R$ 65.000,00 - Aceita casa na dependências, Rua Pastor A· Schneider, 1187 - R$

IBarra até R$ 40.000,00. 220,00
1 BARRADORIOCERRO: I
I

.

CASAS: O Apartamento cl 01 quarto, garagem e demais I
I O Terreno cl 636,OOm2 (26,50 x 24,00), Rua Angelo dependências, Rua Hercílio Bertoldi, 66 - R$ 170,00 I
1 Rubini, 461 - R$ 80.000,00 O Casa alvenaria c/110,OOm2 com laje, 03 qtos, sala, (disp.16/05/01) •
10 Terreno c/1.214,50m2(20x60,50), Rua Horácio

coz.,BWC, lavanderia, garagem, terrenoc/579,18rn2,Rua I
I
Rubini,772 - R$ 22.000,00 Augusto Hanemann, 386, Barra - R$ 38.000,00 O Casa de alvenaria cl 02 quartos, 02BWC, garagem I

1 O Casa alvo c/200,OOm2, 1 suíte + 3 qtos sendo suíte e e demais dependências, RuaWolfgangWeege,1500, I
1
JARAGUÁ 99:

Iquartos clarmários embutidos, escritório, garagem para na Barra - R$ 400,00
dois carros, dependência c/BWC, lavanderia, despensa, I1 O Terrenocl 325,OOm2,lot.Miranda,lotes n o 6 e 7 - R$ churrasqueira, piscina, terreno c/552,75rn2(16,50x33,50), O Casa de alvenariacl 02 quartos, garagem e demais

.19.000,00 - parcela cada lote em até 3x. IRua Pe. Aloísio Boeing, na Barra. - R$ 95.000,00 dependências,RuaAugustoHanemannn,lado n
o 378

10 Terreno cl 808,20m2 (26,55x30,44), Rua Bertha
O Casa alv.c/150,OOm2 mais galpão c/90,OOm2, � R$180,OO I

1 Weege, lado colégio 25 de julho. Aceita carro até R$ terreno cl 3.200,OOm2{74x43), Rua Bertha Weege I
16.000,00 ou casa até o mesmo valor - R$ 26.000,00. esquina Augusto Hanemann, BARRA _ R$ 120.000,00 _ O Terreno cl 400,58 rn2 (15,00m2 de frente), naRua I
1 O Terrenos c/360,OOm2',I�t. Cas,a�ova II, R$ 2.500,00 aceita terreno(lote), caminhão pequeno ou grande como José Narloch, São Luís - R$ 120,00 I
1 de entrada + 50 x Ll I'Salários Mínimos

parte pagamento. I
1 - O Casamistac/165m2,terrenoc/301,OOm2(14x21)Rua O Terreno cl 4.690,OOm2,ou área menor, Rua I
1
SAO LUIS:

Ernesto Lessmann, n° 506, Vila Lalau, após Marisol - R$ Feliciano BortoliniesquinaAngelaBortolini, na Barra . I
lo I dimHruschka R$

32.000,00 - R$ 200,00 •Terrenoc 384,OOrn2,Jar
.

II- 3.000,00 LOCAÇÃO: I1 + 30 X 270,00
.

1 O Galpão em alvenaria com 350,OOm2, escritório, I
1 VILANOVA:

O Sala comercial cl aproximadamente 70,OOm2, Rua banheiro, Rua Tereza Hruschka, n ° 65, São Luís - R$ I
1

Padre A. R. Jacobs, 625, Vila Lenzi - R$ 350,00 (Primeiro 750,00
I

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

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

Papp - Casa em alvenaria cl
200m2 - suíte cl hidra + 2 quar
tos, 2 salas, cozinha, bwc-social,
bwc-serviço, área serviço,
garagem pI 3 carros cl portão
eletrônico, churras. Terreno:
450m2• Va lo,:__ _

R$ 80.000,00

ApartamentD
cl 136m2 -

3 quartos,
sala cl
sacada,
cozinha,

bwc-social, dep. empregada
cl banheiro, área de serviço,
garagem, salão de festa.

ERDE - casa em'
alv. (semi-nova) cl 150m2,
suíte cl banheira (hidra) +
2 quartos, sala, cozinha cl
armários sob medida, 2
bwcs, área serviço,

churrasqueira, garagem pI
2 carros - Terreno 400m2•
Valor R$ 87.000,00 (aceita
imóvel de menor valor)

CENTRO - Ótima casa em
alvenaria cl 280m2 - suíte + 2
dorm., (mobiliado), 2 salas,

lavabo, cozinha cl armários sob
medida, área serviço, 2 bwcs,
garagem pI 2 carros. Terreno
900m2 - Excelente imóvel para

fins comerciais - Valor R$
250.000,00. Rua Guilherme
Weege (ao lado da Fellows)

casa em alvenaria (nova) cl
130m2, suíte + 2 dorm., 2

salas, cozinha, área serviço,
bwc, garagem. Terreno

375m2• Valor R$ ,65.000,00
(aceita proposta) - Próximo

a Arte Lage

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

DESCRIÇAO DO IMOVEL
Centro: suíte + 2' dorm, c/ garagem
'Czerniewicz: 2 dorm., c/ garagem
Centro: suíte + 2 dorm + dep. emprego
Jguá Esquerdo: 2 dorm, cl garagem

CASAS
Sobrado lindo cf sUite + 2 dorm,
Casa em alv. 3 dorm, + dep. cf garag.
Casa mista (nova) c/2 dann.
Casa mista c/ 3 dorrn, c/ garagem
Casa alv. cf 3 dorm, c/ ,garagem

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

VALOR
R$ 800,00
R$ 370,00
R$ 380,00
R$ 300,00

Vila Nova
Czerniewcz
Rio da Luz
Czerniewicz
Centenário

R$ 800,00
R$ 350,00
R$ 150,00
R$ 300,00
R$ 330,00

CENTRO
Ed.

Menegotti

Valor R$ 70.000,00

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

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371-2357
Ref. 150 . ANA PAULA· Casa de alvenaria cl
llj{)m', 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem.
Rua Adenor Horongoso, 277 . R$ 33.000,00
(aceita carro ou caminhão). Terreno 350m'

dormitórios, sala de estar,jantar, cozinha,
_; banheiro, lavanderia, garagem. RuaJosé Martins,

após Theilack. Terreno 2.026m'. R$ 65.000,00

CASAS
109 . Chico de Paulo: Alv. 100m', 3 dorm., com laje, murada R$
UO . Vila Lenzi: Alv. 190m', 3 dormit., com laje, 2 bwc R$
lU· Nereu Ramos: Alv., 154-m', 3 dormit., 2 bwc, sala, coz., churrasq � R$
U3 - Estrada Nova BR-280: Alv., 190m', 3 dormit., sala, coz., bwc, garagem. R$
U4- - Ana Paula: Mista, 100m', 3 dormit., sala, coz.. , garagem, churras•.............. R$
U5 . Água Verde: Alv. 94-m>, 2 dormit., sala, cozinha, bwc + financ, R$
U6 . Tifa Martins: Alv., 100m', 1 suíte, 2 dormit., sala comercial + financ : R$
U8 - Santa Luzia: 2 aptos, 90m2 + saal coml., + casa mista, terreno 2.500m2 .. R$
120 - Nova Brasília: casa com 270m>, 1 suíte, 3 dormitórios R$
14-3 . Figueira: mista, 3 dormit., sala, coz., bwc, terreno 510m2 + financ R$

4-5.000,00
75.000,00
4-5.000,00
35.000,00
23.500,00
18.000,00
25.000,00
65.000,00
70.000,00
13.000,00

LOCAÇÃO
Figueira: Casa mista com 3 dormit., sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 260,00
Vila Nova: Apto novo com 2 dormit., sala, cozinha, bwc, garagem �$ 250,00
Baependi: Apto com 1 suíte, 2 dormit., demais dependências R$ 300,00

, /

l'

LOCAÇÃO
302· Vieira: Terreno Industrial com 20.520,00m2 (pró". Kienen) R$ 160.090,00
303 - Jaraguá Esq.: Terreno comercial com 2.025,00m2• Rua Januário Airoso .. R$ 70.000,00

RANCHO
MOVEIS

ir 373-0283

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

Umaparceria correta. ranchoimoveis.com.br

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

quartos. Terreno com

619m2. Localizado na Tifa

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

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

quartos. Terreno com

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

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

CasasCompra
Vende

Aluga

Terrenos

ApartamentosMARIMAR
IMÓVEIS

ftAluga galpão alvenaria com 300 m2, Rua 13 de maio esquina
com Emma Ziemann, janelões de vidro, estacionamento próprio,
piso mosaico, excelente para loja, R$ 1 ,300,00.Local da Ambience Cozinhas

ftApart, Residencial Vitória Régia, próximo WEG. e MARISOL, R$ 18,000,00

negociáveis e R$ 340,00/mes, Acabamento em gesso e massa corrida,
ftTerrenos com pequena entrada e saldo parcelado direto com a imobiliária,

Promoção mês de maio, comprando q 1",4>"el ganha de prese

eletrodoméstlc2!Jpara o lar (freezer,g«!.",i:lfitl-:a, máq. lavar roué',.

Projetos

lt-
Residencial

.

Reformas HEXAGONAL Comercial

Construções ENGENHARIA LTDA. Industrial

Arte de Projetar e Construir com Segurança e Economia

. Mão-de�Obra Especializada e Treinada seguindo normas técnicas de segurança

,Inanela :â�â UI51 ;8
Rua Fritz Bartei, 77·51. 03 • Baependi • Próx. Javel Multimarcas
Fone/Fax: 275-0051
IMOBILIÁRIA· ENGENHARIA· CONSTRUTORA· CONSÓRCIO DE IMÓVEIS

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

* Apartamento de 80m2 com

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

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

Localização:
Rua Padre Alberto Jacobs
Vila Lenzi

Valor:

R$ 280.000,00

Cód. 801 - Casa de alvenaria com 31m2localizado 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 d� Figueira - R$25.000,00.
Cód. 485 - Casa de madeira inacabada com 77m2 - Terreno com 360m2 -

Ilha da Figueira - R$13.0ÓO,00.
Cód. 491 - Casa de madeira com 80m2 - Terreno com 324m2 - Três Rios do Norte -

R$18.800,00 + financiamento.

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

Rio da Luz - R$26.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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U Corretor de Imóveis

E-mail: grotewold@netuno.com.br Tel: 372-3922
* vende-se terreno no

loteamento Divinópolis, na

Ilha da Figueira, 397m2,

plano. R$ 14.000,00
* Terreno na Barra, no lot.,
casa nova. R$ .7.500,00

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDiMENTOS iMOBiLiÁRiOS LTDA

�'l�ll mM:ét1iJl
Empreendimentos Imobiliários

372-1499
371-3807

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

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH lfi. SONNENHOHL, SIN

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

ALUGA ADMI",ISTRAChiodini VENDE COMPRA
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV.MAl.DEODObWE��,���ECÀ,I438-SALA04 FONE: 275-0172

207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187m2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e demais
dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas na garagem
- R$ 95.000,00. Condições de pagamento à combinar. Aceita
automóvel - pode ser financiado.
208 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José'Er:nendoerfer
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-c/ 756m2 - Lateral Rua Frederico Schmidt - Rio
Molha - R$ 11.500,00
,307 - Terreno cl 362,62m2 - Lateral Rua Mal. Deodoro da
Fonseca - R$ 45.000,00

.

309 - Terreno cl 725m2 - Schroeder (defronte Vidraçaria
Schroeder) - R$ 9.000,00
310 - Terreno com 753,90m2 - Centro - Rua Nelson Nasato
311 - Terreno oom 2 casas em madeira com área de 871 ,98m2
- Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00
317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias - Jguá
Esquerdo - R$ 26.500,00. Aceita automóvel.
403 - Casa alvenaria com 325,00m2, no centro, 1 suíte, 2
quartos, demais dependências, garagem pl 4 carros, ampla
área de lazer, semi-mobiliada. Terreno com 714,00m2. Pode
ser financiado, aceita imóvel de menor valor nas praias de
Piçarras ou Penha. Valor R$ 208.000,00. Condições de
pagamentó à combinar.

'

* Salas comerciais no Centro - Condições de pagamento à
combinar. Possuímos outros lrnóveís em nossa carteira.
Consulte-nos.

'.

I
CASAS

I� CASA DE ALVENARIA cl 160m2, situado no Jguá
Esquerdo, Loteamento Fredolino Martins,' próximo ao

Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 40.000,OQ.

� CASA DE ALVENARIA cl 135m2, situado no

Loteamento Zanghelini. Valor - R$ 30.000,00.

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

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

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

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

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

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

I� CASA DE MADEIRA cl 65m2, situado no Loteamento
Ouro Verde. Valor - R$ 13.000,00.

TERRENOS
� TERRENO cl 435.00m2 - situado no Loteamento

I
Camposampiero. Valor R$ 18.000,00

I
.

�, TERRENO cl 600m2 (Asfaltado), situado na Rua Luis
Bortolini. Valor R$ 20.000,00

� TERRENO cl 313,00m2 - situado no Ana Paula III.

Valor R$ 12.000,00.

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

l Loteamentos Financiados ICAMPOSAMPIEROI,
CAMPOSAMPIEROII

FlRE1WE

OUROVERDE

I
ZANGHELINI

I
Financiamos com uma entrada e O-

restante em até 60 meses

Condomínio fechado

Ffumboyantcom vista panorâmica.

til
H
"'

,g;
z

til
o

til
lO
o

Informativo
Imobiliário
AIJS

A A.I.J.S. solicita a todas as
imobiliárias e corretores de

Jaraguá do Sul e Região,
atualizarem seus endereços junto
,

A.I.J.S., para melhor podermos
contatá-los. Solicita-se enviaros

dados para e-mail:
marlmartânetuno.com.br ou fax

275-0051 ou 371-9165 .

Dessa formar queremos sempre
prestarmelhores serviços aos

associados.

Aproveitamos a oportunidade para
convidar imobiliárias e/ou corretores,
que ainda não se associaram, a

participar da associação.
InfOrmações poderão ser obtidas
com Janete pelo tel.: 371-9165.

Contamos com a colaboração de
todos.

Atenciosamente
ADiretoria

Cõd. 0076 - CASA DE ALVENARIA cl 106,OOm2,
....""".-.;;;;;,w.."

contendo 3 quartos, sala, cozinha, bwc + edícula.

__iIIII---- Terreno cl 520,OOm2, todo murado, Lozalizada á
rua (6) Joaquim Francisco de Paula, Bairro Chico de
Paula. Valor R$ 55.000,00. NegociáveiS

VENDE:

Cõd. 0074 - Casa mista cl 110,OOm2, contendo
3 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem. Terreno
cl 450,OOm2, todo murado. Localizado á Rua (6)
Joaquim Francisco de Paula, próxima ao Cemitério,
bairro Chico de Paula. VALOR R$ 3S.000,00

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



16 - CLASSIFICADOS .Q.QBhBiillQ i(;) iUQijQ
, JARAGUÁ DO SUL, 28 DE ABRIL DE 2001

,
" _' _-

c_;;:;; ,'-� "'��: F"' ";;>':i<':';�' e
.

W, 'i
••••••••••••• ,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• �

W
_ I U k 'I -, � I ,ar w ,Ú �slß. �J _.��� �, I.i .

improdutivos e serviços
rotineiros de manutenção.

Procuro relocação nas área de

eng", projetos, compras ou
outros. Tenho disponíbilidade
para residir e trabalhar em
outra cidade ou estado.
Tratar: (011) 5666-0469.

alumínio, 21 marchas,
nova. R$ 180,00. Tratar:

370-1995.

Camaleão, da Kenwood.
Tenho uma caixa

dutada, mais uma tampa
para os 6x9 e para as

cornetas! Tudo isso por
apenas: RS 3.000,00.
Obs: Ligar até às 19

horas, cl Fabrício!
Tratar: 99936026.

Vende-se banca, com
balcão, toldo e demais
móveis. R$ 1.700,00.
Tratar: 372-6704.

Adquira já seu carro

usado, com carta de /

crédito fixas. R$ 7.851,00
com parcelas de 167,00 e

cartas de R$ 9.212 de

196,00. Aceita-se carro de
lance. Tratar: 9969-4700.

EMPREGOS NA ITÁlllA
Requisitos: falar e conhecer a
língua italiana, ter entre 18 e

35 anos, desejável
conhecimento de outras

línguas, inglês, espanhol, etc.
. Ambqs os sexos. Vagas para:

auxiliar geral, garçom,
camareira(o), cozinheiro(a),

eletricistas, etc. Para as

cidades de Roma e região
Tratar: 9973-9916.

Vende-se ou troca-se

ciclomotor por aparelho de
CD para carro. R$ 400,00.

Tratar: 371-1355.

Clicheria Alvo procura
pessoa com experiência pl
trabalhar com CoreI Draw .

Tratar: 370-4827.

Vendo .celular Gradiente
Strike, praticamente novo,
com bateria vibra-call,
carregador bi-volt.
Preço: R$ 180,00.
Tratar: 99936026.

Adquira seu carro novo

agora! Com 5

contemplações por mês.
Tratar: 9992-033, com

Bráulio.

Vendo prancheta de
madeira, com réguas
paralelas, seminova, e

banqueta de desenho com

1 escalímetro grande, 2
esquadros de acrílico, 1

curva francesa, 1 gabarito
elétrico, 1 gabarito

arquitetônico, 1 gabarito
hidrossanitário, 1

compasso Staedher, 1

caneta nanquim
Desegraph. R$ 120,00.
Tratar: 371-4446.

Procura-se serviços na área de
serralheria. Sou técnico

mecânico formado na Tupy,
conhecimento em processos
de serralheria, possuo vários
'cursos de informática, entre
eles auto-cad, conhecimento
da ISO 9000 e ISO 14000,
profundo conhecimento na

parte de chaparia. Tenho 28
anos e 13 anos de experiência
no ramo. Tratar: 376-1238.

Vendo rodas 15 polegadas,
com pneus, em ótimo

r estado de conservação!
Valor: R$ 650,00'.
Tratar: 9993-6026.

Procura-se eng" mecânico.
Trabalhei em indústria

fabricante de produtos de

higiene pessoal e limpeza,
sendo responsável pela área
de projetos, budget, controle

das contas e gastos,
contratação de pessoal,
acompanharhentoe

supervisão de montagens e

instalações, compras de

máquinas e materiais

Vendo telefone Star Tac

digital com nota, manual,
carregador, 2 capas

por R$ 370,00, tratar com
Everton, no 275-0056.

Vende-se arquivo de aço
com cinco gavetas, com
pouco uso, preço a

combinar.
Tratar: 371-8517.

Procura-se máq. de
'

overlok Siruba, Nissin ou

Rimold em bom estado,
aceito proposta.
Tratar: 276-3144.

Precisa-se4 de instalador de
som automotivo, alarmes,
vidros e travas elétricos.

Tratar 370-9005Compro loja ou comércio
em Jaraguá do Sul.
Tratar: 371-3835. ORAÇÃO A SANTO'EXPEDITO

Festa 1.9 de Abri/.
Comemora-se todo dia 1.9.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JARAGUÁ 99
,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Comunicamos a todos os moradores do Bairro Jaraguá 99 a

comparecer no dia 28 de abril, às 13h30min em primeira
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos assoçiados
ou meia hora após, com a presença de qualquer número de
associados, comprevisãö de término para as 16 horas, nas

dependências da E.M.E.F. Antônio Estanislau Ayros'o, para
participarem da Assembléia Geral Ordinária, com a segúinte:

Vendo discman da Sony
por apenas R$ 100,00, está.
funcionando em perfeito
estado. Tratar: 275-Q056.

Vendo loja de material de

construção, com estoque,
, ou somente estoque, para

).

retirar do local.
Localizada no Bairro

América, em Joinville.
Excelente, ponto, com
ótima clientela. Motivo:

problema de saúde.
, Tratar: 9994-1387.

Se você, está com aJgum PROBLEMA
DE DIFICIL SOLUÇA0 e precisa de
AJUDA URGENTE, peça esta "ajuda a

sento Expedito. Este Santo é invocado
nos negocios que demandam Pronta
Solução e cuja invocação nunca é tardia.
Oração - Meu Santo Expedito das causas
justas e urgentes, interceda por mim
junto ao nosso Senhor Jesus' Cristo,
socorre-me nesta hora de aflição e

desespero. Vós que sois o Santo
Guerreiro, Vós que sois o Santo dos
aflitos, Vós que sois o Santo dos
desesperados, Vós que sois o Santo das
causas urgentes, proteja-me, ajuda-me,
dai-me força, coragem e serenidade.
Atende ao meu pedido. "Fazer o pedido":
meu Santo Expedito! Ajuda-me a

superar estas horas difíceis, proteja-me
de todosque possam me prejudicar,
proteja a minha família, atenda ao meu

pedido com urgência. Devolva-me a Paz
e a tranqüilidade. Meu Santo Expedito!
Serei grato pelo. resto da minha vida e

levarei seu nome a' todos que têm fé.
Muito Obrigado. Rezar um Pai Nosso,
uma Ave Maria e fazer o sinal da Cruz.
Mandei imprimir e distribui ummilheiro
destasoraçõesemagradecimento epara
propagaros benefícios dograndeSanto
Expedito.Mandevocêtambém.impriinir
imediatamente após o pedido. "E"

Faz-se pesquisa e digitação
de trabalho escolares,

científicios e universitários.

Monografias, etc. convites
e cartões para diversas

ocasiões. Tratar: 275-35.18.

ORDEM DO DIA
- Leitura do Edital de Convocação;
- Eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da

. Associação de Moradores, dentre nas chapas previamente inscritas,
para ö biênio 2001/2003.

Para eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, deverão
ser registradas chapas compostas de 16 (dezesseis) membros
dentre os associados em pleno gozo de seus direitos, até o dia 20
de março, no sequlnte endereço: Rua Bertha Weege, na 2750.
Bar e Mercearia Staroschw), com Sr. Alberto Staroschw.

Vende-se som

automotivo: 2 Sub's de
12 polegadas de bobina

dupla, duas cornetas,
dois supertuwiters, dois
módulos da Boss com

frente de acrílico, quatro
6x9 da Pionner, um
aparelho de CD estilo

.

Imperdível. Carta de
crédito' de R$ 23.300,00
(R$ 216,00 por mês) para
compra de imóveis e.

carros. Tratar 275-1723 I
9993-2380 /370-2995.

Todos os moradores do Bairro poderão exercer o seu direito de
voto desde que tenham idade igualou superior a 16 anos, residam
hà mais de 2 meses no Bairro e estejam munidos de cédula de
identidade ou título de eleitor e comprovante de residência.

Jaraguá Cio Sul, 6 de abril de 2001
A comissão

Vende-se bicicleta de

A HUMANA URGENTE
solicita dos seguintes 'profissionais:

- Auxiliar de Produção (10 Grau)
- Veterinário (Zootécnico)
- Talhadeira
- Costureira
- Auxiliar de Depósito (10 grau completo)
- Farmaoêutico
- Tintureiro
- Chefe de Acabamento
- Vendedor Extemo
- Vendedor Interno
- Bordedortdei ra )
- Enfermeiro(a)
- Auxiliar Contábil (Cursando o 30 Grau)
- Torneiro Mecânico para trabalhar na Barra do Rio Cerro
- Técnico Têxtil
- Fresador par::! trabalhar em Corupá
- Operador de Tomo CNC para trabalhar em Guaramirim
- Conferente de Material para trabalhàr em Guaramirim .

- Tintureiro para trabalhar em 5chroeder
- Auxiliar de Tinturaria para trabalhar em Schroeder

- Costureira para trabalhar em Schroeder
- Zeladora para trabalhar em Schroeder
- Preparador de Máquinas para trabalhar em Corupá
- Marceneiro (móveis sob medida)
- Operador de Dobradeira para trabalhar em Corupá
- Operador de Guilhotina para trabalhar em Corupá
- Auxiliar de Confeitaria
- Confeiteiro(a)'
- Vendedor de Eletrodomésticos
- Coordenador de PCP
- Auxiliar de Departamento Pessoal (experiência em sistemas
Rubi e Ronda)
- Comprador Sênior (30 Grau)
- Encarregado de Pessoal
- Auxiliar de Funileiro (com carteira de motorista)
- Preparador de Pintura de Automóveis
- Porteiro de Edifício (com conhecimento ein eletricidade
e encanamento)
- Mecânico de MáqUinas
- Eletricista Automotivo (conhecimento em travas elétricas)

,HUMANA URGENTE

Rua .Jorge Czerniewicz, 1245 -

(Rua do Hospital.Jaraguá) -

Cx. Postal 20Q ... 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311 .... FAX

(OXX)47372-1091
hUDlana@humana.com.br

.

www.hurnana.corn.br-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VENDE-SE

Casa de alvenaria com 325m2, no centro, 1 suite, 2

dormitórios, demais dependencias, escritório, semi
mobiliado, ampla área de lazer, garagem para 4 carros,
terreno 714m2, Aceita imóvel menor valor no litoral.

Tel/Fax: 47-379-1471

(0**47)
372-2903
9973-3623
VILALALAU
CASAEM
ALVENARIA-

156,00 M2 - 03

QUARTOS
R$ 55.000,00 - OU

R$ 38.000,00MAIS
FINANCIAMENTO

ILHA DA FIGUEIRA
CASAEM

ALVENARIA - 124,00
M2 - 03 QUARTOS,

CONTEMMAIS
UMACASANÓS
FUNDOSCOM

153,00 M2 - 04

QUARTOS, TERRENOCOM ÁREA DE 1.190,00
M2. R$ 80.000,00 - NEGociÁVEL

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

www.wolflmoveis.hpq.com.br- e-mail: robersoh@netuno.com.br

GRUPO DE GESTANTES .

/05 -

ema: A Expectativa da Chegada do Bebê - Uma
bordagem Psicológica
alestrante: Celeneh Assad Moreira Dias -

sicóloga do Hospital e Maternidade Jaraguá
5/05 -

ema: Schantalla - Técnicas de Massagem no Bebê.
alestrante: Adriano Coronetti e Mauricéia Alves
a��

. .

nfermeiras do Hospital e Maternidade Jaraguá
2/05 -

-

ema: Como será minha Anestesia?
alestrante: Dr. Sebastião Resende Filho
9/05 -

ema: Saúde Bucal da Mãe e do Bebê
alestrante: Drei. Nanci Mora Batalha
donto Pediatra - Centro de Atendimento Infantil
5/06-
ema: Dicas de uma nutrição saudável durante a

estação
alestrante: Sanclra Pereira
utricionista do Hospital e Maternidade Jaraguá
2/06 -

.

ema: ExercíCios específicos durante 'a gestação
alestrante: Daphne Guizilini
isiotérapeuta
9/06 -

ema: Cuidados com o Recém-Nascido
alestrante: Dra. Suzinora Linhares
ediatra
6/06 -

ema: Parto Normal ou Cesária, o qUe fazer?
alestrante: Dr. Dagobert� Royes ,

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

Obstetra
03/07 -

Tema: "Amamentação" - Uma experiência única.
Palestrante: Luciano de Cássio Nunes
Nascimento
Enfermeira do Hospital e Maternidade Jaraguá .

10/07 .;

Tema: A importância da Fonoaudióloga para o

Recém-Nascido
Palestrante: Monica Daniele Pasold Riboldi
Fonoaudióloga

'

17/07 -

Visita ao Hospital e Maternidade Jaraguá
. Berçário

Sala de Parto
Pré-parto
Centro Cirúrgico

Local: Hospital e Maternidade Jaraguá
Taxa Mensal:
Comerciário/Dependente: R$ 2,00
Conveniado: R$ 2,50
Usuário: R$ 3,00

Realização
SESC

Hospitàl e Matemidade Jaraguá -

"Matemidade Laurita K. Weege
"

.

Informações e Inscrições:
Entre em cOntato com o SESC - 371 8930
ou Rua: Presid. Epitácio Pesscio, 1273 -

Centro -, Jguá do Sul

FIEse
SESI

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

Adeus Atchiml!!
Vacina Contra Gripe

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

Produzida em laboratórios na Alemanha, atualmente é utilizada em todo 'o
território brasileiro, com aprovação e orientação do Ministério da Saúde e vem

sendo aplicada com sucesso em campanhas realizadas pelo Sesi Farmácia em

todo o estado de Santa Catarina.

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

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

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

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

Sesi Farmácia - Você Conhece - Você Confia lI!

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

FALECONOSCOATRAVÉSDO TELEFONE370-7899 RAMAL 27
E-m�iI: sesijgua@netuno.com.br

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

SESI
FIEse

JÀRAGUÁ DO SUL
""' ... '

ISO 9001
� JlQAOTJWW.J«) II!:
��I�

o SENAI - CET Jaraguá do Sul

Curso Superior em:
* Tecnologia em Eletroeletrônica - Inscrições abertas até 30/04/01.

SE,NAI de Jaraguá do Sul 25 anos de atividades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: Aw F. <90rLo-Dor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

- 'azendo est�gio ria Universidade de Bordeaux França
�,=='tW

ENDOCRINOLOGIA
Dr: CUwev�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMQl..OGIA - M
BRQNCOSCOPIA '(Es

Dv.
s••
C� L'vvY:'%V'..

�

...r ..

Fone/Fax: 372-1553 clt.,

\_<i

TA -.PERIODONTIA
T�
8743 - Sala 705

CARDIOLOGIA
Dr. Fabio- c. 1vfo-vtteú'"o

Fone/Fax: 371-6811-Sala 606
.0.0. . _ _ _ _......... ..� o ••••,�•••••••••

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

gesso e rnassa corrida, bem arejada, comOã quartos, sala, cozinha, bwc,
despensa, área de serviço e garagem. Grades em todas as janelas,

calçada, jardim frente e fundos e canil. Local: Estrada Nova proximo a BR.
Aceita-se terreno (bairro água Verde) como parte do pagto ou carro.

Valor: R$ 39.000,00 Tratar: 3723124 com Ivone ou Silvio.
-

Prõzer em Entregamos em Guaramirim
atender bem.

.

'8�·�4�

'Pequena - R$ 7,90
Crande - R$ ,13,90
Cigante - R$ 17,90
Calzone - R$ 17;90

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha,uma minipizza
de banana nevada

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

gata=====:.= Motos
W (47) 370-8800
Rua Walter Marquardt, 727 - Próximo ao Parque Municipal de Eventos

ir (47) 371-2999
Rua Adélia fiseher. 239 - Centro

Entrada R$ 780,00 ': 30 e 60 dias - Saldo até 36x fixas
* Consórcios * Compramos sua moto usada * Oficina autorizada

INFORME PUBLICITÁRIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UTOS
compro / vendo / troco / garagens

Vendo Vectra CLS, 94,
azul, gasolina.

R$ 13.500,00. Tratar:
9973-8955.

Vende-se Omega, 94,
GIS, 2.2, completo, ,

71.000 km. R$ 14.800,00.
Tratar: 371-8611.

Vende-se Kadett, 90, 90,
prata, aro de liga,
gasolina, motor 1.8 ,

viagem 16 com 1litro.

R$5.600,00. Tratar:' 48
9971-7218, com Sandro
ou 371-1922, com Daniel.

Vende-se Vectra GLS, 98,
completo, prata metálico,
ar digital, 56.000km.
Tratar 371-5343.

ComproCorsa.
Tratar: 9952-8508.

Vende-se Corsa 1.0,98,
básico, vermelho,

gasolina.
Tratar: 371-5343.

, Vendo Gol, 90, branco,
motor CHe, álcool.
Ótimo estado.
R$ 5.800,00.

Tratar: 372-0391.

Vende-se Golf 95,
completo, azul metálico.

Tratar
9973-8756 ou 371-5343.

Vende-se Brasília, ano
80. R$ 1.000,00.

Tratar: 371-1853/9997-
547?: com Beto.

Vende-se Gol 86, Plus,
motor AP 1.6.

Tratar 9903-2936.

Vende-se Gol MI 1.0,98,
básico, branco, gasolina,

c/ 41.000km.
Tratar 371-5343.

].[(,1 li) ,} ti 11.1]
Vendo 'Besta, cinza, 94,

12 lugares, diesel.
Tratar: 9973-5732 /

376-1112.

Tratar:275-1125,conn
Henrique.

Vendo ou troco ciclo
. motor, por aparelho de
CD, para carro. Tratar:

371-1335.
'

Vende-se Fiesta, 97, 4
pts, branco. Tratar: 373-
1775, com Rolando.

Vende-se Escort GLX,
16V, 97, verde, completo.

R$ 16.000,00. Tratar:
997.3-57770.

Vendo Escort 91, branco,
gasolina. Lindo!

Tratar: 453-1023/ 453-
0964.

Vendo Fiesta, ano 98, 4

pts, completo, cor
metálica. Entrada de R$

4.500,00 e assumir
financiamento.

Tratar: 371-4176 ou 9973-
9038, com Luciana ou

Adolar.

Vende-se Escort CL, 16V,
ano 98, ar, azul. Tratar

371-4000.

jardim frente e fundos e

canil. Local: Estrada
Nova proximo a BR .

Aceita-se terreno (bairro
água Verde) como parte
do pagto ou carro. Valor:

R$ 39.000,00 Tratar: 372
3124 com Ivone ou Silvio.

Vende-se casa com 96m2,
mista, com + 1 quitinete
de 30m2 de alvenaria,
toda murada, na Vila
Rau. R$ 23.500,00.
Tratar: 372-0391.

Vendo chácara, com casa,

lagoa e pomar, no Bairro
Bracinho, em Schroeder,
R$ 50.000,00. Tratar:
9973-9313/274-8013.

Vendo minichácaras,
com água e energia, no
Bairro Bracinho, em

Schroeder . R$ 15.000,00 a

25.000,00. Tratar:
9973-9313/274-8013.

Vende-se, próximo
Sociedade Vierense, na
Vila Lalau, terreno de

400m, com água e luz,
todo murado, com

, portão de alumínio..«
meia água de alvenaria.

R$ 25.000,00 negociável).
Tratar:

275-2010 / 371-9028.

Vende-se terreno, com

casa, na praia de Itajuba,
com 300m2•

Tratar: 9962-6139.

Vende-se Besta, 95, cor
prata, 12 lugares. Tratar:
371-0475/9102-7540.

Vende-se Pegeout 306,
95, semi-esportivo, vidh.,
travas e vidros elétricos,
ar-condicionado, semi

novo, impecável.
Tratar: 370-1816.

Vendo Palio EX, 2000,
com 7.500 km, seminovo.

R$ 13.000,00.
Tratar: 376-1298.

Vende-seUno SX 97,
limp. e dezemb. traseiro,
vermelho, gasolina.
Tratar 371-5343.

Vendo Palio Weekend,
16V, completo, cinza Stil.

R$ 18.000,00.
Tratar: 9973-5770.

Vende-se Fiat Spázio,
83. R$ 1.500,00.
Tratar: 9965-9955.

Vende-se Uno CS 1.5,.91,
bege, gasolina. Tratar

9973-8756.

Vende-se Tempra, ano'
95, 4 portas, trio
elétrico, hidr., ar

condicionado, controle
remoto, único dono,

impecável.
Tratar 370-1816.

Vende-se moto XR, 200,
excelente estado, pronta
para trilha, com peças

originais. Tratar:9963-4433
com Sávio ou Ade.

Vende-se Honda CG,
2001, O km. R$ 1.900,00
de entrada e assumir 26

parcelas de consórcio de

R$105,00.

LASSIFlCADOS
cosas / op§rIIlmenlos / chácaras / terrenos

Casa de alvenaria com

325m2, no centro, 1 suite,
2 dormitorios, demais

dependencias, escritorio,
semi-mobiliados, ampla
área de lazer, garagem
para 4,carros, terreno
714m2. Aceita imovel
menor valor ne litoral.
Tratar: 47-370-1471.

Vendo casa em

alvenária, seminova com

03 anos, acabamento
interno em gesso e massa

corrida, bem arejada,
com 02 quartos, sala,

cozinha, bwc, despensa,
área de serviço e

garagem. Grades em
todas as janelas, calçada,

Vende-se terreno, no
Loteamento Versailes, de
400m, com rua asfaltada,

com casa mista.

R$ 25.000,00.

Vende-se terreno na Vila
.

Lenzi, com água, luz e

esgoto, calçamento e

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

Vende-se terreno, na

Barra, no Loteamento
, Casa Nova II, com 347m2,

26 salários mínimos e

assumir + 31x no valor
de 1 salário mínimo
cada. Tratar: 276-0070.

Vende-se, na Vila Rau,
terreno de 400m, livre de
enchente. R$ 7.800,00.
Aceita-se negociação.
Tratar: 9103-6520, com

Adriana.

Vendo terreno com

101.000m2, e'3 chácaras,
com 4.350m2 cada, em
Schroeder, próximo à

Usina do Bracinho com

luz, nascente de água,
água da Samae. Própria

para agricultura,
agropecuária e outros.

Interessados.
Tratar: 453-1023/

453-0964.

Vende-se terreno por
R$ 2.00,000 de entrada +

R$ 200,00 mensais.
Tratar: 9975-2164

PREGOS
Ofereço-me para

trabalhar de pedreiro ou
jardineiro.

Tratar: 9113-8129,.
com Lauri.

Ofereço-me para
trabalhar em setor

pessoal, 23 anos de

experiência, 40 cursos

'profissíonalizan tes
formação escolar: 10

grau. Tratar: 371-4853,
com Osmir.

Procura-se serviços na
área de serralheria, sou

técnico mecânico
formado na Tupy,
conhecimento em

processos de serralheria,
possuo vários cursos de
informática, entre eles

auto-cad, conhecimento
da IS09000 e IS014000,
profundo conhecimento
na parte de chaparia.

Tenho 28 anos e 13 anos
de experiência no ramo.

Tratar: Sérgio Luis
Wasch no 376-1238.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGUEL

DE.TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habili
tarem para casar os seguintes:

-

Edital n" 23.214 de lW04/2001
CHARLESMEYERECRISTIANE SIEWERDT

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Joinville, neste Estado, domiciliado e residente na Rua João Pessoa, 450,
América, Joinville, neste Estado, filho de Harolf Meyer e Doris Meyer.

.

Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na RuaMarina Frutuoso, 546, nesta
cidade, filha de Siegfried Siewerdt e Marli Franke Siewerdt. '

Edital n" 23.229 de 24/04/2001
ADEMIRHANEMANNE ELIANECRISTINA LENNERT

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua BerthaWeege; 585, Barra do
Rio Cerro, nesta cidade, filho de Walter Hanemann e Alzira KoneII Hanemann.
Ela, brasileira solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em EstradaGaribaldi, nesta cidade,
filhade Osmar Francisco Lennert e Dolores OIska Lennert.

Edital n° 23.230 de 24/04/2001
FABlOMARCELO DIERSCHNABEL E KATHLINSOLANGE BERNS

Ele, brasileiro, solteiro, montador de máquina, natural de Jaraguá do Sul.tdomiciliado e residente na Rua Eugenio
Nicolini, 217, nesta cidade, filho de Valdemar Dierschnabel e Carmen Inês Satler Dierschnabel.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Antonio José

Gonçalves, 271, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de João Bems e Zinita Berns.
,:'"

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.

A empresa FENIX BAR LTDA. ME, inscrita no CNPJ
nO 01.588.646/0001-02, Insc. Estadual nO

253.303.370, localizada à Rua Dr. Pedro
Zimmermann, 6754, Itoupava Central, Blumenau,
SC, comunica o extravio dos seguintes Blocos de
notas fiscais: Blocos modelo 01, série 01 nO
000.001. a 000.125; Notas Fiscais série Dl nO

001, 017, 018, 023, 052, 055, 056, 062, 069,
076, 077, 078, 080, 082, 088, 097, 105, 114;
FAC e Alterações Originais. Conforme Boletim de

Registro de Perda de Documentos e Objetos ·nO

809/2001 da 15a D.R.P. de Jaraguá do Sul, sc. A
mesma não se responsabiliza pelo uso indevido
dos documentos acima citados.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Adquira seu

carro esua

moto nova

com 5

contemplações
de carro ou

5 de motos.

Tratar
9992-0343

ESTADO DE SANTA CATAIÚNA
PODERJUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
r Vara

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA
PRAZO DO EDITAL: dias

O(A) Doutor(a) Mareio Renê Rocha Rocha, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia I1JMAIO/2001, às 14:30 horas, e, em segunda oportunidade, no dia 21JMAIO/2001, às 14:30 horas, neste Juizo de
Direito, situado à Rua GuilhermeCristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, será(ão) levadots) a leilão/praça
o(s)·bem(ns) descritoísj.consoante determinação constante dos autos n° 006.95.000138-0, em que figuraün) como exequente(s)NaneteMalhas
Ltda, tendo como executado(s) Eletro ProdutosWersta Ltda. Bem(ns): 04(quatro) máquinas bubinadeiras, marca Progresso, Modelo DS,
semi-automática,mm embreagem e contagiro. Avaliação: R$11.200,oo, em 13/setembroll996, cujo valor será corrigido monetariamente
até a data do(a) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao débito cobrado. ônus: 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 Cl"C). Caso não encontrado(s) 0(5)
devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) 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, ElianeAparecida Stinghen Rausisse, o digitei, eeu,CláudiaJenichenJanssen. Escrivã(o) Judicial
o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 02 de abril de 2001.

.

Márcio Renê Rocha

Juiz de Direito

EDITAL
PATRICIA TAVARESDA OJNHAMELLO, TabeliaDesignada da Comarca
de Jaragua 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 Titulos contra:

AAT HESCH: SISTEMAS MOViMENTAÇÃO LTDA - JARAGUÁ DO
SUL - RUA JORGE CZERNIEWICZ 400A;
AC COMÉRCIO MÓVEIS E REPRES LTDA - JARAGUÁ DO SUL -

RUA REINOLDO RAU 165 SALA 01 CENTRO; ,

ANDREIA WURGES - JARAGUÁ DO SUL - R RIO GRANDE DO

NORTESINR;
ANGELO MILBRA'J'Z - JARAGUA DO SUL - ESTRADA GARIBALDI

SÃOPEDRO;
ARLINDO ALVES DE LIMA ME .:._ JARAGUÁ DO SUL - R PADRE
ALBERTO ROMUALD JAKOBS, SiNR - VILA LENZI;
BIBE COM E REPRESENTAÇÕES LTDA - JARAGUÁ DO SUL R

BERNARDO DORNBUSCH 590 AP 203;
CARLOS MARTINS RUPREST - JARAGUÁ DO SUL - R TRÊS RIOS
DO NORTE SINR;
CLEVERSO RIBEIRO·- JARAGUÁ DO SUL - RUA ARAQUARI 383;
COND LEUTPRECHT - JARAGUÁ DO SUL - R JOSÉ
EMMENDOERFER S/NR;
COSTA & FISCHER LTDA - JARAGUÁ DO SUL - CAIXA POSTAL 165;
DALVA MICHELS - JARAGUÁ DO SUL - Rl!A JOAQUIM FRAN
CISCO PAULA 2299;
DORIGATTI IND E COM LTDA - ME - JARAGUÁ DO SUL - RUA

.

JOSÉ EMENDOERFER 25;
.

EDMILSON DUTRA TEIXEIRA - JARAGUÁ DO SUL - RUA

HENRIQUE ROEDER 03 - BARRA RIO CERRO;
ESQUADRIAS M G LTDA - JARAGUÁ DO SUL � RUA DOS
IMIGRANTES 320;
FRANCISCO DE SOUZA - JAR,AGUÁ DO SUL - NESTA;
IND DE MÁQS KNISS LTDA ME - JARAGUÁ DO SUL -'-' RUA

ALAGOAS, 190;· ,

.

IND DE MÁQS KNISS LTDA.ME - JARAGUÁ DO SUL - RUA

ALAGOAS, 190;
IND MÁQUIN.(\S KNISS LTDA - JARAGUÁ DO SUL - ROD ßR 280
KM 82 COND INDL GALPAO;
IND MÁQUINAS KNISS LTDA - JARAGUÁ DO SUL - ROD BR 280
KM 82 COND INDL GALPAO;
J C C INST EMTELEC LTDA - JARAGUÁ DO SUL _:_ R JOÃO
PLANINSCHECK 20;
J C C INSTALAÇÕES E TELECOMUNI - JARAGUÁ DO SUL - R JOÃO
PLANINSCHECK 20;
J C C INSTALAÇÕES E TELECOMUNI - JARAGUÁ DO SUL � R JOÃO
PLANINSCHECK 20;
JCC INST EM TELECOM LTDA - JARAGUÁ DO SUL - R FRANCISCO
HRUSCHA 1125;
JUARES PEREIRA D SILVA - JARAGUÁ DO SUL - R ALBERTO
MURARA S/NR;
KRUEGER E LEITEMPERCHER LTDA-ME - JARAGUÁ DO SUL -,
RUA ANGELO RUBINI SINR;
LlZMAY CONFECÇÕES E ACAB TEXTIL - JA�AGUÁ DO SUL - R
WILLY GUNTHER, SIN§ - RIO CERRO;
'LUIS CARLOSMAYER - JARAGUÁ DO SUL - R TIFA VARGAS P/14;
MECANICA AGRÍCOLA TALAMINI LTD - JARAGUÁ DO SUL -

RUA DOS OPERARIOS 620 CAMPOS NOVOS;
MEPI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - JARAGUÁ DO SUL

-NESTA;
MEPI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - JARAGUÁ DO SUL

-NESTA;
RAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - JARAGUÁ DO SUL - AV
PREF WALDEMAR GRUBBA 1311 - CHICO DE P;
RODRIGO STOCO - JARAGUÁ DO SUL - R PAULO KLITZKE SINR;
SAMUEL MOTTA - JARAGUÁ DO SUL - R JOÃO PLANlNSCHECK

SINR;
SOLANGE PEDRI ME - JARAGUÁ DO SUL - AV MARECHAL DA
FONSECA 903;
TUDOTEX IND COM LTDA ME - JARAGUÁ DO SUL R LUIZ
BALLISTIERI 203 SL 02;
VOLPY DISTRIB DE 'fEC;

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, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os

referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 25 de abril de 2001

Ilton Hoffmann
Tabelião Substituto
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Gente
por Sebastião Dourado

Fuzuê teen

A intrépida Gisela de "Estrela

Guia", papel da atriz Thais
• '

Fersoza, pode ser considerada
a personagem mais sortuda da

novela. Depois de um breve
namorico com Bernardo, papel
de Thiago Fragoso, e uma

relação conturbada com o

bad bV' Carlos Charles,
interpretado por Rodrigo
Santoro, a moça vai arrastar
asas para o misterioso e

bonitão Santiago, personagem
de Sérgio Marone. Sempre
disposto a ajudar quem quer
que seja, Santiago vai s�
aproximar de Gisela ao notar

que a garota de cabelo laranja
anda cabisbaixa pelo desprezo
de Carlos Charles. Gisela; que
não perde uma., logo vai ver na

relação com o "riponga" uma
boa forma de provocar Carlos
Charles. Ela engata uma
amizade ini:eresseira com o

rapaz, mas ainda não é desta
vez que irá se apaixonar de
verdade por ele. Gisela vai dar

pulos de alegria ao saber que
Carlos Charles foi tirar

satisfações com Santiago. A
mocinha, porém, não contava

que Santiago fosse tão

bonzinho. O jovem andarilho
desmente qualquer
envolvimento com a garota e é

ajudado por Sukhi, papel de
Fernanda Rodrigues, que diz

ser namorada dele.

Par romântíco
Rita Guedes, que fez a Stela em

"Uga. Uga", da Globo, já não

esconde mais que foi flechada

pelo cupido. A atriz assumiu o

namoro com o campeão de
vale-tudo Vitor Belfort, ex de

Joana Prado, a Feiticeira. O
casal chegou de mãos dadas ao

Copacabana Palace, Zona Sul
do Rio, onde foi realizado o

130 Prêmio Shell de Teatro.

Rita e Vitor posaram para
fotos e o fortão era todo
sorrisos ao lado da bela atriz,
que ousou num vestido
vermelho para lá de

provocante.

Aluna dedícada
. A atriz Raquel Barcha está

numa maratona de aulas para
interpretar a sensual Dolores de
"Roda' da Vida", da Record.

Raquel vem se revezando entre

o curso de espanhol e dança
flamenca para ficar afiadinha e

mais próxima à realidade da

personagem. Além de Dolores,
Raquel interpreta a contadora
de histórias Sherazade, uma vez
por semana no programa
infantil "Eliana e Alegria".

Mocínha caípíra
A atriz Júlia Feldens, que fez a

mimada Ciça de "Laços de

Família", interrompeu as férias

para gravar um "Brava Gente".

Júlia será Zilda, no episódio "O

Comprador de Fazendas",
baseado na história de
Monteiro Lobato, com
adaptação de Jorge Furtado e

Carlos Gerbase, que também
assina a direção. O programa
foi gravado na Fazenda do

Arado, a 40. minutos de Porto

Alegre, cidade onde Júlia
nasceu. Em "O Comprador de
Fazendas", Zilda é uma menina

do interior que sonha em ser

atriz, mas é reprimida pelos
pais, Davi e Isaura, vividos por
Marco Nanini e Lúcia Alves. A
família vive uma crise financeira
e resolve vender a fazenda em

que vivem, decadente e

improdutiva. Tentando passar
gato por lebre, Davi anuncia a

fazenda como se fosse o

'melhor local da terra. Logo
atrai Pedro Trancoso, um
famoso diretor de cinema,
interpretado por Bruno Garcia,

�
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que pretende
comprar a fazenda

para a locação de seu

próximo filme. Ao

chegar ao local, logo
se encanta com Zilda,
que cai de amores

pelo diretor e até

ensaia algumas cenas

de amor com ele, no
firme propósito de

se tornar uma estrela.
Além desse "Brava

Gente", a atriz está

negociando com a

Globo participação
na próxima novela

das oito, "O Clone",
de Glória Perez.

Valsa do adeus
,

A atriz Karine

Carvalho, que faz a

Michele de "Um

Anjo Caiu do Céu",

eS,tá de despedindo da

novela. A atriz vai sair da

trama para encarar os

ensaios de "Valsa na 6",
monólogo de Nelson

Rodrigues, dirigida por
Caio Blat, o anjo Rafael da

mesma novela. Na trama,
Antônio Calmon deu um

jeitinho para a saida não

ficar sem explicação.
Michele irá com Nando,
papel de Gustavo Mello,
morar na Bahía, com a

fatnília do rapaz.

A ameaça
Eloisa Mafalda, que pode
ser vista como a hilária

Dona Pombinha de

"Roque Santeiro", no
"Vale a Pena Ver de

Novo", entra em esi:údio esta

semana para uma breve

participação em "Porto dos

Milagres". Ela será Celeste,
irmã de Dona Colá, que foi

feita por Glória Menezes. Na

trama de Aguinaldo Silva e

Ricardo Linhares, Celeste é a

responsável pelas ameaças a

Adma, papel de Cássia Kiss,

Única, a saber que a irmã foi se
encontrar com a primeira
dama de Porto dos Milagres,
Celeste vai pressionar Adma
para saber que fim levou a

irmã. Mas não ficará muito

tempo na cidade. Logo
desaparece como Coló: morre

envenenada por Adma.

Labuta
Acabou a boa vida de Luigi
Baricelli. Depois de interpretar

o bom moço Fred, em "Laços
de Família", o atar já encarna

Valentim, protagonista de "A

Padroeira", novela que substitui

"Estrela-Guia". Luigi tem saido

de casa às 6 horas com destino
à Paciência, Zona Oeste do Rio

de Janeiro, onde a novela está

sendo gravada, e chega em

casa completamente exausto,
invariavelmente tarde da noite.
Mas disso o ator não reclama.

O que mata mesmo é o forte

calor. "É demais,
principalmente com barba,
aplique e as roupas pesadas",
queixa-se.

de "Estrela-Guia" como a

"riponga" Kalinda, está de

molho. A atriz descobriu que

precisa operar o joelho'
esquerdo, por conta de uma

lesão. Praticante de esportes,
Maitê sentia dificuldades até

para caminhar

Fora de combate
Maitê Proença, que participou

Bola cheia

João Kleber renovou por mais

dois anos o contrato com a

Rede TV!, onde apresenta o

programa "Eu vi na Tevê" às

segundas-feiras. A boa média

de 5 pontos e picos de 7 no

Ibope ___; apesar da qualidade
duvidosa - fizeram a emisso

ra nem pestanejar na hora de

assinar com o comediante.
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Mapa da Mina
por Cintia Lopes

Destaques da programação na semana de 29/4 a 5/5/2001

Duelo de titãs

(Rede Brasil, dom, 11 H)
A dupla titânica Sérgio Britto
e Paulo Miklos se apresenta
no palco do "Bem Brasil". Co
mandado por Wandi Dora

tiotto, o programa mostra

Sérgio Britto, que traz as·

canções de "A Minha Cara",
do primeiro álbum-solo de
sua carreira. Já Paulo Miklos

destaca as músicas de seu

segundo CD "Vou Ser feliz e

Já Volto". Os antigos suces

sos do Titãs também serão

lembrados.

Saia justa
(Globo, dom, 12:20 H)

As atrizes DeiseBraga, Ra
quel Nunes, TatianaMonteiroI

e Georgia Gomide participam
do episódio "Feijoada à Ita

liana"; do humorístico "A
Turma do Didi". Neste epi
sódio, Andrezão arruma três

.narnoradas ao mesmo tempo
e, para seu azar, todas compa
recem à feijoada que Didi está
organizando'. A confusão é

geral quando as garotas des

cobrem os trambiques de
Andrezão.

Salvo pelo gongo
(Globo, dom, 12:55 H)

"Um Doce Perigo" é Q episó
dio de "Sandy & Junior". Na
trama, Junior briga mais uma

vez com Alvinho (Fausto
Maule). Desta vez o motivo

é Carol (Paula Picarelli), irmã
de Alvinho, por quem Junior
está apaixonado. O casal tenta
namorar escondido mas é fla

grado pelo bad boy, Sandy,
então, organiza um baile de

máscara para ajudar o irmão.

Irreverência

(Globo, dom, 15:55 H)
Cazé Peçanha, apresentador
do "Sociedade Anônima", é o

convidado do quadro "Inti
midade" do "Planeta Xuxa".
'Durante o bate-papo, Cazé

conversa sobre família, re

ligião e faz um balanço de seu

programa. Nos musicais estão
Elba Ramalho, Ed Motta e

Paulo Ricardo. A dupla Chi

tãozinho e Xororó participa
do quadro "Endereço do Co

ração", gravado na fazenda

dos sertanejos na cidade de

Jaguariúna em São Paulo.

Viva o patrão
(Globo, dom, 22:40 H)

O episódio "Quem Tçm So

gra Vai a Roma", do programa
"Sai de Baixo", mostra que
Caco Antibes (Miguel Fala
bella) arranjou um emprego.
O futuro patrão é Antunes,
um empresário apaixonado
por Cassandra (Aracy Bala

banian), interpretado por
Dênis Carvalho. Antunes tem

uma antiga rixa com Vavá

(Luiz Gustavo) e os dois vão
reviver brigas do passado.

Desconhecidos

(Globo, dom, 23:40 H)
O "Sociedade Anônima" tem
como tema serviços de beleza
para humanos e animais. No

quadro "Bolsa de Valores",
duas manicures fazem as

unhas de um mecânico com

as mãos sujas de graxa. Cazé

Peçanha também conversa

com um maquiador de cava
los de Sorocaba no quadro
"Profissões Diferentes".

Velório atípico
(Globo, ter, 22:30 H)

"O Morto do Encantado

Morre e Pede Passagem",
adaptado por Guel Arraes, é

o episódio da série "Brava
Gente", Na história, José da

-, Silva (Chico Diaz) mora com

a mulher, Maria (Beth Gofm-

an),' e o velho tio (Flavio
Migliaccio). Numa noite, o
velho passa mal e o casal

tenta retirar o dinheiro do

bolso da calça dele. O tio

morre e o dinheiro some. To

dos que estão no velório são

suspeitos.

Dona encrenca

(Band, seg a sex, 15 H)
O programa "Silvia Poppo
vic" aborda o problema da

síndrome do pânico na se

gunda-feira. Na terça-feira, a .

apresentadora conversa com

mulheres arrependidas em

"Perdoei a Traição eMe Arre

pendi". "Minha Cunhada é

Metida" é a discussão de

quarta-feira e "Me Apaixonei
Por Um Deficiente Físico" é

o tema de quinta-feira. Na
sexta-feira, a conversa fica por
conta de "Meu Filho Faz Parte

De Uma Tribo".

Bate-papo
(RedeTV!, seg a sex, 23 H)
Marília Gabriela abre a se

mana com o ator André Gon

çalves, que fala sobre a atu

ação no filme "Conden�do a

Liberdade". Na quarta-feira,
é a vez de Liliah Assunção fi
car de frente com Gabi e quin
ta-feira o cantor Sérgio Reis

conta histórias do início da

carreira. O diretor Guel Ar

raes é o convidado de sexta

feira.

CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847

Rapidinhas----
# o programa "Pequenas Empresas Grandes Negócios" traz urna
matéria sobre "horne business", mostrando que cerca de seis milhões

de brasileiros trabalham em suas próprias casas .•O programa exibe

.

'ainda uma máquina que prepara pipoca sem utilizar qualquer tipo
de óleo. Globo, domingo, 7:30 h.

# O atar Stênio Garcia é o convidado do quadro "Tá No Papo"
do programa "Gente Inocente". Globo, domingo, 13:30 h.

# O filme "O Professor Aloprado" de Tom Shadyac está na

"Temperatura Máxima". Na história, Eddie Murphy é o profes
sor obeso e sozinho que inventa uma fórmula para'emagrecer. Ele
experimenta a poção que ele próprio desenvolveu e se transforma

em um homem sedutor. Globo, domingo, 14:15 h.

# "Texas Motor Speedway" é a próxima etapa da "Fórmula

Mundial". As 600 Milhas do Texas, como também é conhecida, é
a prova mais longa do mundo com 400 voltas em um circuito de

1 ,5 milha. Record, domingo, 16 h.

# A escritora Marina Colassanti, que fala sobre o livro "EsseAmor

de Todos Nós" e o compositor Mário Adnet são os convidados

de José MaurícioMachiline no programa ."Por Acaso". Rede Brasil,
domingo, 19 h.

# Os atores Danton Mello, Angelo Paes Leme, Rodrigo Faro e

Carlos Gregório participam do quadro "Retrato Falado" do

programa "Fantástico". A atriz Denise Fraga conta o caso de Paula,
uma paulista de São Manuel que finge ser uma condessa alemã. o

problema é que a moça não fala uma palavra de alemão. Globo,
domingo, 20:30 h.

# Bóris Casoy recebe Lucinha Araújo e Regina Echeverria que
falam do livro recentemente lançado em homenagem a Cazuza

no programa "Passando a Limpo". Record, domingo, 23 h.

# A atriz e diretora Carla Camurati, que fala de seu novo filme

"Copacabana", e o jornalista Artur Xexéú são os convidados do

programa "Gema Carioca" apresentado por Rodolfo Bottino. Rede
Brasil, segunda, 20 h.

# "Tela Quente" apresenta o filme "Tiro e Queda" de Che-Kir�
Wong. No elenco, Mark Wahlberg, Lau Diamond Phillips e Chris

tina Applegate formam um time de assassinos de aluguel que entram
numa fria quando rapta a filha de um rico industrial. Globo, segunda,
22h.

.

# Paula Saldanha e Roberto Werneck percorrem as cidades

históricas de Minas Gerais como Ouro Preto, Mariana e Congonhas
do Campo. Juntos, eles revelam as belezas de igrejas e casarões

remanescentes dos anos dourados da história do estado e do Brasil

Colônia no programa "Expedições". Rede Brasil, terça, 20 h.

# O cantorBelo, a jogadoraVirna e as meninas da seleção brasileira
feminina de futebol estão no "Programa Fábio Jr.". Record, terça,
22:30 h.

# Palmeiras e Cerro Portefio se enfrentam pela "Taça Libertadores
da América". Band, quarta, 21:30/h.
# A cantora Wanessa Camargo canta ao vivo as músicas de seu

CD de estréia no "Superpositivo". Band, sexta,. 20:30 h.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado, 28 de abril de 2001
�

TELEVISAO CORREIODO rovo- 7

"ASPAS"

"A moça não vai escapar das piadas do grupo só porque
papai não quer." Marcelo Madureira, integrante do "Casseta &

Planeta, Urgente!", da Globo, afirmando que os humoristas não

pretendem poupar Sandy. Circula nos bastidores da'emissora

que Xororó teria dito à direção da Globo que não tem achado a

menor graça das brincadeiras do grupo com a filha, que vive a -

hippie Cristal em "Estrela-Guia".

"O público não aceitaria um galã negro, não está

preparado para isso." Sérgio Menezes, o Rufino de "Porto dos

Milagres", dizendo que concorda com o fato de Guma,
protagonista da novela vivido por Marcos Palmeira, não ser

feito por um ator negro, como seria conveniente, já que a novela
é inspirada em dois romances de Jorge Amado e se passa na

Bahia.

"Se tiver uma filha, vou ser ciumento. Acho o Xororó até
moderno." Guilherme Fontes, o Tony de "Estrela-Guia", sobre
o fato do pai de Sandy acompanhar a filha em todas as

gravações da novela, inclusive na do primeiro beijo entre Cristal
e Tony,

"Antes eu era muito brega, usava uns amarelões esquisitos
e parecia um pagodeiro." Gugu Liberato, apresentador do
"Domingo Legal" e do "Sabadão", do SBT, reconhecendo que
precisou contratar uma estilista para melhorar o gosto e ficar
menos parecido com os artistas que vão a seus programas.

"Não quero que ninguém goste de mim. Quero que todos
se danem." Clodovil, apresentador do "Frente e Verso", da
CNT, no programa "A Casa é Sua", da Rede TV!, rebatendo
críticas da revista "Veja", que constatou que o costureiro é mal
humorado e reclamão.

"Ainda chupava chupeta aos 13 anos. Só parei porque
esqueci no avião." Cláudia Raia, falando sobre a sua

imaturidade na época que foi morar em Nova York sozinha'
para estudar dança.

"A gente não está fazendo nenhuma propaganda do
candomblé. A novela não é religiosa, é isenta."
Ricardo Linhares, autor de "Porto dos Milagres" ao lado de

Aguinaldo Silva, rebatendo críticas de segmentos evangélicos que
têm se mostrado contra as cenas que retratam rituais de
candomblé.

o

Memória afetiva
por Mariana Meireles

Herança
de

famílía
Bel Kutner não esconde o

saudosismo ao lembrar algumas
histórias sobre a mãe, a atriz Dina

,

Sfat, falecida em 1990. A situação
não é casual. Bel, que interpreta a

picareta Lulu em "Um Anjo caiu
do Céu", atribui a escolha da

profissão à influência tanto da
mãe quanto do pai, o ator e

diretor Paulo José. "Já nasci

enfiada no meio artistico. Não
,

tinha isso como única oportu
nidade de vida, mas o teatro me

fisgou", explica a atriz de 30 anos. Foto: Arquivo da atriz

Bel não foi a única a ser

influenciada pela profissão dos pais. As irmãs mais

novas, Ana, de 29 anos, e Clara, de 26, não escapa
ram de seguir o destino dos pais famosos. Apesar da
unanimidade na escolha, Bel jamais teve a oportuni
dade de contracenar com as irmãs, porém o projeto
de urna peça'em família não está descartado pela atriz.

"Seda maravilhoso. A gente até brinca com isso, mas
por enquanto não há nada em vista", garante.
Se com as irmãs, a oportunidade de contracenar

junto ainda não apareceu, com o ator Paulo José Bel

parece ter tido mais sorte. Ainda que depois de

muito tempo de profissão. Com 20 anos de carreira,
a atriz contracenou pela primeira vez com o pai
apenas neste ano. A cena, da trama dé "Um Anjo
Caiu do Céu", foi a que Lulu e Telmo (Daniel
Dantas) planejam com Alceu (paulo José) destruir
Laila (Christiane Torloni). O fato, até então inédito,
deixou Bel radiante. "A cena foi ótima, mas foi um

pouco estranho contracenar junto. Prefiro trocar

figurinha", admite a atriz, que também foi dirigida
pelo pai apenas urna vez: nurn episódio do extinto
"Você Decide".
A situação não é muito diferente com relação à mãe,
Dina Sfat. Só estiveram juntas na mesma produção
duas vezes. A primeira, na estréia de Bel na tevê, no
"Caso Especial" "Os Amores de Castro Alves", em
1980. Na história, Dina Sfat era urna das amantes

de Castro Alves, interpretado por-Tony Ramos. Bel
era Ernilia, filha da personagem, de Dina. "O papel
era mínimo. Eu só falava mamãe e corria para abra

çá-la, Lembro-me como se fosse hoje", conta a atriz.
Na outra oportunidade, elas nem chegaram a

contracenar. Em 1988, em "Bebê a Bordo", de

Bel Kutner, a Lulu de "Um Anjo Caiu do Céu"

Carlos Lombardi, Dina Sfat fazia o papel de Laura e
• Bel aparecia nas cenas de flashback fazendo o papel
da Laura jovem. A participaçãô acabou sendo

marcante, já que foi o último trabalho da atriz na

tevê. "Foram poucos capítulos, mas valeu a pena.
Até hoje as pess0as lembram", diz. O privilégio de
ser filha de pais talentosos também cobra urn preço:
a comparação com a mãe se tornou inevitável. Até

hoje, tanto crítica como o público fazem questão de

manter a questão em pauta. Mas o que para muitos

atores seria problema, por Bel é encarado com

naturalidade. "Ela era excelente atriz. Não me

importo com as comparações, mas são trabalhos

bem diferentes", acredita.
A relação das duas sempre.foi a melhor possível.
Segundo Bel, Dina era a maior incentivadora das
filhas e estava sempre na primeira fila do teatro em

dia de estréia. Bel, porém, conta que não consegue
separar a figura da atriz da de mãe. "Ela era mãe

coruja e quando nos assistia, levava urna cestinha

com mel para a garganta. Não é um profissional
analisando o outro, é faníilia", lembra a atriz, que
admite que também não consegue ser crítica ao

avaliar a atuação de um membro da farru1ia.

Recordações à parte, Bel se mostra satisfeita com a

personagem Lulu de "Um Anjo Caiu do Céu", que
encara como uma volta à tevê -, seu trabalho
anterior foi em "Anjo Mau", em 1997. A atriz chega
mesmo a .dizer que se diverte nas gravações. "A
gente ri o tempo todo. Ela é uma mentirosa

charmosa que merece ser perdoada", defende Bel,
que paralelamente à tevê é assistente de direção da

peça "A Controvérsia", de Paulo José.
'
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Foco
por Mariana Meireles

Uma
Roupas espalhafatosas
em cores berrantes,
botas de couro, jóias
em excesso e chapéude
cowbqy. Os componentes
do figurino da perua

Daphne, de "Estrela
Guia", passam longe do
guarda-roupa de Lilia

Cabral. A atriz garante
. . .

que lamals usana

qualquermodelito
semelhante.11esmo

com as diferenças, Lilia
admite estar adorando

interpretar sua primeira
vilã na tevê. "Ela não é

tão má quanto a Odete

Roitmam, de 'Vale

Tudo', mas também
não é caricata. Existem

milhares de Daphnes
pelo Pais", acredita a atriz:

.

Daphne não é a pior das vilãs nem na hora da
atriz compor a personagem. Segundo ela, não é

preciso muito para incorporar uma perua
gananciosa. Além do trabalho de observação,
Lilia assistiu a diversas fitas de vídeo dos

clássicos desenhos animados de Walt Disney, da
filha, Giulia, de 4 anos. Uma das fontes de

inspiração foi amaléficaMalvina Cruela, do
filme "101 Dálmatas" de Stephen Herek. "Para
ser urnaDaphne precisa termau gosto, ser
cafona e irreverente. Certa vez, em urna loja
entrou umamulher desse tipo exigindo ser

atendida logo. Era a própriaDaphne", lembra.
Lilia chega a ser divertida com as maldades em

"Estrela-Guia". Situação bem diferente da que
tinha hámenos de um ano, quando vivia a

sofrida Ingrid em "Laços de Família". Segundo
a atriz, o papel não era tão leve, mas foi um de

seus melhores papéis em novelas. A personagem
estava envolvida com as dificuldades do

.

relacionamento com a filha Íris (Deborah Secco)
e o amor pelo marido doente, Alésio (Fernando
Torres). "Foi urna experiência surpreendente
apesar de ser em poucos capítulos. Nunca tinha
feito urna pessoa tão triste", avalia Lilia.
Amudança de tipos e a participação em novelas

seguidas são fatos corriqueiros nos 24 anos de
carreira da atriz. Nas 13 novelas que fez, Lilia
sempre procurou intercalar personagens
dramáticas e cômicas. As mais marcantes, sem
dúvida, foram a suburbana Aldeíde, de "Vale
Tudo", e a beata Amorzinho, de "Tieta" em
1989, das quais Lilia lembra com saudade.

"Fazer humor não

é fácil e as duas
foram sucesso.

Gosto de mudar

de tipos, mas
desta vez foi

radical", conta.
Mesmo com um

extenso currículo,
esta paulistana de
44 anos ainda
sonhaem

participar de uma
minissérie de

época. Bastani:e
falante, Lilia se

entusiasma e chega
'a arregalar os grandes olhos azuis ao imaginar a
possibilidade de ver seu sonho realizado. "Um

personagem de peso em uma obra fechada é o

que falta para mim. Quero ver se dou conta do
recado", desafia.
Apesar do sucesso em uma bem-sucedida

carreira, Lilia lembra que o início não foi nada
fácil. Antes de se tornar atriz, ela freqüentou a

Escola de Belas Artes em São Paulo, mas
resolveu optarmesmo pela Escola de Arte

Dramática da USP. A escolha causou um

tremendo mal-esrar na família, que não aprovava
a idéia de jeito nenhum. "Meus pais projetavam
outra profissão paramim.Mas quando comecei
o curso, não parei mais. Foi a opção certa", diz
convicta.

A escolha acabou rendendo diversos prêmios à

atriz no teatro, como o Mambembe e o Shell.

Ironicamente, Lilia reconhece que também não

gostaria de ver a filha, Giulia, seguir a mesma
profissão - acharia melhor se a filha

experimentasse outras áreas.Mas garante que não
faria resistência. "Não sou do tipo que diz vai por
esse caminho ou não faz aquilo. Se ela quiser eu a

apóio", promete.
Lilia já tem planos para quando as vilanias de

Daphne chegarem ao fim em "Estrela-Guia"

a novela termina em junho. A atriz poderá ser

vista na telona no filme "A Partilha",
com direção de Daniel Filho, e se prepara para
estrear em junho a peça "IrmãMarinácia Explica
Tudo Para Você", de Ticiane Studart. "O meu

negócio é atuar. Não dá para ficar parada", diz a

elétrica Lilia.

]'au(o Coeúio
OCONTO

Nuxivan havia reunido seus

amigos para jantar, e estava cozi
nhando um suculento pedaço de

carne. De repente, percebeu que
o sal havia terminado.

Nixivan chamou o seu ftlho:
- Vai até a aldeia, e compre

o sal. Mas pague um preço justo
por ele: nem mais caro nem mais

barato.

O filho ficou surpreso:
� Compreendo que não de-

. .

va pagar mais caro, papal.
. Mas, se puder barganhar um
pouco, por que não economizar algum dinheiro?

- Numa cidade grande, isto é aconselhável. Mas, numa cidade

pequena como a nossa, toda a aldeia perecerá.
Quando os convidados, que tinham assistido à conversa, quiseram

saber porque não se devia comprar o sal mais barato, Nixivan res

pondeu:
- Quem vender o sal abaixo do preço, deve estar agindo assim

porque precisa desesperadamente de dinheiro. Quem se aproveitar
desta situação, estará mostrando desrespeito pelo suor e pela luta de

um homem que trabalhou para produzir algo.
- Mas isso é mcito pouco 'para que uma aldeia seja destruida.
- Também, no inicio do mundo, a injustiça era pequena. Mas

cada um que veio depois terminou acrescentando algo, sempre
achando que não tinha muita importância, e vejam onde terminamos

chegando hoje.

A REFLEXÃO

Epictetus (AD. 55 - AD. 135) nasceu escravo, e se tornou um

dos grandes filósofos de Roma. Foi expulso da cidade no ano de 94,
e criou - no exílio - uma maneira de ensinar a seus discípulos. A
seguir, trecho de sua ''Arte de Viver":

"Duas coisas podem acontecer quando nos encontramos com

alguém: ou nos tornamos amigos, ou tentamos convencer esta pessoa
a aceitar nossas convicções. O mesmo acontece quando a brasa

encontra um outro pedaço de carvão: ou compartilha seu fogo com

ele, ou é sufocada por seu tamanho, e termina se extinguindo.
"Como, geralmente, somos inseguros num primeiro contato,

tentamos a indiferença, a arrogância, ou a excessiva humildade. O

resultado é que deixamos de ser quem somos, e as coisas passam a se

dirigir para um estranho mundo que não nos pertence.
"Para evitar que isto aconteça, permita que seus bons sentimentos

sejam logo notados. A arrogância geralmente é uma máscara banal

da covardia, mas termina impedindo que coisas importantes floresçam
na sua vida."
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Prazo para entregar IR
terminá na segunda-feira

Jaraguá do Sul - Até ago
ra, apenas 40% dos contribuintes

entregaram a declaração de

Imposto de Renda na agência lo
cal da Receita Federal, que
abrange ainda os municípios de

Massaranduba, Schroeder, Gua
ramirim e Corupá. O prazo para
a entrega do IR encerra na se

gunda-feira, e quem atrasar vai

pagar uma multa de R$ 165,70
ou 1 % do valor devido. De
acordo com o chefe da agência,
João Batista Nunes Coelho, ano
passado foram entregues 18.700

declarações e até a metade desta

semana chegaram na agência
7.268 declarações.

Ainda de acordo com Nunes,
desde o ano passado o processo
de entrega tem sido tranqüilo
devido a informática, já que a

grandemaioria das declarações fo
ram envidas via Internet. "O mo

vimento de pesso�s aqui é pequeno
e desde o ano passado não há
necessidade de ampliar o horário
de atendimento ou mesmo au

mentar o número de funcionários

para receber o Imposto de Ren
da". As restituições começam a

ser pagas a partir: de julho.

.

Sábado
15hOO - Matriz

17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - São Benedito

A aio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Missas
Domingo
07hOO �Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 372-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047)275-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Festa: Baile do Trabalhador é promovido há 8 anos pelos sindicatos dos trabalhadores da região

Jaraguá doSul- Banco de
"

Horas, trabalho a�s domingos,
contrato temporário, terceirização,
desregulamentação do Artigo 7°
daConstituição. Estes são os prin
cipais problemas que os traba
lhadores de Jaraguá do Sul e região
enfrentam atualmente e que serão
discutidos durante o seminário "A

Flexibilização dos Direitos dos

Trabalhadores, marcado para o

dia 4 de maio, a partir das 19 ho

ras, no auditório do Sindicato dos
Trabalhadores do Vestuário. O
encontro é dirigido a lideranças
sindicais e comunitárias especia
listas em Direito. Terá como

palestrantes o juiz de Trabalho e

mestre em Direito Alexandre

Ramos; ,presidente da CUT em

Santa Catarina, Valdeci José da

Silva, e como debatedores o de-

putado federal pelo PT Carlito
Merss e ainda a diretoria executiva
da Fecesc (Federação dos Empre-

. gados no Comércio dó Estado de
Santa Catarina).

O seminário faz parte da pro

gramação elaborada pelos sin
dicatos para o Dia Internacional
dos Trabalhadores, comemorado ,

nesta terça-feira, 1 de maio. A data
entrou na História já no século

passado, quando "líderes sindicais
de Chicago, nos Estados Unidos,
são presos e condenados à morte

depois de uma greve e várias ma

nifestações públicas de protesto
por melhores condições de tra

balho.
Em Jaraguá do Sul a categoria

sindical aproveita a data e tenta

mobilizar os trabalhadores através
de boletins informativos, seminá
rios e também para as negociações
salariais. O Sindicato dos Tra

balhadores nas Indústrias do Ves
tuário realizou a negociação com

a patronal esta semana, mas não

chegaram a fechar acordo, Na se

gunda-feira o Sindicato dos Jor':-�·,
nalistas de Santa Catarina tenta,

,

Seminário discute direitos
dos trabalhadores na região

depois de cinco anos sem acordo,
chegar a um denominador comum
com os empresários do setor.

O Sindicato dos Empregados
no Comércio de Jaraguá do Sul,
que está promovendo o seminário,
luta pelo fim do trabalho aos do

mingos, e conclama a população e

comerciários a rejeitarem a aber
tura do comércio aos domingos.
A intenção da categoria é traçar es

tratégias para mudar a lei muni

cipal, aprovada em 1997, que auto
riza o funcionamento do comércio
aos domingos e feriados, em prin
cípio até 13 datas por ano.

BAILE - Os Sindicatos de

Trabalhadores da região também

promovem o já tradicional Baile do
Trabalhador, que está em sua oi

tava edição. O baile acontece no

dia 30 de abril, segunda-feira, nos
três pavilhões do ParqueMunicipal
de Eventos com animação das
bandas Real, Transamérica e

Grupo Galpão. A entrada é franca
e haverá sorteio de inúmeros

brindes, como televisores, bicicle
tas e jogo de estofados. O baile

começa às 22 horas.

NOSSAMENSAGEM

"Senhor, tu sabes tudo; tu
sabes que eu te amo!"

Somos o povo de Deus reunido para cantar a redenção do
Senhor, a sua ressurreição. Nela, somos todos ressuscitados e

amados do Senhor. A Eucaristia é a celebração -da Páscoa
definitiva do Senhor. O seu amor se manifesta em cada vez que
a celebramos. Assim somos hoje convidados a dar a mesma

resposta de Pedro: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te

amo!" Façamos do mundo edo Evangelho a nossa inspiração
constante de amor e gratidão.

Sindicatos
promovem

. ...

sermnono e

baile

PBH'PeRr.�alsTeHsu.ApermUerpcadTos &,.. , ..
Os melhores presentes pará o Dia das Mães estão aqui. �3 I: ,fJIl.
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Pesquisadora orienta sobre o

combate ao mosquito Maruim
I

. Saneamento e

preservaçãoda
mata ciliar s(lo
cuidadas principais

Guaramirim - Amédica ve

terinária e pesquisadora Doralice
Pedroso de Paiva, da Embrapa
Suínos e Aves, deConcórdia, este
ve ontem em Corupá, orientando
a comunidade sobre as medidas a

serem adotadas para controlar o

mosquitoMaruim. A proliferação
do inseto aumentou no Município
nos últimos dois anos, causando
desconforto pata a população, a

exemplo do que já acontecia antes

com os mosquitos da espécie dos
Borrachudos.

Doralice - que começou. a
pesquisar insetos há dez anos,

quando procurava meios para
controlar a infestação de moscas

emmunicípios daRegião Oeste do Doralice: "A solução vai depender de todos, não de varinha mágica"
Estado, onde a suinocultura é

praticada em larga em escala, com
produção de grandes quantidades
de esterco - compareceu em

Corúpá a convite dos técnicos do
Escritório da Epagri, Prefeitura e

Câmara de Vereadores. As auto

ridades locais estão empenhadas
em conseguir a orientação técnica
necessária para desencadear ampla
campanha parao combate aomos
quito, com envolvimento e partici
pação de toda a comunidade.

Pela manhã, Doralice percor
reu algumas localidades do interior,
como Guarajuva e Vila Rutzen e

esteve também no Seminário

Sagrado Coração de Jesus,jámais
.

próximo do perímetro urbano, para
verificar as condições ambientais,
e à tarde reuniu-se com técnicos e

autoridades pára falar sobre o

assunto. A pesquisadora atribui à
falta demelhor saneamento básico,

l
como redes de esgoto sanitário e

de instalações adequadas em re-:

sidências e propriedades rurais,
para recolhimento de dejetos hu
manos e de animais, como uma

das principais causas da intensa

proliferação do mosquito.
Dessa forma, explica, os de

jetos acabam sendo despejados ou
arrastados para os cursos d'água,
originando as condições ideais para
a nutrição das larvas do mosquito.
Ainda conforme a pesquisadora, a
população precisa também evitar
as agressões ao leito natural dos

cursos d'água, seja em atividades
de extração de areia e saibro, am
pliação de lavouras ou constru-

.

ções, porque essas práticas aca

bam formando pequenos reman
sos, que tendo recebido restos or

gânicos de toda a espécie, tomam

se ambientes propícios para a pro
liferação do inseto.

Ela recomenda ainda que se

tenhamaior cuidado com as matas

ciliares, que são meios de proteçãol

dos predadores naturais das larvas
do Maruim, como peixes, aves e

pequenos animais, além de deixar
a temperatura mais baixa nesses

ambientes. "Não existe solução de
varinha: mágica", diz Doralice,
destacando que "isso depende de
trabalho e participação de todos e

os resultados só virão a médio e

.longo prazos".. (MilTON RAASCH)

Entidade ambiental contesta

posição do jornal sobre CRDR
Jaraguä doStil- A Adeajs

(Associação de Defesa e Edu

cação Ambiental de Jaraguá do

Sul) contestou com veemência
o editorial do CORREIO DO

POVO, da última quinta-feira,
sobre o CRDR (Centro de Re

ciclagem e Destinação de Resí-
.

duos). Com documentos, o pre
sidente da entidade, Emerson

Gonç�lves, rebateu as críticas do

jornal, em especial ao trecho,
"não conseguem expor com cla
reza a recusa e mostram-se per
didos, sem argumentações consis
tentes que justifiquem a oposição".

Gonçalves classifica de su-'

perficial o Projeto do CRDR, ela
borado pela ZLF Consultoria, de

propriedade do engenheiro sa

nitarista Werner Zulauf. De

acordo com o ambientalista, a

proposta desconsidera aspectos
extremamente importantes. "O
próprio diretor da empresaQualis
Engenharia, Cesar Arenhart,
admitiu que não foi feito estudo

geológico no terreno-mas 'son

dagens' . Ora, sondagens não são

estudos. E a responsabilidade
exige estudos sérios", declarou.

Ele afirmou que a Adeajs não
é contrária à instalaçãodo centro
de reciclagem, mas sim ao pro
jeto e ao local escolhidos. "A Ser
ra do Funil não é o melhor", ga
rante, informando que o projeto
aponta apenas uma nascente,

quando na verdade existem 13,
e que a declividade do terreno

está acima do permitido por lei.

"A ZLF Consultoria reconhece

que a emissão do biogäs re

presenta danos ao meio ambi

ente, ao trabalhador do centro e

aos moradores da região. Porém,
não apontamedidas de contenção
e prevenção", critica.

Para contrapor às argume
tações do governo sobre o bene
fício que o centro de reciclagem
trará ao Município, Gonçalves
lembra que o projeto prevê 'a

reciclagem de apenas 7% do lixo

produzido no primeiro ano de

atividade, chegando a 35% no

ano de 2030. "Na melhor das

hipóteses, 65% de todo o lixo

terão a mesma destinação dada

atualmente, ou seja, serão enter
rados, comprovando que o cen

tro de reciclagem será mesmo

um grande lixão", confrontou,
atentando para o prazo longo (30
anos) para a implantação de 35%
de reciclagem.

Na opinião de Gonçalves, o
governo passa à comunidade que
o CRDR será inaugurado num

dia e a reciclagem doméstica no

dia seguinte. "Antes será preciso
instruir e conscientizar a po
pulação 'para a macrorrecicla

gern", sugeriu, lembrando que o

Código Florestal Brasileiro proíbe
a derrubada de florestas, situadas
em áreas de inclinação entre 25
e 45%. "A mesma lei considera
área de preservação permanente
um raio de até 50 metros das

nascentes, e lá existem 13", con
cluiu. (MAURíliO DE CARVALHO)

Servidores municipais terão
abono incorporado ao salário
Corupá - o ExecutivoMuni

cipal deverá enviar projeto de lei

para apreciação e aprovação na

Câmara de Vereadores, no início
de maio, prevendo a incorporação
do abono, no valor de R$ 50,00,
que a Prefeitura está concedendo
aos servidores municipais desde o
ano passado, a título de ajuda de

custo. A informação foi confir
mada esta semana pelo prefeito
LuizCarlos Tamanini, dizendo que
é uma forma de promover a valo

rização dos funcionários do Mu

nicípio.
Conforme dados antecipados

pelo prefeito, a incorporação do

abono deverá contemplar todos os
servidores, com exceção dos pro
fessores do quadro do magistério
municipal, que desde o ano pas-

sado já contam com a remune

ração regulada por um plano de
carreira. Assim sendo, o piso do
servidor passará a ser de R$
297,00. Tamanini pretende enviar
o projeto ao Legislativo já nos

próximos dias, para que o benefício
possa vigorar já a partir de inaio.

Atualmente, a Prefeitura conta
com aproximadamente 200 ser

vidores, sendo que, pouco mais da
metade deles, atua no magistério
público municipal. No início do

ano, o Executivo havia enviado

proposta à Câmara, estendendo a

concessão do abono, de janeiro até

abril, em prosseguimento ao que
já acontecia no ano passado. Mas
agora será incorporado, até em

atenção ao que prevê a nova legis
lação de responsabilidade fiscal. (MR)
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Dificuldades sobre convênio

da usina preocupam o prefeito
Guaramirim - o prefeito

Mário Sérgio Peixer disse na quin
ta-feira estar preocupado com as

informações recebidas sobre as

dificuldades que envolvem a

realização do convênio definitivo
entre o governo do Estado, a Ce
lese e o Grupo EI Paso, com sede
nos Estados Unidos, que pretende
implantar uma usina termoelétrica
emGuaramirim. Peixer admitiu ter
recebido informação de que a em

presa estaria relutando na conclu
são do acordo, por causa de diver

gências na forma como serão fei
tos os negócios futuramente, de
fendendo que seja na 'moeda ame
ricana (dólares).

Diante disso, o prefeito telefo
nou ao vice-presidente do Grupo
EI Paso no Brasil, Joseph New

mann, no Rio de Janeiro, externan-

do a preocupação de que algum
impasse possa ocasionar retroces
so no projeto, tido como importan
te alternativa para geração de em

pregos e estímulo ao movimento
econômico de Guaramirim, que
hoje já ostenta a 16a posição no

Estado. A resposta recebida foi de
que "o interesse em fazer o projeto
em Guaramirim continua o mes

mo, e que o que está acontecendo
são apenas ajustes".

A empresa já adquiriu o terreno
onde deverá ser implantada a usina
para produção de energia elétrica
com gás natural, na localidade de
Ponta Comprida. A empresa pre
tende cercar a área. Recente

mente, técnicos da empresa suge
riram aoExecutivo que toda aquela
região seja convertida em área
industrial. (MR)

Meta: hospital de Corupá precisa investir em novos equipamentos e na contratação de mais médicos

Fundação, consegue equilibrar
finanças dohospital emCorupá
Entidade
assumiu a

instituição
há dois anos

Corupá - A Fundação Bene
ficente de Corupá conseguiu pela
primeira vez, nos primeiros meses
deste ano, equilibrar as receitas e

despesas doHospital Comunitário
de Corupá, assumido há cerca de
dois anos. A constatação é do pas
tor evangélico Otto Porzel, presi
dente da fundação, entidade cons
tituída há dois anos, com a partici
pação de representantes de todas
as entidades locais, que considerou
o fato animadorpara a atual diretoria.

Anteriormente, o hospital era
controlado pela farru1ia domédico'
Sílvio Lennert, que optou pela
transferência do mesmo para a

comunidade, dadas às dificuldades
financeiras da instituição, que
dificilmente poderia fazer os

investimentos e melhorias em

serviços médicos e hospitalares,

Negócj:9$G!ufertas
Anuncie

370-8649

necessários. Porzel não fornece

números, mas garante que a con

quista do equilíbrio decorre de vá
rias medidas, sendo a mais impor
tante delas a decisão de outubro

passado, quando a fundação pas
sou a controlar totalmente o fun
cionamento do hospital, não fi
cando mais restrito somente ao

pronto-socorro, como acontecia

antes disso.

Ele atribui o êxito também a

uma série de medidas funcionais e

administrativas, que aumentaram

as internações com ocupação de

'leitos, e às melhorias feitas. na
instalação de quartos para parti
culares, sempre com apoio finan
ceiro de empresas e até de farru1ias
locais. Em algumas semanas, pelo
menos quatro desses apartamen
tos estarão concluídos, aumen
tando as opções para usuários mais
exigentes e que, a partir de então,
poderão optar por acomodações
hospitalares, sem ter que recorrer

\

aos hospitais em Jaraguá do Sul.
"Aos poucos, estamos reduzindo
a ociosidade na ocupação de leitos,
que já foi de 60%", relata Porzel,

Ressalva, porém, que o equi
líbrio das contas não significa que

esteja havendo sobra de recursos

para investir em novos instru

mentos e equipamentos, que se

fazem necessários, e na con

tratação de profissionais. Por isso,
explica o presidente, é fundamental
que a comunidade corupaense
continue apoiando financeiramente
o hospital, tanto através da cam

panha que capta donativos au

torizados com as faturas de con

sumo de energia elétrica da Celesc
quanto nas doações individuais ou
de empresas.

VERBAS - A direção tam

bém está empenhada em carrear

verbas do governo. Já estão as

segurados R$ 189 mil, segundo o

presidente, conseguidos através
dos deputados Vicente Caropreso
e Eni Voltolini. As verbas constam
do orçamento da União para
liberação neste ano, através do
Ministério da Saúde. A intenção é

utilizar esses recursos na aquisição
dos equipamentos do hospital, que
ainda não foram negociados com

os antigos proprietários. Por outro
lado, Porzel considera funda
mental que a comunidade continue

apoiando com recursos finan
ceiros. (MR)
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Jovens acusam funcionários de
casanoturna de agressão tisica
Os dois alegam
queforam
ameaçadose
agredidos

Jaraguá do Sul- o moto

rista Hermann Hoch, 23 anos,

compareceu domingo passado à

Delegacia de Polícia para pres
tar queixa contra a casa noturna

Big Bowlling, que está funcio
nando há uma semana noMuni

cípo, no Shopping Center Brei
thaupt, Ele relatou que estava

na casa de diversão com sete

amigos e, por volta das 4 horas,

quando estavam indo embora,
um segurança e o dono do esta

belecimento os .barraram e os

levaram para dentro de uma

sala reservada. "Eles acusaram

amim e mais dois amigos de ter
consumido mais do que real
mente havíamos comprado, nos
ameaçaram e me bateram",
contou, informando que foram
outras pessoas do grupo dele

que tinham encontrado um tí

quete de consumação - onde

registraram o que foi consumido.
-, mas o rasgaram antes de ir
embora. "Eu não tinha nada a

ver com história", defende-se.
Hoch disse que seu amigo -

que também estava dentro da

sala -, 6 operador de máquina
Maico Lafin, 20 anos, pronti
ficou-se a ir até a agência cen

tral do Bradesco para retirar

dinheiro, pagar a conta, e evitar
novas agressões contra eles.
"Eu e mais dois seguranças ar

mados, que me empurravam e

me davam tapas na cabeça, fa
mos até o banco, mas estava

fechado", relata Lafin, acres
centando que, na volta, encon
traram com outro amigo (co
nhecido por Odilo), que os em

prestou cheque no valor de R$
100,00, para quitar a dívida.
"Eles me ameaçaram, falando

que paramatar três não era pro
blema", conta. (FABIANERIBAS)

;

Vandalismo
causa prejuízo

Jaraguá do Sul - o secre

tário de DesenvolvimentoMuni

cipal, Ademir Izidoro, solicita à

população que denuncie, através
do telefone 156, os responsáveis
pelo vandalismo contra a sina

lização de trânsito, em especial aos
semáforos e placas. A depreda
ção do patrimônio púbico tem

causado um prejuízo mensal de

R$ 5 mil.
Placas depredadas e porta

semáforos abertos são os casos

mais comuns. Além do prejuízo,
o secretário aponta a possibilida
de de acidentes graves como re

sultado do vandalismo.

COLÉGIO SÃO lUÍS ÀGORA
NO PORTAL 'MARISTA

o Colégio São Luís, a partir desta semana, está fazendo parte do Porta!
Marista, que envolve todas as entidades educacionais ligadas ao Instituto no

País.
O Portal conta com salas de bate-papo divididas por Colégios ou assun

tos afins que permite aos alunos uma interação com estudantes maristas de
todo o Brasil. Há ainda um mural para escrever recados para amigo_? do
Colégio, espaço de jogos on-líne, área de humor, em que o internauta pode
incluir sua piada, receber uma nota e concorrer ao título de Melhor Plada,
desde, é claro, que adequada a um espaço voltado à educação. A parte de
Fórum permite a troca de idéias entre os alunos-Intemautas sobre os mais
variados temas. Em breve, será disponibilizado um e-mail gratuito para cada
aluno e ainda o acesso a seus boletins.

.

Acessando www.mol.org.br. abreviação de Marista On-Une, o Colégio
Marista Säo Luís pode ser localizado na Região SUL. Vale lembrar que o

endereço www.marista-jaragua.com.br ainda é mantido e está redirecionado
para o Portal.

Como o espaço encontra-se em construção, as novidades vão surgindo
a cada dia. Um dos últimos lançamentos é o Banco de Notícias, um sistema
de busca que permite o acesso às informações contidas no Portal por meio
do uso de palevras-chaves.

De acordo com o processo de "Reestruturação" pela qual está passando
toda a Instituição Marista, as Províncias de Santa Catarina e de são Paulo
devem se unificar até julho de 2002 e a entrada dos Colégios do Sul do Brasil
no projeto "Marista On-line" é um dos primeiros passos para esta integração.

Não há dúvidas de que, em breve, o Portal Marista estará totalmente
integrado à rotina do Colégio São Luís, permitindo uma comunicação cada
vez mais rápida e precisa entre a família marista.

Crime:Almeiáa,CntzeRosasãosuspeitosdeteremassoJtaáobancoemBrnsque

Três homens são autuados pelo
GOE durante operação especial

Jaraguá do Sul - César

Antônio de Almeida, 29 anos;

Antônio Carlos Rosa, 20, e Jean
Patrick Cruz, 20, foram autuados

pela guarnição da Polícia Militar

do GOE (Grupo de Operações
Especiais), durante operação de

comandode trânsito realizada na
estrada que liga Pomerode ao

Município, na quinta-feira à noite.
Durante a fiscalização, os três,
que estavam com o veículo Gol,
placa LYA-8645, de Brusque, de
sobedeceram o pedido de parada
dos policiais. Os três foram au

tuados e encaminhados para aDe

legacia de Polícia doMunicípio.
Dentro do veículo foram en

contrados dois revólveres calibre

38, sendo um com quatro muni

ções intactas e outro com três

munições, além de três capuzes,
dois metros de corrente e três

chaves de fenda. O veículo foi
encaminhado para a delegacia.

I Segundo laudo da PM, Rosa

já tem passagem pela polícia,
cumpriu pena no presídio de

Curitibanos, delegacia de Pome

rode, Blumenau, Gaspar e Nave
gantes.

O delegado de plantão, Ilson
José da Silva, informa que Rosa

vai responder inquérito por porte
ilegal de arma' e pode cumprir
pena de 1 a 3 anos de detenção.
"Há suspeita de eles terem par
ticipado de um assalto a banco
na cidade de Brusque", diz o dele

gado, informando que está aguar

,dando algumas pessoas para fazer
a identificação dos três. (FR)

Dalfar
---���������

VEICULaS LTDA

COMPRA - VENDE -TROCA - flNANClA

RAT

Tipo 1.6 IE cornpl. 95 Cinza
VW

Gol16V4p 99 Branco
Gol 4pts, 16V 99 Azul'
Goi CL 1.6 93 Verde
Goi CL 1.6 92 Dourado
Kadett GL 1.8 96 Bordô

�
Corsa Wind 4p 99 Prata G
Corsa Wind 98 Prata G
Corsa Wind 2p 97 Branco G
Corsa Wind 96 Azul G

FORD
Escort L 91 prata A

7
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
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Rubens Barrichello

preferia "carros velhos"
Barcelona - Além de, em

muitos casos, não funcionarem

direito, os penduricalhos eletrô
nicos liberados pela FIA a partir
do GP da Espanha tiram um pouco
o prazer de dirigir. Essa é a opinião
de Rubens Barrichello, assumida
mente um "purista" que preferia
os carros mais conv.encionais aos

modelos de videogame que to

maram conta da F-l.
"Preferia como era antiga

mente, sem dúvida. Principal
mente na chuva, em que tenho um
estilo próprio, gosto de "ma
nusear" o carro. Agora, um piloto
mais agressivo, mais bruto com o

carro, vai sair de curva do mes

mo jeito que aquele que tem um

pouco mais de sensibilidade. Mas,
no final das contas, tudo é ques
tão de adaptação", resignou-se.

O brasileiro da Ferrari não está
ainda acostumado com os novos

recursos. Quando estreou na F-I,
em 1993, eles já existiam. Mas sua
equipe na época, a Jordan, não

DIÁRIO DE BARCELONA

tinha quase nada disponível. "É
muito diferente, tem de mudai o
acerto do carro. Mas o choque foi
na semana passada em Fiorano,
onde testei pela primeira vez. Você
perde um pouco do feeling de

apertar o pedal. Algumas vezes

você induz a saída de frente, que
eu não gosto. Você acelera e não

sai a potência inteira, sai cortado.
Tem muito que acertar."

·0 que devemelhorar, segundo
Barrichello, são as largadas. "Você
passa a responsabilidade para o

equipamento. Tenho tido largadas
normais, e tem gente que tem

largado muito bem. Daqui para a

frente, deve aproximar os que
largam pior dos que largam
melhor." O câmbio automático,
para Rubens, não muda muita

coisa. "Você tem a marcha lá para
mudar. Não funciona direitinho em
toda curva. A opção é do piloto.
Se quisermudar, podemudar com
as borboletas atrás do volante",
explicou.

Multas do dia
Dois pilotos foram flagrados em excesso de velocidade ontem em

Barcelona. Tarso Marques, da Minardi, passou a 66 km/h nos boxes e

vai ter de pagar multa de US$ l.500 à FIA. Olivier Panis recebeu uma

multa de US$ 500, porque foi pego a 61,7 kmIh nos boxes. Nos treinos,
a velocidade máxima permitida é de 60 km/h. No wann up e na corrida,
o limite passa a 80 kmIh.

Bernoldi confiante

Depois de terrriinar mais um treino à frente de Jas Verstappen. seu
companheiro, Enrique Bemoldi, da Arrows, disse que está ganhando a

confiança da equipe: "Acho que isso acontece porque estou conhecendo
melhor o carro, o time e, principalmente, a F-I. Sento agora no carro e

já não é mais aquele choque. Com isso a equipe fica mais contente e

está gostando cada vez mais".

50 Noite Brasileira
Uma Noite ao sabor do Sertã

., Dia: 5 de maio, às 20:30 hs

Local: Clube Atlético Baependi
Animação: banda Estágio 10 (Florianópolis)
Promoção:• Rotary Club cleJaraguá doSul- Pérola Industrial

_��_ [fj!l!:l.:JUI Apoio

Fotos: Cesar JunkeslCP

Liga Nacional: após estar vencendo por.2 a 0, equipe jaraguaense cede empate no final da partida

MalweelFME empata em
casa com a Vibra

Manoel Tobias
fez os dois

gols da
equipe

Jaraguá do Sul- Em uma

partida de dois tempos distintos,
a Malwee, de Jaraguá do Sul,
empatou com a Ulbra, de Caxias
do Sul, por 2 a 2, nesta sexta

feira, pela Liga Nacional de
Futsal. Dominando a primeira
etapa, quando impôs uma van

tagem de 2 a O, aMalwee retraiu
se no segundo tempo permitindo '

um maior volume de jogo do
adversário. No final, o placar fez
justiça aos dois times.

O jogo começou veloz para a

Malwee, onde Manoel Tobias e

Sandrinho concluíram por diver
sas vezes contra o gol de Rogério.
Manoel Tobias abriu o marcador;
com um chute de longa distância.
Manoel Tobias, de novo, ampliou
o marcador numa jogada tra

balhada por Ortiz. O placar
poderia ser mais dilatado mas o

ataque da Malwee encontrou em

Rogério um forte adversário a ser

batido.
O segundo tempo mostrou

uma outra realidade. Com Tatu,
Ciço e Almir tocando rapidamen
te a bola, o time gaúcho con

seguiu imprensar os catarinenses
em sua defesa. Desta vez quem
brilhou foi a estrela de Franklim,
que viu a bola bater na trave por

três vezes. O primeiro gol da
Ulbra foi anotado através do ala

Maicky, que arrematou um chute
de Almir. Quando faltavam 50

segundos para o final, Tatu con

seguiu igualar o marcador.
A Malwee volta ajogar neste

sábado, às 20h15, em casa, con

tra a Universidade de Caxias do

Sul, pela Liga Nacional.

Reação: Ulbra entrou determinada no segundo tempo e igualou oplacar

c;;;(l�Ville Office Center

Escritório Virt..-al
Locamos por hora, dia ou mês, escritório exe

cutivo e sala de reunião, pronto para usar.

Fone / fax: Oxx 47 423 0020
www.joinvilleoffice.com.br

Deixe o Real fazer

parte da sua vida.
,

Abra sua conta:
.

0800 770 2001.
www.bancoreal.com.br

o banco da sua vida.
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Cesar Junkes/CP

Competição: equipe da Escola Homago vai representar o Municipio no Brasileiro

Brasileiro de Futebol Sub-I7
femininocomeçaamanhã,emJS
Aberturado
evenfoserá
realizada hoje,
no Arthur Müller

Jaraguá do Sul - A ceri
mônia de abertura do Campeonato
Brasileiro de Futebol de Campo
Sub-17 feminino será realizada ho

je, a partir das 19h30, no Ginásio
de Esportes Arthur Müller. Pro
movido pela Fundação Municipal
de Esportes, o evento vai envolver
atletas dos Estados de Rio de Ja-

neiro, Minas Gerais, Santa Cata

rina, além doDistrito Federal. Cada

delegação conta com 25 pessoas,
totalizando cem participant�s.

O superintendente do Depar
tamento Técnico da FMEf'Ario
valdo Xavier dos Santos, informa
que os jogos inicíam amanhã, no
Estádio João Marcatto, no Bairro
Jaraguá Esquerdo, a partir das
9h30. Nos dias 30 de abril e 1 de

maio, as disputas começam às 15

horas, no mesmo local. O encer

ramento será realizado logo após
o último jogo. "O campeonato
não vai contar com a participação
de mais Estados devido a distân-

cia e aos problemas financeiros
das equipes", explica.Santos, en
fatizando que a intenção do even
to é trazer pessoas de outras fi
dades para Jaraguá do Sul e divul
gar o Município.

A equipe de futebol de campo
do Homago (Escola Estadual Ho
lando Marcellino Gonçalves) vai
representar Jaraguá do Sul.

Paralelo às competições do fe
minino, vai estar acontecendo o

Campeonato Brasileiro deFutebol
de Campo Sub-I7 masculino, em
Joinville. O evento vai contar com
a participação de seis Estados.
(FABIANE RIBAS)

Copa Norte começa hoje em Rio Negrinho
Jaraguá doSul-A primeira

etapa da Copa Norte Infanto
Juvenil, feminino emasculino, tem
início hoje, noGinásio JoséBrüsky
Júnior (Brüskão), na cidade de Rio
Negrinho. O evento faz parte das

comemorações do aniversário da

quela cidade. O presidente da Liga
Norte Catarinense deVoleibol, Jean
CarIo Leutprecht, informa que as

competições vão contar com qua
tro equipes, sendo que a FME/
Marisol vai representar Jaraguá do
Sul. As outras equipes, no feminino
e masculino, são FMElRio Negri
nho, FME/J()inville e FME/São
Bentodo SuL

A data e o local em que serão

realizadas a segunda e última eta

pas do infanto-juvenil ainda não

estão definidas. \� primeira etapa
conta cOm poucas equipes porque
a' data coincidiu com outro cam

peonato, mas tenho certeza que a

próxima disputa vai dobrar o

número de jogadores", considera
o presidente.
'Os vencedores da Copa Norte

vão receber troféus e medalhas.
(FR)

Velocidade
-Neste final de semana será realizado o

primeiro Indoor de Velocidade de Jeep, Gaiola e Motocross no

,Jaraguá Motor Clube, a partir das 14 horas. Hoje, serão realizadas

manobras radicais. O valor da

I entrada é de R$ 2,00. O organizador do evento, Silvio Spezia,
informa que os pilotos interessados podem efetuar as inscrições
no local, e que a expectativa é de reunir aproximadamente 1,3 mil

pessoas da região. O autódromo conta com serviços de bar e co

zinha, além de área de camping.

Judô
No fim.de semana passado, os atletas da

equipe de judô da FMElBaependi participaram da Copa Adec, em
Tijucas. O evento contou com 33 associações de 22 municípios.

,

Os jaraguaenses que se destacaram

foram; Kleber Campighotto, Marthin Dematth, Pietro,
Marthendall, Bruno Thiago Pereira, Rodrigo Pereira e Danilo

Demarchi - todos entre 8 e 9 anos.

Campeonato Integração
Ámanhã vai acontecer ã séti
ma e última rodada da primei-

I
ra fase do Campeonato
,Integração. Os jogos dos aspi
I
rantes começam às 13h30 e

dos titulares às 15h45. Os

Ijogos são: no Estádio do Alvo
I rada, Alvorada x Ponte Preta;
no Estádio do Juventus, o

i clássico Vitória x Cruz de
I Malta, e, no Estádio do

Guarani, Guarani x Flamengo.

, _Campeonato Varzeano.
A segunda fase do 19° Campeo

nato Varzeano

Raul Valdir Rodrigues, Troféu
125 anos de Jaraguá do Sul,
acontece hoje. No Estádio da

Vila Lalau enfrentam-se Atlético
Paraná x Supermercado

Brandenburg e Amizade x Amo
Vila Lalau; no Estádio do Santo

Antônio, jogamDepecil x
Kiferro e Eletropol x Bangu/

Tranze o Pé.

Xadrez
Entre os dias 28 de abril e 1 de

maio, cinco atletas

jaraguaenses vão defender o

Município no Festival
Nacional da Criança de

Xadrez, que será realizado em

Goiás. A equipe de
Xadrez/FME vai disputar nas
categorias Sub-10, Sub-l2 e

Sub-I4.

Bicicross
,

A equipe Malwee de Bicicross vai participar,
hoje a amanhã, do Campeonato Regional de Bicicross, que será

realizado na cidade de São José.

Jogos da Integração
Entre os dias 2 e 4 de maio, o

ColégioDivina Providência vai
realizar os 50S Jogos da

Integração, no ginásio de es

portes do colégio. Alunos de

5" e 8" série de Ensino Funda

mental e todos os alunos do

Ensino Médio, nas modalida
des de futsal, basquete, vôlei,
atletismo e xadrez.
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