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Estas a,ndorinhas não vão mais fazer Verão a partir das 3h49 deste domingo porque a estação acaba. Começa o Out<J>no, mas nem por isso o calor vai embora: deve esquentar mais

lHS quer dinheiro do imposto
do combustível para a BR-280

I

O governador Luiz Henrique confirmou ontem em Jaraguá
do Sul que pretende estadualizar a duplicação da BR�280,
mas para isso precisa dO,repasse dos recursos do Imposto dos
Combustíveis (Cide) do Governo Federal. A proposta está

sobre a mesa do ministro dos Transportes. LHS anunciou

também que o processo para restauração da estrada

Jaraguá-Pomerode está no BID, o Banco Interamericano de
Desenvolvimento. Disse também que deverá atender o

pedido do prefeito Moacir Bertoldi para reformar a estrad�
até Schroeder. O governador assinou na Acijs (foto), com a

presença maciça de empresários e lideranças políticas
locais, a ordem de serviço para a construção da subestação
de energia no Rio da Luz. • PAGINA3

MULTIPLICAÇÃO DOS PEIXES

Lagoas serão abertas hoje para
pegar o peixe da Semana Santa

Diversos "pesque-pague" da região abrem hoje as comportas
para garantir os peixes do cardápio da Semana Santa. A abertura
das lagoas é um espetáculo que já está virando tradição .

• PAGINA6

ESPORTE

Passeata pelo Juventus
A torcida organizada do Ju��ntus, a "Raça Tricolor; resolveu
botar o bloco na rua para evitar que o time desista de disputar
o Campeonato Catarinense por falta de dinheiro. A passeata
sai do Estádio João Marcatto às 10h e chega à praça Ângelo
Piazera ao meio-dia.
Já a Malwee fez preparo físico para a estréia na Liga Nacional

segunda-feira. Os jogadores (foto) estavam alegres e

confiantes e o capitão Chico definiu o ambiente: "Somos
vencedores porque Jaraguá do Sul respira futsal" • PAGINA 7
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ESPECIAL

Carinhoso, 30 anos de história

comemorados com muita festa

•

Urna semana de comemoração marcou o aniversário da
empresa. Conheça a história, veja as fotos e saiba mais um

pouco sobre uma empresa que é um orgulho para Jaraguá
doSul.

• PAGINA4 E 5

OPINIÃO _-----------'-0

11 anos esta noite
Luiz Henrique de Silveira

Há exatamente 11 anos, emmarço de 1994, amídia brasileira dava início a uma
das mais vergonhosas páginas da sua história. Ao denunciar seis pessoas por
abuso sexual de crianças da, hoje tristemente famosa, Escola Base, a imprensa
decretou amorte civil e profissional de três casais de traballuu:lores honestos.

• LEIA NA PAGINA 2
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Dois anos de guerra
o mundo relernbrará

-...._\__�anhã com tristeza o início
dos130)l1bardeios ao Iraque e,

posteriormente, a invasão do
país por tropas dos Estados
Unidos e da Grã-Bretanha.
São dois anos de matança
indiscriminada - a Anistia
Internacional estima que
mais de 110 mil iraquianos já
morreram -, destruição da
infra-estrutura do país e de

violações aos direitos huma
nos. Sob o pretexto de com

bater' um ditador, a maior e

mais poderosa máquina de

guerra do planeta promove
um festival de horrores. Os
abusos a prisioneiros em Abu
Orai.. expõem a' natureza
bestial dos "soldados da
liberdade" .

A ocupação militar do

Iraque pelos Estados Unidos,
precedida por uma guerra
covarde e sem o respaldo da
comunidade internacional e
em desrespeito ao Conselho

FRASES

de Segurança da ONU,
prova a arrogância e a trucu

lência do império estaduni
dense. Não há mais duvidas
sobre a verdadeira intenção
da guerra - o domínio da

segunda maior reserva de

petróleo do mundo. As armas

de destruição, argumento
usado por Oeorge Bush para
iniciar a guerra, não foram

aventura: a tentativa de
desviar a atenção dos escân

dalos contábeis das grandes
corporações estadunidenses e

do desaquecimento da
economia, evitando o

desgaste de Bush. A decisão
em guerrear contra o Iraque
tem também como objetivo
deixar claro ao mundo a

política agressiva dos Estados

� Sob O pretexto de combater um ditador, a
maior e mais poderosa máquina de guerra
do planeta. promove um festival de horrores

encontradas. Mais o país
admitiu como infundadas as

informações de que o governo
de Saddam Hussein não
tinha relações com a AI-

Qaeda.
.

Infelizmente, a oposição à

guerra não foi suficiente para
deter o ímpeto bélico de
Bush. A comunidade inter

nacional sabia que outro

componente integrava a

Unidos, que lhe arroga o

direito de agir preven
tivamente e sozinhos, atacan
do potenciais adversários,
"antes que possam ser ata

cados".
Desde o início da guerra,

os exércitos invasores

enfrentam forte resistência

do povo iraquiano. Diaria
mente, militares são mortos e

feridos, numa batalha desi-

gual contra a ocupação do

Iraque. Todavia, a imprensa
dos países da coalizão,
liderada pelos Estados

Unidos, transformou' os
resistentes em terroristas. O
sofisma ganhou corpo e

contaminou corações' e

mentes. Com o passar do

tempo, a violência cotidiana
foi sendo banalizada a tal

ponto que se tornou

"normal". A guerra é uma

espécie de vídeo game.
Este domingo, 20 de

março, segundo aniversário
da invasão do Iraque, milhões
de pessoas sairão às ruas para

protestar contra a guerra e à
sistemática violação dos
direitos humanos'. É uma data

para reflexão acerca do papel
dos governos e dos povos no

processo de construção de um

mundo mais justo e fraterno.
Até porque, o holocausto não

foi suficiente para educar e

civilizar os seres humanos.

"É para enbananar, para inviabilizar o governo. É para permitir que Jaraguá do Sul não tenha
sua Arena Multluso:

• Governador LuizHenrique da Silveira, criticando a atitude do pp e PT,que entraram com Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade)
noTribunal de Justiça do Estado contra o Fundo Social,através do qual o governo vai Ilberar R$ 5,5 milhões para o projeto de Jarag'uá do Sul.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� EUA.

Diretor da CIA diz que a

segurança do país está ameaçada
o diretor da elA, Porter Goss, afirmou que as

arnblçées nucleares do Irã e da Coréia do Norte,
os ataques de grupos islâmicos e uma

desestabilização no "quintal dos fundos" dos
Estados Unidos, em referência à América Latina,
ameaçam a segurança do país. Goss disse ainda
que podem surgir problemas no processo
democrático nos nove países em que haverá

eleições em 2005 e 2006;�entre eles o Brasil.
"Vários Estados, entre eles Venezuela, Haiti,
Colômbia eCuba, são possíveis pontos de conflito
em 2005': afirmou, sugerindo que os Estados
Unidos comecem pelo quintal dos fundos.

� BoLlVIA

CarlosMesa anuncia

permanência no poder
o presidente da Bolívia, Carlos Mesa, anunciou
que permanecerá no poder até 2007. O
comunicado foi feito após o Congresso ter

rejeitado o pedido de Mesa de antecipação
das eleições presidenciais para agosto
próximo. O presidente havia dito que
renunciaria caso o Congresso não aprovasse o

pedido. "Não vou .abrir mão de minha

responsabilidade como presidente
constitucional da República e (vou) cumprir o
mandato que recebi com a situação que se

apresentou a partir de 17 de outubro" - data
em que ele sucedeu o então titular Gonzalo
Sánchez de Lozada, derrubado por uma

rebelião popular.

� ESPANHA

Sírio é detido por
ligação com AI-Qaeda
Um cidadão sírio fbi detido em Madri, ontem,
dentro da investigação sobre os atentados de
11 de março de 2004. Mohannah Almallah
Dabas e o irmão Mutaz Almallah Dabas estão
relacionados com "atividades de captação de

jovens radicais islamitas na Espanha para seu

posterior envio ao estrangeiro': O sírio contava

para suas atividades com a ajuda de Basel

Ghayun, que se encontra detido na Espanha
acusado de ser um dos que puseram as bombas

que explodiram nos quatro trens suburbanos
em Madri. Mohannah também estava ligado ao
grupo de Abu Dahdah, preso em função de
outro sumário por pertencer à AI-Qaeda.

� PAQUISTÃO

Quatro réus voltam a

ser presos por estupro
Quatro homens sentenciados à morte pelo
estupro de uma mulher no Paquistão voltaram
a ser presos depois de ficarem em liberdade
sob fiança. Os quatro foram libertados da prisão
na última terça-feira, depois de um juiz ter
concedido a possibilidade de pagamento de

fiança. Ontem, Mukhtar Mai, a vítima, reuniu
se com o primeiro-ministro do Paquistão,
Shaukat Aziz, em Islamabad. Ela pediu que ele
determinasse a .detenção dos quatro. Porém,
o policial Ahsan Mahboob afirmou que os

quatros foram detidos depois de a polícia ter

recebido ordens das autoridades locais.

�. ESPANHA

Anistia pede libertação
de dissidentes em Cuba
A Anistia Internacional ontem que Cuba liberte

presos políticos e expressou preocupação com

notícias dando conta de maus-tratos em prisões
na ilha caribenha. O grupo de direitos humanos,
baseado em Londres, pediu a imediata e

incondicional libertação de 75 ativistas da

oposição encarcerados há dois anos e

sentenciados em média a 20 anos de prisão
I

por traição, na maior repressão a dissidentes
em Cuba na história recente. O governo acusa

os ativistas de trabalharem com os Estados
Unidos para sabotar o sistema comunista do

presidente Fidel Castro. Os dlssldentes e o

governo estadunidense negam a acusação.

� UCRÂNIA

País exportou mísseis
para China e Irã
A Ucrânia admitiu ter exportado 12 mísseis

para o Irã eseis para a China, e agora está sendo
pressionada para explicar como ocorreram as

negociações. O procurador-geral da Ucrânia,
Svyatoslav Piskun, disse que 18 mísseis de
cruzeiro X-55 foram vendidos em 2001, e que
nenhum continha ogivas nucleares para os

quais foram projetados. O X-55 tem alcance
de três mil quilômetros. Com ele, a China

poderia atingir 0 Japão e o Irã poderia atacar

Israel. Os Estados Unidos afirmam há anos que
parte do arsenal da antiga União Soviética

poderia ser vendida ou contrabandeada para
países que Washington vê como uma ameaça.
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AMORIM

SUA OPINIÃO

11 anos esta noite

Luiz Henrique de Silveira"

Há exatamente 11 anos, em março de

1994, a mídia brasileira dava início a uma

dasmais vergonhosas páginas da sua história.
Ao denunciar seis pessoas por abuso sexual
de crianças da, hoje tristemente famosa,
Escola Base, a imprensa decretou a morte

civil e profissional de três casais de
trab�lhadores honestos.

'

Onze anos emuitasmatérias jornalísticas
depois, todas fazendo um tardio e

I

envergonhadomea culpa, hoje resta provado que o rato simplesmente não
existiu.A escola, no entanto, já havia sido depredada, seus donos estavam
falidos e, desde então, nuncamais conseguiram se recuperar.

Vale a pena reproduzir parte do boletim do Instituto Gutemberg, de
dezembro de 1996, que faz lúcida e ponderada crítica sobre a falta de ética
e apuração naquele caso:

':A autocrítica no jornalismo só é aceitável com jornalismo ( ...) Se um
erro grave foi cometido numa reportagem, deve ser feita uma reportagem
grave sobre o erro. (".) A autocrítica genérica, ao debitar a trapalhada na
costa larga 'da imprensa' ,serve para que tudo continue como sempre foi:
erra-se e pede-se desculpa para ter direito a outro erro. A principal causa
da tragédia foi o barbarismo policial e a conivência da mídia com esse

barbarismo. Uma {o espelho canibal da outra. A polícia não investiga,
condena e divulga. Aimprensa divulga, condena e não investiga. Ao final,
as vítimas se amontoam no próprio infortúnio, a polícia nunca é

responsabilizada e a imprensa se defende com a alegação invariável de que
apenas publicou o que lhe disseram".

Sobre o mesmo caso, destaco esta brilhante análise do jornalista
Luis Nassíf

':A fim de atender ao - clamor das ruas', muitas vezes pessoas são

julgadas e condenadas pela simples suspeita de haverem praticado um

crime, antesmesmo que a Justiça o faça. O jornalismo, que já foivítima do
poder militar, subordinado ao poder econômico e ao poder público
corporativo, hoje é um escravo do chamado'clamor das ruas', contra o

qual não investirá. Nesse clamor, não há nada piordo que os processos de
linchamento. Se compararmos o pior criminoso e o sujeito que o linchà,
este é pior.Olinchamento traz à tonao que há de piorna natureza humana".

A Constituição Federal, diploma máximo do nosso ordenamento
jurídico, preceitua que "ninguém será considerado culpado até o trânsito
em julgado de sentença condenatória" (art. 5º, LVII). Somente com a

manifestação do Judiciário, da qual não cabe mais qualquer recurso, o
indivíduo poderá ser considerado como autor de um crime.

Alguns políticos, porém, combase em ínformações vazadas e difundidas
na imprensa, julgam antes da devida apreciação do caso pelo Judiciário,
provocando, assim, a execração pública, o linchamentomoral, a excomunhão
antecipada.

O ex-ombudsmanda Folha,Marcelo Leite, argumentou que "a imprensa
se justifica pela sua missão civilizadora. Na sua pressa de, em qualquer
crime, real ou imaginário, fomecer logo alguém indefeso para preencher o
papel de culpado, a imprensa brasileira não está indo para a civilização. Está
revertendo para a lei da selva".

Um dos poucos consolos era a ilusão de que os erros estavam

servindo como lição. Mas a cada reiteração dos mesmos equívocos,
vai ficando cada vez mais claro que muito pouco foi aprendido.
Como nesta semana também comemoramos os 20 anos da restauração
da nossa democracia, talvez seja hora de acabar com a condenação
de inocentes, passando a punir os Torquemadas que a infelicitam.

* governador do Estado de Santa Catarina

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo. 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jórnal Correio do Povo se reserva o direito de
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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()SAICO �MAURrLlOOECARVALHO---__---------'-------'---_
� Eleição
o senador Leonel Pavan (PSDB)
reclamou do valor anunciado pelo
presidente Lula (PT) para os

agricultores vítimas da seca no Estado
- R$ 1,208. Na avaliação do tucano, o

prejuízo chega a mais de R$ 2 bilhões.
"Somente em diárias e passagens o

governo do PT gastou, em 2004, R$ 1

bilhão. A ajuda é pura ilusão'; alfinetou
Pavan. Está embutido no discurso do
senador o tempero político com vistas
às eleições de 2006. Qualquer que
fosse o valor liberado seria alvo de
crítica.

� Na defensiva
o presidente do PPS de Jaraguá do

Sul, Walter Falcone, minimizou os

boatos de possíveis divergências
internas, cujo reflexo é o lançamento
da candidatura do sindicalista Gildo
Alves à presidência do partido.
Disse que está preocupado em

manter a legenda na aliança "Viva

Jaraquá" que governa o munlcípio.e
fazer um "bom trabalho" noIssern
(Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais). "Não sou

candidato a nada, a não ser a bom
funcionário público; discursou.

� Boa vizinhança
Ontem, antes de ir ao Centro Empresarial,
o governador Luiz Henrique (PMDB) teve
reunião na empresa Duas Rodas.
Articulado pela secretária de
Desenvolvimento Regional, Niura dos

Santos, o encontro teve a presença do

prefeito Moacir Bertoldi (PL) e da vice

Rose Vasel (PTB). Na pauta, obras para a

região. Interessante que, na mesma

mesa, fora os empresários, estavam
representados o PMDB, PSDB, 0 PL e o

PTB. É uma característica do governador:
articula com todos e, é claro, está de olho
na reeleição em 2006.

� Costura
A cúpula do PL de Jaraguá do Sul se
reuniu no final da tarde de ontem, na

Prefeitura, com a deputada estadual
Odete de Jesus e o vereador por

Florianópolis, bispo Alceu. Na pauta, as

possíveis çosturas políticas para o

próximo ano e a participação do prefeito
Moacir Bertoldi no programa do partido
na TV. Os parlamentares do PL

integravam a comitiva do governador
em visita à cidade.
O presidente do PL, Leônidas Nora, a

visita da deputada à Prefeitura foi uma
"cortesia':

,I

� Recesso
A Câmara de Guaramirim aprovou, em

primeira votação, o projeto de lei de
autoria das bancadas do PT, PMDB e

PSDB que reduz de 90 para 45 dias o

recesso parlamentar. A proposta define
o recesso entre 15 de dezembro a 31

de janeiro.
Todavia,o vereador Luiz Antônio Chiodini
(PP) vai propor emenda para que o

recesso seja 15 dias em janeiro e 30 dias
,

em junho. O projeto vai para a segunda
e definitiva votação na próxima quinta
feira. Pelo visto, o vírus do bom senso

contaminou os vereadores da região.

'1
J

RODOVIA

LHS confirma pedido para estadualizar a 280 '

CAROLINA TOMASELLI

� Mas Luiz Henrique
diz que espera que o

governo federal libere
dinheiro da (ide

]ARAGUÁ00SUL-O governador
LuizHenrique da Silveira (PMDB)
confirmou ontem a intenção de
estadualizar ,e duplicar a BR-280 com
dinheiro do governo do Estado. No
entanto, disse que só estadualizará a

rodovia se o governo federal liberar
dinheiro da Cide (Contribuição de
Intervenção no Domínio

Econômico), imposto sobre a

importação e comercialização de
'

combustíveis que-deve ser revertido

para obras em rodovias e estradas.
Na semana passada, Luiz

Henrique enviou ao Ministro dos

Transportes Alfredo Nascimento o

processo para estadualização da BR-
280 e também da BR-470, que corta
o Vale do Itajaí, e da BR-282, que
atravessa o Estado e no futuro ligará
Florianópolis à fronteira com a

Argentina. O governador se propõe
a fazer a duplicação das BRs com

dinheiro da SC Transportes, a

autarquia estadual que vai ficar

encarregada dos investimentos em
/

.

estradas, portos e aeroportos no

Estado.
N as rodovias estaduais' que

cortam a região, Luiz Henrique
também prometeu investir. Ele
informou que já encaminhou aoBID
(Banco Interamericano deDesenvol
vimento) projeto para conseguir

,

recursos para a SC-416, que liga
Jaraguá do Sul a Pomerode. "Já

.

recuperamos o trecho da rodovia de
Blumenau a Pomerode e pretende-

mos concluir o outro trecho", disse.
O prefeitoMoacirBertoldi (PL),

inclusive, já havia apontado ao

governador a necessidade de
melhorias na SC-416, a Rodovia

WolfangWeege. Segundo o prefeito,
que quer convidar Luiz Henrique
para fazer visita a Prefeitura, há
buracos, problemas no acostamento
e falta de sinalização.Moacir também
quer reforçar ao governador pedido
para recuperar aRodovia JoãoLúcio
da COsta, no sentido Schroeder, com
os mesmos problemas.

Sobre a Rodovia João Lúcio da

Costa, Luiz Henrique fugiu do
assunto e preferiu destacar as obras
da SC-413, a tão esperada Rodovia
do Arroz. As obras da rodovia, que
liga Ouaramirim a Joinville,
começaram em dezembro. 'Aqui na
região, a prioridade é investimento

pesado de mais de R$ 20 milhões na
Rodovia doArroz", reforçou.

Empresas ganham com construção de subestação
CESAR JUNKES

Lideranças empresariais e políticas acompanharam a assinatura da ordem de serviço pela Celesc

]ARAGuÁ DO SUL - Os

empresários domunicípio - entreos

cinco maiores pólos econômicos do
Estado - ganharam ontem um novo

motivo para comemorar: a

construção de uma subestação de

energia no Bairro Rio da Luz. O
investimento da Celesc (Centrais
Elétricas de SantaCatarina), orçado
em R$ 5,1 milhões, aumentará o

fornecimento de energia e, por

conseqüência, permitirá o aumento

da capacidade da produção das
empresas.

Ontem à tarde, o governador
Luiz Henrique da Silveira (PMDB)
esteve na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul) para assinar a ordem de

serviço que iniciará a construção da

subestação. As obras devem começar
nos próximos 15 dias e a empresa
Grantel Engenharia - vencedora da

licitação - terá o prazo de oitomeses

para conclusão. "Uma das diretrizes
do nosso governo é garantir suporte
de energia para fins de qualquer
sobressalto. Essa ordem de serviço é
a certeza de que o município terá

energia abundante", discursou o

governador.
A subestação vai beneficiar

-

diretamente cerca de oito mil
unidades consumidoras - entre

empresas e residências - dos bairros
Rio Cerro, Barra do Rio Cerro, Rio
da Luz e Garibaldi. O

empreendimento também vai

atingir outros quatro mil

consumidores, já que vai transferir

carga das subestações da Tifa da
Pólvora, que está comprometida,
e da mini subestação na Barra do
Rio Cerro, que aos poucos será
desativada.

O presidente da Celesc Carlos
Schneider reconheceu que desde
que assumiu a presidência, em
janeiro de 2003, os empresários
locais vinham solicitando a

construção de outra subestação,
pedido reforçado em encontro no

final do ano passado. "Prometi
fazer a a-ssinatura da ordem de
serviço em Jaraguá do Sul e que/
entregaria a obra esse ano. A

primeira parte da promessa estou
cumprindo hoje e a segunda parte,
a entrega da obra, vamos cumprir
em novembro", garantiu .

.�
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Luiz Henrique chega na Acijs com o presidente Paulo Obenaus e fala sobre as obras nas estradas

.
,.

TrânSito mais ágil na
.

Capital com a liberação
da Via Expressa Sul�

A liberação da Via Expressa Sul, na Capital, foi muito comemorada

pela população. Resultado de um investimento de R$ 12 millúJes,
a obra garantiu mais segurança e agilidade no trânsito. O taxista José,
por exemplo, não precisa mais enfrentar longos congestionamentos até
o aeroporto e agora conseguemais clíe�tes. É o Governo investindo em

obras importantespara a nossa Capital.

5ecre1ada de Estado fia
Infra-estrutura
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EMPRESA COM JEITO DE FAMíliA

Um aniversário comemorado com muita festa
A Carinhoso chega aos 30 anos com a segurança que a

maturidade proporciona. Com 663. funcionários (113
homens e 550 mulheres) produz roupas para crianças e

adolescentes confecciona-das em jeans, sarjas, nylons e

malha de algodão nas marcas Carinhoso e Enfim. Fundada
em 20 de março de 1975, com apenas sete trabalhadores
em um pequeno prédio na Ilha da Figueira, hoje tem um

parque fabril de 10.500 metros quadrados, com perspectiva
de ampliação em mais 6.500 metros quadrados. Todo o

processo de fabricação das roupas - desde a criação até o

corte das peças - é computa-dorizado, agilizando e

minimizando os erros. Todas as coleções são supervisionadas
pela diretora da empresa, Laurita Weege, que faz questão
de introduzir inovações a cada coleção, tanto nos produtos,
matérias primas, acessórios e acabamentos. Hoje a empresa

inaugura a área de lazer, com choupanas, churrasqueiras,
quadra de vôlei, campo de futebol e playground, para uso

dos funcionários.
.

FOTOS CESAR JUNKES

LauritaWeege entrega placa a funcionária com 1 o anos de empresa Carinhoso completa 30 anos de atividades hoje. Empresa produz roupas para crianças e Adolescentes

Durante a semana foram sorteados brindes entre os 663 funcionários

Quatro mil quilos de roupas, calçados e alimentos foram arrecadados

Gincana faz

doação para
os carentes

Quatromil quilos de roupas,
calçados e alimentos foram
doados ontem para a Igreja
Católica do Centro e Igreja
Evangélica da Vila Lenzi. A

arrecadação dos donativos
foi uma das tarefas da

gincana promovida entre os

funcionários durante toda
essa semana, como parte
da progratnação de
aniversário. Além da

gincana, foram sorteados
145 brinde s e entregue

Família Weege: Martin, Guilherme, Laurita e Wandér comemoram com os funcionários o aniversário da empresa

placas para os funcionários
com 10 anos de empresa. A
chefe de Recursos Huma

nos, Ângela Schiochet,
com 13 anos de casa,

ganhou uma placa. Hoje, a
festa de aniversanos

começa às 10 h. Jogos,
terapias alternativas,
almoço, divulgação da

equipe vencedora da

gincana, baile e café com

bolo fazem parte da

programação de hoje. Wandér Weege entrega placa comemorativa aos funcionários com 10 anos de casa
'
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EMPRESA COM JEITO DE FAMíLIA

Dia de reviver os anos 70 e ousar nas roupas
Os funcionários daCarinhoso trabalharam fantasiados
ontem. O combinado era trajes anos 70, mas muitos
inovaram. IvanildaMeinchein se fantasiou de mendigo,
Telrna Gesser de Carmem Miranda, Júlio César
Pedrotti de garçom. Ivanilda, que trabalha no setor de
costura também trouxe �m bolo na segunda-feira e foi
uma das principais responsáveis pela decoração do
setor. "Trabalhei sábado até uma hora da manhã e

domingo também fazendo a decoração", conta
Ivanilda, que completou um ano de empresa ontem.
De acordo com os funcionários, trabalhar fantasiado
já é comum na Carinhoso. "Em datas festivas
promovemos o Dia da Fantasia. É uma forma de
relaxar e promover a integração entre os funcionários",
destaca a chefe de Recursos Humanos, Ângela
Schiochet. Segundo ela, a idéia sempre foi muito bem
aceita.

Monteiro Lobato também foi lembrado pelos funcionários, ontem

Alimentação dos funcionários é feita na própria empresa.
Restaurante climatizado e ardápio balanceado

FOTOS CESAR JUNKES

Dia de festa para os colaboradores, que comemoraram durante toda a semana os 30 anos de fundação daCartnhoso

Angela: cuidando do pessoal
com muito carinho

o conforto é a palavra de ordem na hora das refeições na Carinhoso, Rodrigo Deretti: aos 27 anos,

que tem um belo restaurante vestido de anos 70

Vanessa Ramos e Ivanilda Menchein, do setor de costura, Teima Gesser usou fantasia de
trouxeram um bolo para comemorar o aniversário da empresa Carmem Miranda

,,"'.

Guilherme e Martin

Martin e Guilherme Weege, assessores administrativos da Malwee. Desde

pequenos participam do processo das empresas da família. Primeiro na matriz

(Malwee Malhas) e agora estagiam na Carinhoso,que é administrada pelos pais."O
fato de atuar junto com minha mãe me fez ver o lado empresarial e a competência
profissional dela'; elogia Martin, 25 anos, o filho mais velho de Wandér e Laurita .

. Guilherme tem 24 anos e os irmãos têm formação em gestão empresarial.
Na avaliação dos futuros administradores, a expeiência na Carinhoso tem sido
muito rica:Guilherme destaca o bom relacionamento com os funcionários e Martin
aponta o carinho com que-são tratados pelos colaboradores da empresa."Estamos
aprendendo, adquirindo experiência e nos dedicando para que todos os objetivos
sejam atingidos'; assinala Guilherme."Estamos conscientes de que teremos muita
responsabilidade no futuro e não pretendemos decepcionar'; resume Martin. Os
irmãos tem mais alguma coisa em comum:ter o paiWandér cornó refer.ência.
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EDITAL DE ABERTURA
DE INSCRiÇÃO DE CHAPAS

Pelo presente Edital comunicamos todos os ASSOCIADOS
PATRIMONIAIS do Clube Atlético Baependi, que encontram-se

abertas as inscrições das chapas que concorrerão aos cargos da
Diretoria Administrativa, na reunião do Conselho Deliberativo a

realizar-se em sua sede social, sito à Rua Augusto Mielke, 466, nesta
cidade, no próximo dia 28 de Março de 2005, às 19h em primeira
convocação e/ou às 19h30 em segunda e última Iconvocação.
Informamos também que somente serão aceitas chapas completas,
com todos os cargos preenchidos e que as inscrições se encerrão

duas horas antes do horário fixado para início da reunião.

Jaraguá do Sul, 07 de março de 2005.

lIário Bruch
Presidente do Conselho Deliberativo

DA APAE DE GUARAMIRIM

Relação dos Ganhadores das rifas do Clube de Mães.
Sorteio efetuado quando da realização do bingo, no sábado, dia
12/03/05.

Nome dos ganhadores da rifa:

1 ° prêmio (toalha bordada 2m)
N°1682
Ronne Souza Rolim Espanhol

6° prêmio (ioço de toalha 2 peças)
N°4?2
Willian Nicochelli

2° prêmio (toalha bordada 1 AOm)
N°1653
Lucas Souza Velha

7° prêmio (trilho bordado)
N°38?
Meri Rose Testoni

3° prêmio 00go de toalha banho e

rosto 3 peças)
N°728

Terezinha E.Hacbarth

8° prêmio (toalha bordada)
N° 278
Miraci Riboldi

9° prêmio (almofada bordada)
N° 1658
Luana Souza Velha

4° prêmio (joqo de toalha banho e

rosto 2 peças)
N°384
Alcido Mohr Neto 10° prêmio 00go de tapete

banheiro 3 peças)
N°1674

Eduarif Krawulski
5° prêmio (trilho pintado)
N°149
Osnild� 8artel

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA <'

O PLANO PLURIANUAL 2006-2009

Considerando o disposto no Parágrafo Único do artigo 48'da Lei Complementar n.O
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a participação popular na
elaboração do Plano deGoverno,Considerando que a atual Administração busca

. aplicarnoãmbito doMunicípio aGestão Integrada, no qual a comunidade também
é agente de grande importância neste projeto, e que é o principal ator externo para
a proposição de ações e parceiros do Governo Municipal na execução das mesmas,
vimos convidá-lo a participar da Audiência Pública que tem como propósito planejar
as ações governamentais do Plano PlurianuaI2006-2009,juntamente com o Plano
deGoverno já apresentada.

DATA:22 deMarço de 2004 (Terça-feira)
HORÁRIO: 19:00 horas
LOCAL:PARQUEMUNICIPALDE EVENTOS-PAVILHÃO B

ENDEREÇO: RuaWalterMarquardt
Pauta da audiência:
1.Abertura
2. Apresentação Técnica
3. Realização dosTrabalhos em Grupo
4.Consolidação dos Trabalhos
5.Conclusão dos trabalhos

,

Sua participação émuito importante para a nossa Administração e fará a

diferença do nosso Planejamento das ações para os próxinios anos, contamos
com você.

MoacirAntônio Bertóldi
Prefeito Municipal

DEBATE ASSOSSIATIVISMO

Convergência de ações abre
o campo de visão empresarial
� o debate no

Encontro dos

Empresários definiu
novas tendências

JARAGUÁ DO SUL - "O
associativismoé umasocíedade", Esta

definição dei empresário Décio da
Silva é apenas uma mostra do nível

que teve o debate realizado no teatro
da Scar na noite de quinta-feira
passada. Mediado por Chrístiane
Hufenüssler, ex-presidente da Acijs
entre 2COJ e 2002 ediretoradaCMC

Markering e Eventos, teve como

convidadosRodolfoHofenüssler; vice
presidente do conselho de

Administração da Duas Rodas
. Industrial, BrunoBreithaupt, diretor
administrativo e financeiro do grupo
Breíthaupt e Décio da Silva, diretor
presidente daWeg S.A

Os debatedores, que atuaram na

Acijs nas décadas de' 70, 80 e 90,
fizeram um breve relato de suas

gestões. Deram como exemplo algu
mas ações como a obra da BR-280,
que levou 12 anos desde as nego

ciações iniciais até a conclusão, a am
pliaçãoda capacidade viárianomuni
cípio, instalação dos Correios, Senac,
EscolaTécnica Federal, entre outras.

Debatendo idéias: Bruno, Christiane, Rodolfo e Décio

Mostraram a importância do
associativismopara ampliação da visão
empresarial e o fortalecimento das

empresas.
Décio da Silva afirmou que "o

associativismo é uma sociedade. Se a
WEG tem sucesso, oprincipalmotivo
é que a sociedade deu cento",
argumentou. "Sociedade deve se

complementar, para se potencializar e
respeitaras diferenças, porque estasnão
servemparadiminuir,mas para somar"
Para ele dois fatores são fundamentais

para a sociedade bem sucedida: o

compartilhamento de sonhos e a

convergência de interesses.
A questão concorrência em

contrapartida com o associativismo
também foi abordada.Amoderadora
Christiane Hufenüssler perguntou:
"Sentar com o concorrente é diflcil?".

Várias lagoas de pesque-pague vão abrir hoje para quem
quer se divertir e garantir o tradicional cardápio da Semana

Santa. Os tipos de peixe mais comuns nas lagoas da região
são: ti lá pia, Pacu e carpa. O preço do quilo do peixe sujo (vivo)
varia entre R$ 3,50 e R$ 5,00. Apenas um dos produtores
espera vender neste fim de semana duas toneladas de tilápia.
As lagoas vão estar abertas a partir das 7 horas da manhã.
Confira onde pescar: Pesque-pague do Peca: Estrada Geral
Ribeirão Grande do Norte (300 metros depois da entrada para
o Vale das Pedras).

Segundo os debatedores, é algo que
pode ser complicado num primeiro
momento,masbastante enriquecedor.
"Na disputa domercado a alternativa
é extremamente útil para o

compartilhamento de recursos,

possibilidadesde treinamento e ampliar
mercado", afirmou Décio.

Outro assuntomuito importante:
os Núcleos Setoriais, que

desempenham um papel diflcil, mas
de extrema importância para o

contexto empresarial social e para o
associativismo. Através deles as

empresas podem discutir soluções,
trocar idéias e alcançar novos

mercados, "No mundo globalizado,
você é cliente em uma área,
concorrente na outra, fornecedor na
outra. Não se tem a opção de não se

integrar com os coricorre n-

tes" ,argumentou Décio. "Sentado
com empresários concorrentes você

.

está aprendendo duplamente",
concluiu.

O associativismo, que foi criado

emJaraguá doSul através doCentro
Empresarial, é exemplo para o Brasil
de gestão e integração de entidades,
segundo o empresário Bruno

Breithaupt. "Se omodeloCejas não é
perfeito, é quase. Porque no mesmo
espaço conseguimos aglomerar todas
asentidades representativas patronais,
modeloúnico até hoje".

Finalizando, RodolfoHufenüssler
afirma que o "associativismo é omeio
de conseguir o sucesso. É importante
a regionalização dos anseios e a visão
regional", Para Décio da Silva, a

AssociaçãoComercial e Industrialde
Jaraguá do Sul "não deve esquecer
das ACI�S damicrorregião".

Num aspecto os debatedores
foram unânimes: a deficiência da
infra-estrutura do município em

alguns aspectos, como a saúde e

espaços de integração. Fizeram um

apelo aos poderes públicos municipal
e estadual para a agilizar os processos,
em benefício não somente da classe

empresarial, mas principalmente da
comunidade.

Na platéia, estavam o prefeito; _.

Moacir Bertoldi e á. Secretária de
Desenvolvimento Regional, Niúra
dos Santos.

Apae precisa alimentar doações
na conta de luz para R$ 10 mil

DUARAMIRlM - A campanha
Amigos da Apae pretende
aumentar as doações da
comunidade. A direção da
entidade espera conseguir R$ 10
mil em contas de luz. Uma

empresa terceirizada deve começar
a visitar as 9.039 casas domunicípio,
A Apae já tem 750 contribuintes,
que somam cerca de R$ 2 mil em

doações que variam de R$ 1 até

R$ 10, para pessoa física e de R$ 5
até R$ 500 para as pessoas jurídicas.

A Apae tem um gasto mensal
total de R$ 21 mil. Já a arrecadação
varia entre R$ 15 e R$ 16 mil. "É
este buraco que nós queremos tapar
com a ajuda da comunidade",
explica o presidente da entidade,
Ângelo da Silva. Os 12 professores
são mantidos pelo Governo

Estadual, já a equipe técnica

especializada, como médicos,
fisioterapeutas e fonoaudiólogos
ocupam boa parte dos R$ 12 mil
investidos em folha de pagamento.

Para manter os 79 alunos

atendidos, a entidade está

montandq p�rcerias com outras

Ângelo: buscando recurso

empresas e entidades da cidade e

da região. "Temos duas Kombis que
rodam 180 quilômetros por dia,
buscando alunos, e precisamos
trocá-las. Por isso fazemos parcerias
com profissionais que possam nos

ajudar", explica Silva.
NOVA SEDE - A construção'

da nova sede da entidade está

parada há mais de dois anos. "Pelo
último levantamento ainda falta
R$ 300 mil para acabamento e

móveis".

Fone/Fax: (47) 370.&655
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A estréia é na Liga, mas o
pensamento já é o Mundial

JULlMAR PIVATTO

.. Leco e Márcio são
os desfalques da
estréia contra a Ulbra
nesta segunda-feira

]ARAGUÁ DO SUL - A Malwee
Futsal estréia nesta segunda-feira pela
Liga Nacional de Futsal. O jogo,
marcado para as 19h, será contra a

Ulbra, noWolfgangWeege, e terá a

transmissãodaSpor1\1.Mas o técnico
Fernando Ferretti não esconde que
oobjetivo agora éoMundialdeFutsal,
de 7 a 10 de abril em Madri, na
Espanha. 'Acredito que passaremos
tranqüilos da primeira fase da Liga,
por isso oMundial é a prioridade no
momento", disse o treinador.

-

Mas é claro que uma estréia com
vitóriaseria fundamental para renovar
o ânimo da equipe, que já está lá em
cima graças ao tricampeonato da

TaçaBrasil (o segundo título do ano).

CESAR JUNKES

Márcio está em fase de recuperação e ainda é dúvida para a estréia

"Será um jogo difícil, a gente sabe.
Malwee e Ulbra já é um clássico
nacional e eles vêm de uma pós-crise
e querem mostrar serviço pro novo
treinador", disse o fixoJames.Nesta
primeira fase da Liga Nacional, 16
times lutampor 12 vagas. "Se fizermos
o papel dentro de casa, conquistamos

a classificação. Mas queremos

conquistar uma boa colocação para
jogarmos as partidas decisivas em

casa", afirmou Ferretti.
O título inédito da LigaNacional

é desejo tanto dos jogadores como

também dos torcedores. '� torcida e

a cidade, que respira futsal, merecem

esse título tantoquanto agente", disse
o capitãoChico. "Estamos com uma

atenção especial para essa

competição. Temos coisas ainda para
melhorar, mas jogaremos com o

coração para vencer esse primeiro
jogo", comentou James. Para essa

estréia, o técniconão deve contarcom
Márcio e Leco, que se recuperam de

lesão. O primeiro está quase

recuperado e o segundo vai para
Caxias do Sul na segunda-feira para
tratar de um problema no ligamento
do pé direito.

MUNDIAL O 2a

CampeonatoMundial de Futsal da
Fita aipda não tem tabela definida.
As seis equipes já estão definidas, mas
os jogos serão divulgados na próxima
semana. Além daMalwee, os outros
participantes são: Carlos Barbosa,
atual campeão mundial; Fire Fax

(lapão), campeão asiático; Pittsburgh
(EUA), campeão da Concacaf
Boomerang Interviu (Espanha),
campeão europeu e Benfica

(Portugal), vice-campeão europeu.

Torcedores fazem manifestação a favor do Juventus
]ARAGUÁ DO SUL - Uma

carreata foi a maneira encontrada

pelo torcedor do Juventus para tentar
sensibilizar o poder público e o

empresariado da, cidade. A

manifestação sairá do Estádio João
Marcatto, às 10 h, e percorrerá as ruas

centrais da cidade e se concentrará

na Praça Ângelo Piazera. A

organização, que é da torcida Raça
Tricolor e do site do Juventus,
convoca todos os interessados a ir

com a camisa oubandeira do clube.
A carreata termina na Praça Ângelo
Piazera, porvolta domeio-dia.

"É a forma pacífica que achamos
paramostrar aos empresários e para
o poder público que a cidade quer
que o Juventus continue", disse

Henrique Porto, responsável pelo site
oficial do clube e organizador da
carreata. Para ele, Jaraguá do Sul já
tem poucas opções de lazer para o

fim de semana e que o site vem

recebendo e-rnails de apoio de vários
torcedores. "A gente percebe que a

população quer um time de futebol
e todos sabemos que a cidade tem

potencial pra isso". Ele não tem como

prever quantas pessoas participarão
da manifestação, mas espera em

tomo de 50 carros.
O Juventus teve amelhormédia

Torcida Raça Tricolor não quer correr o risco de Jaraguá do Sul ficar sem futebol

de público do Campeonato
Catarinense da Série B 1 do
Estadual em 1004 (três mil),
chegando a colocar cerca de sete

mil torcedores nas decisões contra o

Brusque. "Apoiar o time nos

momentos bons é fácil. Queremos
mostrar que, nesses momentos, a

gente também está junto com o

tricolor", comentou Porto,
lembrando que muitas famílias
também acompanhavam as

partidas no JoãoMarcatto.
Porto também está fazendo o

projeto para o sócio-torcedor e diz
que já vem recebendo apoio de

torcedores interessados em se

associar. "Mas precisa ter time

jogando pra isso. Eo torcedorprecisa
encarar isso como uma forma de

lazer, não de obrigação". Para ele,
agora que a torcida "pegou gosto
pela coisa", não tem como

abandonar o time.

Domingo - Figueirense x Criciúma ,

.l.liJJlltlll�!ltii�\�\�.I�ill••'1

Cuca não confirma o FIa mas

-Fellype Gabriel já é certeza

DA REDAÇÃO - O técnico do

Flamengo, Cuca, deixou para
este sábado a confirmação do
time que vai enfrentar o Vasco
amanhã. O meia Ricardo Lopes,
que vinha atuando na ala

direita, melhorou da contratura
muscular e deve retornar à

equipe. No meio, a dúvida de
Cuca é em relação ao substituto
de Renato, suspenso. Adrianinho
jogou quarta-feira, pela Copa do
.Brasil, contra o Ypiranga, mas
não agradou ao

treinador."Temos duas lacunas
ainda para preencher. Na lateral

direita, vou esperar até o último
momento para ver a resposta do
Ricardo. E na meia, ainda tenho

"

que ver quem eu vou usar -

afirmou Cuca.

Quem segue em alta com �
técnico é o meia-atacante Fellype
Gabriel. Apesar dos recentes

problemas clínicos - o jogador foi
substituído nas duas últimas

partidas, quando passou mal e

chegou a vomitar -, Fellype Gabriel
está confirmado no clássico. E não
esconde a ansiedade para disputar
seu primeiro Flamengo x Vasco
como profissional.
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o Colégio Marista São Luís e o

Colégio Divina Providência

promovem nesta terça-feira, 22/03, a
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA

ASSEMBLÉIA GERAL DO SINDICATO

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas,
Borrachas, Papelão e Isopor de Jaraguá do Sul e Região, convoca todos os sócios
da Entidade de sua base territorial: Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá,
Massaranduba e Schrõerder.para ASSEMBLÉIA GERALORDINARIA,a realizar
se no dia 29/03/2004, em primeira convocação às 16h30min e em segunda e

última convocação às 17horas, com qualquer número de presentes; tendo por
local a sede do Sindicato sito a rua José Emrnendõerfer, 240 - Bairro Nova

Brasília -Cidade de Jaraguá do Sul- Se.

• Prestação de contas da Diretoria em relação ao exercício de 2004, conforme
prevê o Artigo 10, letra r"ao Estatuto da Entidade.

Jaraguá do Sul- SC, 19 de-Março de 2005.

Sergio Luís Ferrari
Pela Diretoria I

COMA SEGUINTEORDEMDODIA:
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SOCIAL

HAPPY HOUR
No dia 17 de março, quinta-feira, aconteceu o

Happy Hour da AMA - Associação de Amigos do
Autista de Jaraguá do Sul, no Clube Atlético
Baependi. O evento, sucesso a cada edição, visa
a arrecadação de recursos empregados na

manutenção das atividades da entidade e n�
viabilização de sua nova sede. Confira algumas
presenças:

Marilí, Cecília e Ana

Rose, Neusa e Nair

Karin e Udelson Dornbusch

v�
Ari e Solange Morelli

Martha Mohr
aniversaria hoje e seus

familiares lhe desejam
felicidades, muita paz,

. amor e saúde.

CU"içAh Clt"",... 7>UstJe4
l:sllllt4 f: re,,,ItM�6M

1>", t1l4MII"�Jlf.. UJ"Jln,........,,_....... 1Õí\\�';t.}�

(41) 22..2105 cu 4334020
dt we,l'I'1er@I\>,,!.c,�"m hr

Geraldo Jr. comemorando o

sucesso de seu programa na

TV.

No último dia 4 foi gravado o

DVD ao vivo do Rancho do
Cavalo Véio, com participação
de Sérgio Reis, Osvaldir e
Carlos Magrão, Guto e Nando,

Marlon e Maicon entre

outros ... O

apresentador
também estará de
aniversário amanhã,
20/3.0esejamos
felicidades!

AIS comodidade
lento ortodônti co, todos os
Iizados aqui mesmo na

nstalações, que além de
adas, no centro da cidade.

!OrtoMdis

SÁBADO, 19 de março de 2005

'Muitas maravilhas existem que nunca serão

reetlredss, exceto se você as fizer. li

Charles D.Gil (1871-1918), poeta e escritor canadense.

JARAGUÁ É TRI!
Parabéns à toda a equipe Malwee/Jaraguá e às pessoas envolvidas

direta ou indiretamente que trouxeram para a nossa cidade a conquista
do tricampeonato da Taça Brasil de Futsal. Em abril a equipe
jaraguaense, atual campeã da Copa América, disputará na cidade de

Puerto Lano, na Espanha, o Campeonato Mundial de Futsal. Estaremos

torcendo!

BRÉSIL 2005
Este é o ano do Brasil na França. Lançada a programação oficial em

janeiro através do projeto "Brésil 2005'; o evento começa neste mês

de março com inúmeros eventos e projetos paralelos. Um dos

principais é a Exposição "Brasil índio" inaugurado no próximo dia 23

nas galerias do Grand Palais, em Paris. Trata-se de uma mostra de 400

obras que irão refletir a importância da cultura silvícola no Brasil,

organizada por Cristiana Barreto (Universidade de Oxford), Daniel

Grupioni(USP), Regina Miller (Unicamp) e Vicent David, representante
dos museus franceses.

.

EM DIA
.:. EXPOSiÇÃO
Até o dia 10 de abril haverá a Exposição de Esculturas dos artistas

Jorge Schroeder e Pita Camargo, aberta no último dia 17. O local é o

Jardim do Centro Cultural de Jaraguá do Sul - SCAR, com horário de

visitação livre. Monitoria com agendamento pelo telefone 370-6488

ou 275-2670 .

•:. ARTES PLÁSTICAS
O Comitê de Cultura do Centro Universitário de Jaraguá do Sul -

UNERJ apresenta, no espaço cultural da Biblioteca Padre Elemar

Scheid, a exposição "Vertentes da Cor'; que reúne 22 obras da artista

plástica joinvilense Asta dos Reis, que constitui em pinturas em laca

automotiva (tinta de carro) e pode ser visitada até o dia 31 de março,
das 8 às 12 horas e das 13h30min às 22 horas .

•:. ÁREA 51

Inaugura no dia 9 de abril o espaço Area 51 em Jaraguá do Sul, com
três ambientes, DJ Brown e Banda Ympulso de Joinville. O endereço
é Avenida Barão do Rio Branco, 862, ao lado do Angeloni .

•:. MÚSICA
"O Som Nosso de Cada Um" é o shaw ap.resentado hoje pela
SCAR e Malwee Malhas com o multiinstrumentista Hermeto

Pascoal e Aline Morena e banda. O show de abertura fica por
conta de Jefferson Lescowich e Cláudia Luz. No Grande Teatro, às

20 horas .

•:. DANÇA
Neste domingo, 20/3 será apresentado no Espaço panorâmico do

6° piso do Centro Cultural da SCAR, "Bild" espetáculo de dança
contemporânea, 'às 19 horas. "Bild" é uma produção da Muovere

Cia. de Dança Contemporânea, de Porto Alegre. O espetáculo foi

premiado pelo programa Caravana Funarte, do

Ministério da Cultura, em 2004, e desde entãovern circulando

por várias cidades brasileiras .

•:. PÁSCOA
Lembrando aos papais, mamães e professores que a Biblioteca Pública

Municipal "Rui Barbosa" realizará o evento "Toca do Coelho" durante

a semana da Páscoa de 21 a 24 de março. O objetivo é proporcionar
às crianças momentos de alegria através da decoração de Páscoa,

presença do coelhinho vivo e contação de histórias com o personagem
Coelhinho da Páscoa, oportunizando-as conhecer a biblioteca pública,
os serviços oferecidos e o contato com os livros, além de incentivar o

gosto pela leitura. As escolas interessadas deverão agendar
antecipadamente.

.:. HISTÓRIAS
A Biblioteca Pública Municipal também retoma em abril o projeto de

contação de histórias que é realizado para o público em geral e

acontece sempre na última semana de cada mês. As escolas deverão

agendar com 15 dias de antecedência, combinando com a biblioteca

o dia e o horário. Interessados podem entrar em contato através do

telefone 275� 1300 Ramal 30, com Dianne.

::. NA PRAÇA
Neste domingo (20), acontece na Praça Ângelo Piazera, a primeira
edição do Projeto Música na Praça. O evento contará com

apresentação da banda Terapia Popular, que executará sucessos

de pagode e axé. A apresentação será das 19h às 21 h. Outras

informações poderão ser obtidas com' Adriano Junkes, através do
telefone (47) 275-1300 ou do endereço eletrônico

adrla no.c ultu ra<i.iljaraguadosu l.corn.br.
.
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, l

Oirassol
IMÓVEIS

aPABX \371-7931

I IMOBILIÁRIA
I ARQUITETURA
I DESIGN
I ADM. DE OBRAS

E-mail: girassol@parcimoveis.com.br Site: www.parcimoveis.com.br Horário Atendimento: 8hs às 12hs e 14hs às 18hs. Sábados: 8hs às 12hs

Cód.1194 - Três Rios do Sul - casa em alvenaria
181 ,67m2 com 04 quartos, 02 banheiros e demais

dependencias 181 ,67m2 - terreno com 385 m2 � R$
90.000,00. (Fica cozinha sob medida)

l

t .

I
I

Cód. 1193 - Schroeder - casa em alvenaria com

115m2 - 03 quartos e demais dependencias - terreno
, com 740, 15m2 - R$ 38.000,00 aceita troca por

chacara próximo Schroeder I ou Guaramirim.

i I

Cód: 3135 - Santa Luzia - terreno com 483m2 -

residencial Geranium R$ 12.000,00 À vista.

Cód: 105 - Aluga-se apto
no centro com 03 quartos,
sala, cozinha, banheiro e

lavanderia - Todo
mobiliado - Valor R$

600,00 sem condomínio,
próximo a Safari.

Cód: 3122 - Barra do Rio Molha - terreno com 329m2
- R$ 25.000,00

Aluga-se aptos ao lado
da UNERJ, com 02

quartos e demaiS

dependecias semi
mobiliado R$ 480,00 +

condominio

Cód: 106 - Aluga-se apto próximo ao colégio Alberto

Bauer, com 02 quartos, sala e cozinha (mobiliada)
conjugadas, banheiro, lavanderia e garagem para 01 carro

- Valor R$ 450,00 sem condomínio.

Cód. 3148 - Rau - terreno com 364,70m2 -

R$ 37.000,00 à vista

Cód: 3134 - Santa Luzia - terreno com 483m2 -

residencial Geranium - R$12.000,00 À vista.

I,'
.

\)
l'11
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.
R. Epitácio Pessoa, 415 - Jaraguá do Sul

Apartamento
1002 Ed
Amaranthus com

183m2 de área
privativa e 306m2
de área total,
excelente vista
para o pôr do
sol, com
acabamento

Rua Roberto Ziemann, terreno
Comercial/Residencial com 524m2 sendo 24m
de frente para a Roberto Ziemann. R$ 75.000,00

Ed. Tower Center
- Apto com suite
mais dois

quartos e demais
dependencias,
garagem p/ 2
carros R.
Clemente Baratto.
Semi-mobiliado.
R$ 165.000,00

Sobrado em alvenaria, com área de 440m2 e

terreno de 1120m2, 3 dormitórios e uma suite, 3
banheiros, hidromassagem, piscina, quadra de

jogos, canil, churrasqueira, excelente
localização, loteamento Sampiero, Bairro

Jaraguá Esquerda. R$ 600.000,00

dormitórios e

demais
dependencias,
180m2 de

Casa de alvenaria semi acabada com 60m2,
terreno de 345m2, 2 dormitórios, bwc,
garagem p/a 1 carro. Bairro Jaraquá 99

R$: 44.000,00

Terreno com área de 734,OOm2 com duas

casas, sendo uma de alvenaria e uma de
madeira. Bairro Vila Lenzi R$: 61.480,00

Terreno em excelente localização para ponto
comercial de 12.120m2, com frente de

32,87m2, R. Manoel Francisco da Costa,
Bairro João Pessoa. R$: 106.000,00

Terreno Residencial R. Amabile Tecila Pradi,
Jara!luá Esquerdo. 560m2.

Valor R$ 28.000,00

II

dormitórios.
Mobilia de
cozinha e de
dormitório.
R$ 115.000,00

Terreno comercial com 1.778m2, sendo 47,5 de
Frente para a Rua Manoel Francisco da Costa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Menegotti Lida.

IMO$ILIARIA

MEN·EGOITI. Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro (47) 371-0031�
Http://www.parcimoveis.com.br e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

= =VENDA= = 5588 APARTAMENTO FLAT - CENTRO R. PRESo EPITáCIO PESSOA,
APTO.: 308 - FLAT (MOBILIADO) NO ED. PARTHENON CENTHURY FLAT COM 01

SUíTE, BWC, 01 VAGA DE GARAGEM,ESTACIONAMENTO PARA VISITANTE, PISCINA,
TV A CABO, AR CONDICIONADO,LAVANDERIA COLETIVA 76,00M2 DE ÁREA

GONSTRUíDA. 40,00M2 DE ÁREA ÚTIL. Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias
76.0 m2 Preço venda: 80,000.00

= =VENDA= = 5574 CASA - CHICO DE PAULA - RUA JOAQUIM
FRANCISCO DE PAULO N; 112. CASA DE ALVENARIA COM 162,78 M2 03

QUARTOS; 01 BWC; COZINHA; COPA;SALA DE VISITA; LAVANDERIA,
GARAGEM, DEPOSITO E SOTE. TERRENO COM = 510,82 M2.

FRENTE=13,90 X 36,74 M. Área do terreno 510.82 m2 Área Benfeitorias
162.78 m2 Preço venda: 85,000.00

'

= =VENDA= = 5600 CASA - BARRA DO RIO CERRO
RUA JAIR BAUMGARTEL, 220 DE ALVENARIA 156,00M2 COM 4

QUARTOS, 02 SALAS, COZINHA, GARAGEM P/02 CARROS, BANHEIRO
IMÓVEL TODO MURADO, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, -

LOCALIZADO A 700 METROS DA MALWEE MALHAS. Área do terreno
302.00 m2 Área Benfeitorias 156.00 m'2 Preço venda: 79,000.00

/

==VENDA== 5601 SOBRADO - RAU - RUA ANA MULLER ENKE 303
SOBRADO EM CONSTRUÇÃO COM 01 SUíTE COM CLOSET + 02 QUARTOS

02 SALAS, 02 BWC, ESCRITÓRIO, LAVANDERIA, GARAGEM E RUA
'

ASFALTADA
'.
TERRENO COM 450,00M2 ( 15 X 30) Área do terreno 450.00

m2 Area Benfeitorias 147.00 m2 Preço venda: 80,000.00

= =VENDA= = 5595 TERRENO - CENTRO � RUA VERA FICHER.
TERRENO COM 16,00 M X 24,00 M. = 384,00 M2.
Área do terreno 384.00 m2 Preço venda: 80,000.00

= =VENDA= = 5597 TERRENO - NEREU RAMOS - RUA LUIZ SARTI
TERRENO COM 1.747,55M2 EXCELENTE PARA AREA INDUSTRIAL OU

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO, GAPÕES, ETC ... PROXIMO A 200METROS
CAMPO DO ESTRELA. Área do terreno 1,747.55 m2

•

Preço venda: 55,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Centenário - casa alv., e/1 suíte,
qto, sala, eoz., lav., ehur., Toda el
massa corrida e gesso no teto.

Terreno el 350m2. R$ 100.000,00

AMARILLlS - apto el 1 suíte, 1 qto,
sala, coz., bwc, cozo Mob., lav.,

sacada cf chur. R$ 105.000,00 neg

Sobrado cl 5 qtos e demais dep.
repartidas. Rua Alwin Otton si nO.

Centenário. R$ 108.000,00

CENTRO - Apto cf 1 suite + 2qtos,
bwc, coz., lav., gar., chur. na
sacada, semi mobiliado.

R$ 179.000,00 (Aceita Proposta)

Centenário - Terreno todo murado
e cercado, 350m2
R$ 35.000,00

Vila Nova- casa alv., cf sala
comercial na frente. 3 qtos e

demais dep. R$ 89.000,00

CENTENÁRIO - terreno de

6.000m2, lateral Waldemar Grubba.
R$ 150.000,00

Terreno de 402m2 inicio do
Jaragua Esquerdo R$ 36.000,00

Terreno Rua Adélia Ficher, prox. ao
Senac, cl 570m2 R$70.000,OO

Três Rios do Norte - sala com.

el 260m2 e + 2 aptos no piso
sup., e/3 qtos sala coz., bwe, lav.,
sacada. aptos cl área de 120m2•

R$ 78.000,00 negociáveis

João Pessoa - Terreno de 3370m2•
Com muitas palmeiras por

R$ 78.000,00

NOVA BRASILlA - Terreno de
450m2• R$ 42.000,00

CORREIO DO POVO 5

CENTRO - casa com 3 qtos, 2 salas,
cozinha, lavanderia e garagem.

Terreno com 360m2• R$ 55.000,00

Vila Rua - Terreno e/350m2,
entrada 8.000,00 + parcelas

De R$ 350,00

SANATA LUZIA - terreno em via
principal cf4.000,OOm2•

R$ 38.000,00

\
\
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376-0015
Barra� uI
A imobiliária da Barra

barrasul@netuno.com.br
RUA ANGELO RUBINI, 1046

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/ 245,00m2 e c/laje, sendo 97,34m2
averbada, terreno c/ 552,75m2, 4qtos, sendo um suite, quartos com roupeiro,3
banheiros, sala de jantar, sala intima, copa, cozo sala TV, íavanderia, escritório,
garagem p/3 carros,dependência de empregada, churrasqueira, salão de festas,

piscina com 54,00m3, toda murada. Rua Pe. Aloisio Boeing, 423 - R$
130.000,00 - aceita terreno na Barra ou no São Luis, como parte de pagamento.

BARRA DO RIO CERRO - casa alvenaria c/ 195,B2m2 c/laje, terreno c/ 403,75m2,
3qtos, sendo 1 suite, banheiro social, sala, copa, coz.lavanderia, churrasqueira,
garagem, toda murada, portão não eletrônico, Rua Faustino De Marchi, s/n° no
lado da Malwee - R$ 115.000,00, ou R$ BO.OOO,OO entrada saldo até 6 meses,

.

aceita carro até R$ 30.000,00

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. com 1BO,00m2, sendo 99,40m2 averbada,
terreno c/ 525,00m2(15x35), 3qtos, sala, copa, cozo 3BWC, lavanderia, área de

serviço, garagem, despensa, murada, Rua Angelo Rubini, 547, R$ 110.000,00 ou

70% entrada saldo até 6 vezes, ou ainda aceita casa até R$ 40.000,00 no bairro São
Luis ou apartamento

BARRA DO RIO CERRO-casa alvenaria sobrado com laje 260,00m2, terreno com

594,00m2(23,60x25, 17),4 qtos, sendo 2 suites uma com banheira e closet, sala,
copa, cozinha semi-mobiliada, 4 banheiros, lavanderia, 3 garagens, churrasqueira,
murada, Rua Adolf Volkmann, 44 - R$150.000,00 aceita carro até R$ 20.000,00

,-.'

R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Jaraguá do Sul / SC

Corretor de Imóveis

CRECI4936

vilson@parcimoveis.com.br GUARAMIRIM

CASA DE ALVENARIA com 190,00m2 tres quartos,
dois banheiros, sala, duas cozinhas, uma vaga de
garagem, TERRENO 360,00m2 VALOR R$ 100.000,00
- NOVA ESPERANÇA - GUARAMIRIM

I
CASA DE ALVENARIA· 60,00m2 . dois quarto, um
banheiro, sala, cozinha lavanderia, garagem -

TERRENO COM 360,00m2 - VALOR 30.000,00 -

CORTICEIRA - GUARAMIRIM

CASA MISTA - com 200,00m2, 3 quartos, 1
banheiro, cozinha, copa, garagem, terreno 434m2 -

VALOR R$ 55.000,00 , ACEITA CARRO, CAMINHA0,
IMIGRANTES - Guaramirim

CASA ALVENARIA - com 170,00m2, 3 quartos, 2
banheiro, garagem para dois carro, murada,
TERRENO com 360,00m2 - VALOR R$ 60.000,00 -

AMIZADE - GUARAMIRIM

CASA DE ALVENARIA - com BO,00m2, tres quartos,
sala, cozinha, uma garagem, toda murada, TERRENO
420,00m2 - VALOR R$ 45.000,00 AMIZADE -

GUARAMIRIM

CASA DE ALVENARIA - COM 200,00m2, uma suite
mais dois quartos, banheiro social, sala, cozinha,
duas vagas de garagem, mais um escritorio, area de
festas, terreno de 360,00m2 - VALOR R$ 140.000,00
CENTRà.Guaramirim

CASA DE ALVENARIA - com 160,00m2, urna suite
mais dois quartos, um banheiro social, sala, cozinha,
duas vagas de garagem, lavanderia com banheiro,
TERRENO 660,00m2 - VALOR R$105.000,00 - AVAI
GUARAMIRIM

SANTO ANTÔNIO - casa em alv. Em fase de
acabo C/ 4 qtos e demais dep, Terreno c/
351,OOm2• R$ 45.000,00 - Aceita-se carro

CASA MISTA - com 45,00m2, um quarto, cozinha,
banheiro, uma vaga de garagem, TERRENO 400,00m2
todo murado, VALOR R$ 32.000,00 AMIZADE
GUARAMIRIM

CASA DE ALVENARIA - com 120,00m2 com tres ,

quartos ,um banheiro. TERRENO 700m2 - VALOR R$
25.000,00 - BANANAL DO SUL.. '

CASA MADEIRA - BO,00mts2 com mais galpão de
200,00m2 terreno de 2.150,00m2 todo murado otimo
para ofcina ou industria de pequeno porte VALOR R$
64.000,00 bairro AMIZADE proximo ao DIANA -

GUARAMIRIM

TERRENO - VENDAS

TERRENO PADRAO - com 340,00m2 com frente ao

. longo da rua de 57,00m2 VALOR, R$ 7.000,00
LOTEAMENTO SCHIMITZ BEIRA RIO - GUARAMIRIM

TERRENO Padrão - com 37B,00m2 Frente
com16,00m2 aterrado acima da rua otima localização
proximo a supermercado e escolas VALOR R$
25.000,00 ou aceita propostas AMIZADE -

GUARAMIRIM

TERRENOS - bem localizados com toda infra�estrutura
a partir de R$ 46,00 o metro quadrado na rua João
Soter correia Proximo a JURITI ALlMENfOs
AMIZADEREA DE TERRA - 90.000,00, com nascente,
carrego, mata axiliar especial para chacaras VALOR
R$ 50.000,00 JACU-AÇU.

CHACARA - 70.000,00m2 de TERRENO com uma
CASA DE MADEIRA de 100,00m2, com uma lagoa.
VALOR R$ 65.000,00, 11 Km do centro de
Guaralnirim - JACU-AÇU.

SCHROEDER

CASA DE ALVENARIA - COM 90,00mts2, uma suite
mais um quarto, banheiro social, cozinha, lavanderia,
area coberta interna, jardim de inverno, sala, copa,
falta sornente pintura e vidros casa nova, VALOR R$
36.000,00 CENTRO PROXIMO COLEGlO

CADASTRE SEU IMOVEL PARA LOCAÇÃO,
NÃO PERCA MAIS TEMPO!

"DE�OITO ANOS DE ESPERIENCIA"
"PARA MELHO ATENDELO"

www.@�.com.br
VARIAS IMOBILlARIAS

DEZENAS DE CORRETORES

TRABALHANDO PARA VOCÊ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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* 1 Suíte, 2 dormitórios
* Sacada com churrasqueira
* 1 ou 2 vagas de garagem
* Salão de festas
* Play-ground
* 7 andares

alvenaria com

179,25m2, suíte
cfHidromassage
m 02,

dormtórios,
churrasqueira, 03
garagens, demais
dep., ótima

'

localização, valor
negociável.

DÊ ESTA SE'OURAnçA PARA SUA FAMíliA
Residêncial

rio Seguro

Condições facilitadas de pagamento cl entrada +

parcelamento direto com a construtora ou

utilizando seu FGTS
- CENTRAL
Ierreno na '

Rua Presidente
Jucelino com,

1.471,OOm2,
\
casa cf
300,OOm2, '

valor

negociável.

CENTRAL - Apto '

Rua Henrique
Plazera com
160,00m2 sendo
01 suite, 02
dormitórios, sala,
copa, cozinha,
lavanderla, 02
bwc, garagem,
valor negociável,
com entrada mais '

parcelamento
direto,

ReI. 5008 - Dê
Salas
Comerciais na

Av, Marechal
Deodoro da
Fonseca valor
R$ 45.000,00

.

REF.3822 - VILA LENZI - Aptos de 02 dormitórios,01 bwc,
demais dependências, 01 garagem R$ 65.000,00 negociável.

REF. 2402 - VILA LENZI - Terreno com 500,00m2 próximo antigo
Salão União R$ 23.800,00 aceita-se entrada + pare. direto.

CASA RIO CERRO COM 120,00M2, 01 SUiTE, 02 DORMITÓRIOS,
SALA, COPA, COZINHA, LAVANDERIA, BWC, ESCRITÓRIO,

GARAGEM, TERRENO COM 2.500,00M2, R$ 70.000,00 ACEITA
IMÓVEL NA BARRA DO RIO CERRO.

'

Geminado em Barra do Sul com 01 suite, 02 dormitórios, demais
dependências, Beira Mar, localização privilegiada, Valor a negociar,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




