
PPS nega apoio a

Caropreso em 2002
o presidente do Diretório do

PPS de Jaraguá do Sul, João da

Cruz, o João do Táxi, negou
que o partido vá apoiar a can

didatura à reeleição do depu
tado federal Vicente Caropre
so (PSDB).João do Táxigaran
tiu que o PPS vai apoiar um
candidato do partido na região.
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Peixer reclama do

atraso da Casar;
o prefeito de Guaramirim,

. Mário Sérgio Peixer, está co

brando providências da Casan
na conclusão da ampliação do
sistema de bastecimento da

cidade, que deveria estar pron
to em outubro.

PÁGINA 4

Vendas no vestuário
têm queda de 19%

Em setembro, as vendas de

produtosdovesruário furam 18,8%
menores do que as de agosto.
Na comparação com igual mês
do ano passado, a redução
chegou a 22,18%. A Federação
do Comércio de São Paulo

credita a crise ao desemprego.
PÁGINA 5

Ação Livre expõe o

turismo da região
Na quinta-feira, foi reali

zada solenidade de apresenta
ção do Eco Radical 3, pro
movido pela empresa Ação
Livre, no G2 do Shopping
Center Breithaupt. A exposi
ção ficará aberta ao público
até o dia 22 de novembro.
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Fotos: Edson Junkes/CP

Diretor do Jaraguá, Hilário Dalmann, recebeu a placa da representante do Ministério da Saúde, Jane Pereira

Hospital e Maternidade Jaraguá
recebe título Amigo da Criança
Em solenidade realizada às 12 horas de

quinta-feira, o Hospital e Maternidade Jaraguá
foi oficializado como Amigo da Criança. O
título é concedido pelo Unicef e Ministério

da Saúde a entidades que mantêm programas
de incentivo ao aleitamento materno -. A placa

que simboliza o título foi entregue pela repre
sentante do Ministério da Saúde, Jane Pereira,
ao diretor-administrativo do hospital, Hilário
Dalmann. Em Santa Catarina, 12 hospitais são

credenciados com esse título.
PÁGINA 8

Fernando Pradi

lnicia hÓje o 5° Festival de Alegoria
e Vôo Livre. PAGINA 12

Diretor do CP, Eugênio Schmõckel,
completou 80 anos. PAGINAS 6 E 7

Carmelita perdeu a casa devido
a incêndio. PAGINA 10
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Isso ,.

e inacreditável!
AnONIR ROZZA - Técnico em eletrônica

Você já se imaginou passeando de férias num lugar .lindo e tranqüilo e

ser abordado pela policia como falsário? Pois foi exatamente ISso que
aconteceu a um casal deMinas Gerais (ele é funcionário do Banco do Brasil
e ela orientadora pedagógica) que, após passar alguns dias em Gramado

(RS), veio visitar parentes emJaraguá do Sul. Gostarammuito da cidade e

resolveram visitar o tão famoso Parque Malwee, o qual acharam não só
famoso como também deslumbrante.

Mas, infelizmente, antes de irem para o Parque Malwee, pararam no

PostoJaraguá, naRuaRoberto Ziemann, no Bairro Amizade, para abastecer
ocarro.

Por acaso você já viu uma nota de R$ 5,00 (cinco reais) nova, zerada?É
claro que sim,mas pelo jeito não é todo mundo desta cidade que a conhece,
pois foi justamente por causa de R$ 20,00 (vinte reais), quatro notas

novíssimas de cinco reais entregues ao frentista do Posto Jaraguá e

posteriormente passadas ao gerente, que nosso casal de turista mineiro
entrou numa fria.

Abasteceram o carro e se dirigiram ao ParqueMalwee, onde o percorreram
para conhecer suas belezas, tiraram fotos e almoçaram no restaurante; se
fartaram com o delicioso e irresistível marreco com repolho roxo. Após o
almoço, buscaram uma sombra para descansarem e.curtirem a beleza e a

tranqüilidade do lugar. Nisso, passa a viatura da policia, dá volta pelo
parque e pára junto ao casal, que descasava tranqüilamente. Com arma em

punho, se dirigiram ao casal e, sem mais nem menos, vão pedindo
documento do carro e de identidade, sem justificar a atitude violenta.

Você está achando que é sonho, que nada, é uma cruel realidade! Como
se não bastasse, começam a abrir o carro, porta-malas, afastam bancos,
abrem bolsas, embrulhos de presentes, tiracolo e até bolsa de óculos. Só

depois de vários minutos de angústia e de desespero é que o casal fica
.

sabendo o motivo de toda aquela palhaçada.
Sabem aqueles R$ 20,00 que foi falado noJnício? Pois bem, foi por

causa de quatro notas de R$ 5,00 que esse casal passou por toda essa

humilhação. O frentista, achando que as notas de R$ 5,00 novíssimas eram
falsas, as entrega ao gerente que também, por não conhecer notas novas de

.

R$ 5,00, chama � policia e denúncia o casal como falsário.
Aí começou o circo, pois o que se podia resolver apenas com um

chegada ao banco para verificar a validade das notas pelo gerente do posto
ou pela própria policia, optaram por sair ao encalço de um casal em férias.

Após todo esse transtorno e humilhação, o casal foi levado para a

Delegacia de Policia e, chegando lá, tiveram a impressão que nessa cidade
não existem assaltos, roubos, violência e que todos estão acima de qualquer
suspeita, a não ser, é claro, os turistas que resolvem passar por aqui e
conhecer a cidade.

Naquele dia, tiveram muito o que fazer, pois soube-se que desde a

denúncia do gerente do posto, toda a policia estava à caça do pobre casal de

turista, tempo estimado em mais ou menos três horas e meia.
O que se podia resolver em apenas alguns 'minutos, que era ir ao banco

e checar as notas, levou horas, causando transtorno e humilhação a duas

pessoas trabalhadoras e honestas.

Após constatar a validade das notas,o casal, acompanhado por paren
tes, foi liberado e, claro, com muitas desculpas e sinto muito.

Ao procurarem o gerente do posto, é claro que ele jogou toda a culpa
na policia, que a devolveu ao gerente, que repassou ao frentista. Sentado na
cadeira, o pobre gerente só sabia pedir desculpas e que o assuntomorresse
ali, mas para ele eramuito cômodo o casal aceitar as desculpas e sair dali
como se não tivesse acontecido nada.

Agora, fala a verdade, você conseguiria passar por tudo isso e ainda

.

passar uma borracha em cima e esquecer tudo?

Um Século em 100 imagens
A equipe Barbi Seguros deseja parabenizar pela brilhante idéia do encarte

. "Um Século em 100 imagens.
Desejamos muito, muito sucesso!

Atenciosamente,
MAGALIR HERMANN - Sócia-gerente

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter_Marquardt, 1.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiododpàvo.com.br. As cartas devem contero endereço ou telefone para
contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o te.tIl e fazer as correções ortográficas e gramaticais

Domingo
r

,.

e sagrado

Os textos e colu1lllS osstnados são de responsabilttlades exclusivos dos autores, tUio refletindo, 1U!CeSSIU'imnene, a opiniíio do jOl7UlI.

Os comerciários de Jaraguá
do Sul, em especial o sindicato A questão tem

geradomuita polêmica,
discussão e acusações

mútuas

assunto. O que o sindicato

pretende conquistar com essa

possível alteração é o rureito a

participar, através de acordo

coletivo, sobre a abertura do

comércio aos domingos.
Esta semana, a presidente

Ana Roeder convocou a im

prensa para explicar a posição
do sindicato e rebater as. críti

cas recebidas através de alguns
veículos de comunicação. Ana
fez questão de frisar o seu com

prometimento com a categoria
e foi bem clara ao afirmar que
não pretende desistir; mesmo
que a Câmara de Vereadores
não aprove a alteração da lei.
Na avaliação da sindicalista, a

abertura do comércio aos do

mingos, além de não ter gerado
novos postos de trabalho, cau
sa transtornos, familiares. Ana
afirma que essa arbitrariedade

permite que alguns maus pa
trões explorem ainda mais seus

funcionários, com jornadas de
mais de sete dias consecutivos

sem folga, o não-pagamento
das horas extras e a conseqüen
te epidemia de' doenças pro
fissionais por esforços repe
titivos, depressão e desajuste
familiar.
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. que representa a categoria, as
sumirampublicamente que não
estão dispostos a permitir que
continue o sistema de horário
livre para o trabalho aos dornin- mingos ou feriados,
gos. A questão tem gerado A intenção da sindicalista é

muita polêmica, discussão e mobilizar a sociedade para o

acusações mútuas. De um lado atual problema dos comerciá

temos o sindicato, qJ.le exige rios, que não aprovam a aber

mais respeito �� decisões da ca- tura do comércio "aos dornin

tegoria e rejeita a interferência gos. A lei que permite o tra

dos vereadores, que instituíram balho aos domingos para os em
uma lei que acaba deixando o pregados do comércio foi vo

sindicato de fora das negocia- tada e aprovada em sessão rea

ções. Do outro lado temos a lizada no dia 13 de novembro

classe patronal, ou pelo menos de 1997, permitindo a abertura

parte dela, que insiste na aber- do comércio aos domingos,
tura do comércio aos domin- - ficando a decisão de abrir ou não

gos sob a alegação de mais gera- unicamente nas mãos dos donos

çãodeempregose lucropara todos. dos estabelecimentos, sem qual-
Disposta a reverter a si- querparticipação dos empregados.

tuação, a presidente do sindi- A proposta de alteração da

cato, Ana Roeder, acredita na lei deverá ser votada nos

força damobilização para pres- próximos dias e a direção do

sionar os vereadores a votarem sindicato está fazendo uma

favoravelmente ao projeto do campanha para que a alteração
vereador petista Marcos Scar- seja aprovada. Para tanto, está

pato, que já está na Câmara de também coletando assinaturas

Vereadores e que prevê a em abaixo-assinado e pretende
formalização de um acordo ainda instalar outdoors em toda

com o sindicato na questão da a cidade, indicando a posição ,

abertura do comércio em do- dos vereadores em relação ao
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o presidente da Adeajs (Associação de Defesa e

Educação Ambiental de Jaraguá do Sul), Emerson
Gonçalves, reclamou por não 'ter sido convidado pára
a reunião que elegeu a diretoria do Comitê da Bacia do
Rio Itapocu, na terça-feira, na Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu).
- A Adeajs é uma das entidades fundadoras do comitê,
mas infelizmentenão está sendo convidadapara as reuniões.
Isso comprova que a direção do comitê vem tomando
decisões antidemocráticas e conduzindo de forma

unilateral-, disparou? afirmando que aAdeajs tem como

objetivo principal colaborar "com as ações que conservem
e promovam um' ambiente preservado e sustentável".

,

A secretária-executiva da Arnvali, Maria Tereza Nora,
rebateu as críticas informando que a obrigação é procurar
a instituição para se informar. ''Na próxima, vamos enviar
os convites com AR", prometeu.
BOATO VISITA
A notícia de que oministro

José Serra viria a Jaraguá
do Sul na solenidade de

entrega do certificado

''Amigo da Criança", con-
, ferida pelo Unicef ao

Hospital e Maternidade

Jaraguá, não passou de
boato. Segundo fontes,
sequer havia a possibilida
de da visita. Na terça-feira,
logo após o anúncio, ini
ciou-se a corrida para conta

tar a assessoria do ministro.

o governador do Cea

rá, Tasso Jereissati,pré
candidato do PSDB à

Presidência da Repúbli
ca, participa da inaugu
ração da Unidade de

Saúde Mário Covas, em
Balneário Camboriú, no
final do mês ou na pri
meira quinzena de de

zembro. O convite foi
feito pelo deputado fe
deral Vicente Caropreso
(PSDB).

ApELO
O deputado federal Vicente Caropreso (PSDB) soli
citou à Secretaria de Estado de Assistência Social agi
lização na liberação dos recursos para a ampliação da

Apae de Guaramirim (R$ 110 mil) e para o Projeto
Agente Jovem. Comunitário, de Jaraguá do Sul (R$ 125

mil). O primeiro proveniente do Orçamento da União
de 2001 e o outro da Comissão de Seguridade Social e Família.

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

fi AD])/Makler �
ÉMAISSEGpRO

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

Saiba que trabalhamos semprepensando na sua
segurança e tranqüilidade.

Rua: Presidente Epitócio Pessoa, 490 - Centro - Fone: 370-0047

IALlANÇA: EXECUTIVA DO PPS NEGA APOIO A CANDIDATURA A REELEiÇÃO DE CAROPRESO

Presidente credita 'boato' a
encontro casual com PSDB

]ARAGuA DO SUL - O a deputado estadual - PPS vai apoiar e fazer local esteja desobedecen-

presidente do Diretório do concorrem o ex-candidato campanha para um can- do a orientação do co-

PPS,JoãoGomes da Cruz, a vice-prefeito, no ano didato do PPS". Segundo . mando estadual do parti-
o João do Táxi, negou ca- passado, Nelson Eichs- disse, o que houve foi um do para lançar candidato

tegoricamente que o par- taedt, e o presidente do encontro casual entre ele e a deputado federal. "Não

tido pretende apoiar a Sindicato do Vestuário e a presidente do PSDB ' existe isso. OJaimeDuarte
candidatura à reeleição do ex-vereador pelo' PMDB, local, Niura dos Santos, (deputado estadual e pre-

deputado federal Vicente Gildo Alves. Segundo in- quando foi convidado sidente da legenda no

Caropreso (PSDB), con- formações de membros para uma reunião junta- Estado) vem insistindo

forme divulgado esta se- do partido, a tendência é a mente com Caropreso, para que a região de Jara-
mana. João do Táxi infor- confirmação da candida- "Disse que tudo bem. O guá do Sul tenha um can-

mou que o partido definiu tura Alves. Para candidato PPS não discrimina ne- didato a deputado federal.

que lançará candidato a deputado, federal, os nhum partido e está dis- Mas desde o inicio resisti-

próprio a deputado esta- socialistas acreditam que posto a sentar para con- mos porque não queremos ,

dual pela microrregião e até a convenção estadual, versar com todos. Mas daí brincar de fazer política, já
vai apoiar um postulante marcada para o dia 25, o a dizer que vamos apoiar a que conhecemos nossa

do PPS à Câmara Federal diretório local já tenha de- candidatura do Vicente realidade", explicou, lem-
"que tenha compromissos finido o nome a ser apoia- existe uma distância enor- brando que sempre disse

com a região". do na região. me. Não passa de delírio", que o PPS teria candidato

Na próxima semana, o Em relação a possível acusou. a deputado estadual, "mas
diretório se reúne para de- acordo com o PSDB,João João do Táxi negou dificilmente a federal".

finir o nome do candidato do Táxi foi enfático: "O também que o diretório (MAURíLIO DE CARVALHO)

Garcia confirma 'candidatura
apresidentedaCâmara

]ARAGuA DO SUL - O

vereador Pedro Garcia

(PMDB) confirmou esta

semana que é candidato a

presidente da CâmaraMu

nicipal. Ele lembrou que o

compromisso firmado en

tre os 11 parlamentares
(cinco do PMDB, três do

PSDB, dois do PT e um

do PTB), que elegeram o

atual presidente, Lio Tironi
(PSDB), para a próxima
eleição da Mesa Diretora

era com o PMDB.
- Como já havia pre

sidido a Câmara (1997),
apoiaria o nome da Maris

tela. Com a desfiliação dela
do PMDB, decidi concorr-

er -, justificou, acredi
tando que' os nove verea

dores remanescentes do

grupo ainda estão unidos
e compromissados com o

acordo. Garcia disse que,
oficialmente, ainda não

iniciou a campanha entre

os colegas, mas que já co

municou a intenção em

disputar a Presidência da

Casa.

Sobre a candidatura do

vereador 'Adernar Winter

(PSDB), um dos integran
tes do bloco que elegeu
Tironi, Garcia disse que vai

procurá-lo para negociar.
"Se dividirmos, não tere

mos chances", sentenciou (MC)

ExecutivadoPT fazprimeira
"_ , ,

reuruao apos c01fvençao
]ARAGuA DO SUL - A

ExecutivaMunicipal do PT
'

esteve reunida namanhã de

ontem, na sede do diretório,
para discutir a criação das 15'
secretarias previstas noplano
de ação do partido e definir

o calendário de reuniões da

legenda. Foi a primeira reu
nião da nova executiva, eleita
em eleição direta no dia 16

de setembro.

O presidente do diretó

rio,RogérioMüller, explicou
que as secretarias (Saúde,
Educação, Agricultura,
Formação, entre outras) têm
como objetivo analisar, pes
quisar e levantar as neces

sidades nas respectivas áreas

para auxiliar os vereadores
na elaboração de projetos.
''A intenção é ampliar o al

cance do partido na socie

dade e subsidiar os vereado

res", disse Müller.
MICRORREGIONAL -

Hoje, a partir das 19h30, os
coordenadores regionais do
PT da Arnvali (Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu) e da Amunesc

(Associação dosMunicípios
do Nordeste de Santa Cata

rina) se reúnem com opresi
dente estadual do partido,
Milton Mendes, para pre
parar o encontro estadual,
marcado. para os dias 10 e

11, em Florianopólis, (MC)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I PROPOSTA: EXECUTIVO PLANEJA AUMENTAR OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DUAS ETAPAS

Prefeitura dará aumento médio
de 25%, dos quais 10% este ano

GUARAMIRIM- o Exe

cutivo pretende reajustar os
salários dos servidores pú
blicos municipais em duas

etapas, concedendo 10% de
aumento este ano e o

restante no começo de 2002.
Em média, o reajuste fica
rá em torno de 25%,
contemplando'a maioria
dos funcionários, mas com
variações que oscilam de 10
a 80%, para algumas cate

gorias funcionais.A propos
tá' foi anunciada pelo pre
feito Mário Sérgio Peixer

(PFL), na entrevista cole

tiva concedida quinta-feira
pelamanhã, e reiteradaànoite,
na Câmara de Vereadores. '

Segundo ele, a estratégia
é necessária porque a Pre
feituranão terá condições de
conceder o aumento integral
previsto este ano, por causa
dos encargos com o paga
mento do 130 salário dos

I

funcionários, que terá de ser
quitado no mais tardar em
dezembro.O fracionamento
do reajuste em duas partes,

Edson Junkes/Cf'

Prefeito quer equilíbrio entre salários e investimentos

entretanto, não deverá pre
judicar o projeto da reclas

sificação dos cargos e salá
tios dos servidores muni

cipais, que será viabilizado e

completado de qualquer
maneira, ficando mantida a

1 '

previsão de realizar o con-

curso público, possivel
mente em novembro.

- A administraçãomu
nicipal também não quer
inviabilizar a capacidade
para investimento no setor

público -, cõmentou o

prefeito, explicando que o

comprometimento da folha
de pagamentÇ> dos servi

dores, aÍém do que é pos-

sível neste momento, di
ficultaria a realização de
várias obras previstas,

Peixer calcula quê, con
cedendo o reajuste total pre-

, visto, a folha de pagamentos
dos servidores correspon
derá a 46% da arrecadação
de Guaramirim, muito

próximo do limite máximo

permitido pela legislação,
que é 54%. Atualmente, o'
comprometimento está em

apenas 34,88%, mesmo
índice herdado da admi

nistração anterior. Entretan
to, o servidor público do

Município consta entre os

que recebem piso salarial

PI'organizaseminário sobredesenvolvimento
GUARA,MIRIM - ° Par- volvimento local e altemati-

tido dos Trabalhadores, em
conjunto com os gabinetes
do vereador Evaldo João
Junckes e do deputado fe
deral Carlito Merss, promo
verá no próximo dia 9 de

novembro, às 19 horas, na
Câmara de Vereadores, se
minário para debater as

políticas de desenvolvimen
to econômico para Guara
mirim e região. De acordo
com o coordenador da as

sessoria parlamentar deJun
ckes, Charles Longhi, são

objetivos do seminário de"
bater corri a sociedade quais
as perspectivas de desen-

I'

'I

o telefone da
sucursal do

CORREIO DO POVO em

Guaramirim passa a

ser Ó 373-2005. Não
esqueça: 373-2005.

MUDOU

vas econômicas; debater e

ter conhecimento sobre co
mo desenvolver políticas de
microcrédito e viabilizar a im

plantação do Banco do Povo.

Estão sendo anunciados
como debatedores do se

minário João Krein, secre
tário de Finanças da Prefei
tura de Blumenau;.Carlito
Merss, que além de partici
par da Câmara Federal é

membro da Comissão de

Orçamento no Congresso
Nacional, e Vilmar Anderli,
professor da Universidade,
de Joinville, especialista em

DesenvolvimentnEconômico.

- ° seminário vem dê
encontro a uma das propos
tas levantadas pelo Partido

dos Trabalhadores na cam

panha eleitoral, que é justa
mente a de promover o de

senvolvimento de Guararni
rim-, destaca Longhi. 'Ele
cita também o projeto que
o partido encaminhou re

centemente à Câmara de Ve

readores, através do verea

dorJunckes, propondo a re

dução dos salários do Exe

cutivo e Legislativo em 50%,
como forma de promover a

economia das verbas públi
€as, nos dois setores, e desti
ná-las parainvestimentos. (MR)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879'

,

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

A Câmara de Vereadores
tem Várias e Diferentes

Comissões.

mais baixo, entre os demais
da categoria na micror

região. Em setembro, a fo
lha de pagamento dos ser

vidores atingiu R$ 350 mil,
com' todos os gastos rela

tivos a pessoal, incluídos.
OBRAS - Além de con

cluir as pavimentações de

ruas já iniciadas, Peixer tem
várias outras realizações de

.

curto prazo previstas, como
as construções de passeios

'

públicos e de creches, a

reforma do Ginásio de

Esportes RodolfoJahn Gá
iniciada), ampliação d�
escolas e instalação de ga
lerias e tubulações para
melhor escoamento pluvial,
nos trechos onde- a vazão é

crítica nas enxurradas. Como
metas de médio e longo pra
zos, constam as pavimen
tações das ruasOlímpio José
Borges e Gáudio Tomaselli; a
construção da ponte para
acesso à Estrada Bananal do
Sul e o asfalto da Rua 28 de

Agosto, no Centro, entre
outras. (MILTON RAASCH)

Dois focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a

dengue, foram detectados pela Vigilância Sanitária esta
semana, em Massaranduba e Jaraguá do Sul. Os focos

foram localizados através do serviço de acom

panhamento que a Vigilância Sanitária realiza com a

colocação de armadilhas. Em Massaranduba, o
mosquito foi encontrado perto da SC-413, na região

.

chamada de Distrito Industrial. Em Jaraguá do Sul,
num dos bairros próximos ao Centro. Como se

constata, os cuidados para não deixar vasilhames com

águá parada, evitando as condições para procriação
do mosquito, continuam sendo necessárias.

DENGUE VEíCULOS
Em fevereiro, cinco casos

da dengue foram notifi

cados emMassaranduba,
três deles confirmados,
através de exames provi
denciados logo em segui
da. Todos os três caso,s,
felizmente, foram detec

tados e tratados imedia

tamente, sem conseqüên
cias para os pacientes,

° tráfego de camirihões

que chegam de outras re

giões do País conduzin

do o mosquitoAedes aegypti,
como passageiro indese

jável, continua sendo uma
das formas pelas quais o

inseto se instala no Vale do

Itapocu.Comç o transporte
não pára, a p�even�ão deve
continuar.

ENTRE ASPAS _

"A maioria das pessoas não sai nem da

periferia da vida, muito menos entra na

avenida." (Escritor guarami rense Francisco

Schork, autor do livro Longe' não Existe, co

mentando que a maioria das pessoas usa pouco
da própria capacidade de motivação para superar

obstáculos)

A 'Câmara conta com Comissões permanentes,
temporárias, de inocstigação e outros- serviços previstos no

Regimento Interno.
As comissõe; são ériadas na [orma e com as atribuições

definidas noRegimento Interno da Câmara.
Comissões.especiais, como as CPIs, que são as Comissões

-

Parlamentares de Inquérito, são temporárias e podem ser

criadas'mediante requerimento de um terço dos vereadores.

CRep�bQLCo gedeftotwo do CBWgLQ
8gtado de gWlta Cata/lUla

Cômow vUUllicipoQ de Jowguá do ,�M
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INFORME
•

./ Santa Catarina foi o

destaque do 10 prêmio
"O melhor de viagem
e turismo 2001",
concurso inédito que

premiou os melhores

do setor de turismo'
no Brasil e no mundo.

Governo investe menos

para melhorar contas

.CRISE: VESTUÁRIO REGISTRA QUEDA DE 19% NAS VENDAS DE SETEMBRO

Federação do Comércio aponta
desemprego e rendaCOIllO causas

BRASíLIA - A matemá

tica do governo para man

ter as contas em dia e cum

prir religiosamente as metas

do FMI (Fundo Monetário

Internacional) segue uma

conta de subtração. Para
manter o caixa em dia e al-'
cançar o superávit primário
(tudo que o governo arreca

da, menos o que gasta, ex
cluindo despesas com juros)
a regra é cortar investi

mentos em programas e

projetos definidos pelo pró
priogoverno comoprioritários,

Levantamento feito pelo
Inesc (Instituto de Estudos

Socioeconômicos) - ONG

que acompanha a execução
orçamentária - mostra que
entre os projetos que até

setembro não receberam

nenhum centavo do gover
no estão programas de sa

neamento, urbarrização,mo
radia e construção de rodo

vias federais. As áreas de

pesquisa em energia e uni-

versalização dos serviços de
telecomunicações também

não foram contempladas
com recursos até setembro.

A escassez de verbas

atinge em especial alguns
projetos de saúde que
receberam menos de 4%
dos recursos previstos. A
regra serve para o programa
de controle da hanseníase.

Para diminuir os casos da

doença no País, oMinistério
da Saúde sacou apenas R$
81 mil de um total de R$
12,6 milhões alocados nas

contas do governo.
O saneamento básico, en

frentamento à pobreza e o

programa de saúde do tra

balho tiveram o mesmo tra

tamentominguado nas verbas
federais. Até o programa
bolsa-escola - salário para
famílias quemantêm filhos nos

colégios - entrou em con
tenção de despesas. Apenas
8,9% dos R$ 1,7 bilhão de
recursos foram liberado. (*)

O avanço da crise no

setor de roupas e calçados
não é um fenômeno restrito
a São Paulo. "Esses núme

ros ficam muito próximos
do que' estamos perceben
do no Rio deJaneiro", disse
o secretário-geral da Asso

ciação dos Lojistas de Shop
pings do Rio de Janeiro,
Gilberto Catran.

Segundo ele, ovestuário

representa 50% dos pro
dutos dos shoppings, que
tiveram uma perda total de'
16% nas vendas em setem

bro em relação a 2000. "Es

tamos fechando os núme-
.

I

. ros de outubro, mas tudo
indica que vão apontar no-

.

vas perdas", afirmou. Para
Catran, as vendas estão

sendo afetadas pela insegu
rança dos consumidores.
''Não é nem tanto a perda,
mas omedo. Sem saber se vão

conseguirmanter o emprego,
as pessoas fogemdo crediário,
das prestações." (*)

IBGE (Instituto Brasileiro

dé Geografia e Estatística)
mostram que só no mês

agosto o salário médio real

do brasileiro encolheu 4,6%.
Como conseqüência, o

melhor desempenho ficou
com os bens de consumo

não-duráveis - leia-se ali

mentos, bebidas e remédios
- emateriais de construção.
Esses setores acabaram
recebendo parte dei dinheiro

que deixou de ser gasto em

itens mais caros, geralmente,
pagos em parcelas. Os su

permercados faturaram

2,93%mais do que em agosto
e as farmácias, 6,66%.

Já os duráveis, categoria
dos automóveis e eletrodo

mésticos, sentiram o efeito

das promoções e cresceram

0,34% em relação a agosto.
Mas na comparação com o

igual mês do ano passado,
tiveram perda de 14,36%.
As vendas de automóveis
voltaram a cair: 1,66°/�.

SÃO PAULO - Depois
dos automóveis e eletrodo

mésticos, a crise econômica
chegou ao vestuário. Pes

quisa da Federação do Co

mércio do Estado de São

Paulo revelou que, em se

tembro, as vendas de bens

semiduráveis (categoria
composta principalmente
por roupas e calçados) fo
ram 18,8% menores do que
as de agosto. Na compa
ração com igualmês do ano
passado, a redução chegou
a 22,18%.

Foi o setor com maior

queda da pesquisa.No geral,
as vendas de todos os

setores recuaram 1,19% em

relação a agosto e 11,82%
frente ao resultado de 2000.
De acordo com a .federa
ção, esses números mostram
que o desemprego e a renda

comprimida está levando os

consumidores a concentrar

as compras nos produtos
.

essenciais. Números do

./ Eleito O melhor Estado J

brasileiro e com

posições destacadas em
outras quatro
modalidades, o turismo

catarinense foi preferido
pela maioria do colégio
leitoral, composto por 33
mil leitores da "viagem e

Turismo", organizadora
do prêmio.

./ Além da conquista
do primeiro lugar na
categoria "Melhor

Estado", Santa
Catarina obteve outras

conquistas.
Florianópolis foi

escolhida a segunda
melhor cidade do

Brasil para o turismo,
perdendo para o Rio

de Janeiro.
Tabelado Imposto deRenda
é reajustada em 11 % .Zip.Net deixa de ser portal de Internetr ./ A Pousada do

Arvoredo, em
Bombinhas, foi eleita a

terceira melhor; mesma
posição alcançada pelo
Costão do Santinho, na
categoria "Melhor

Resort", e pelo Beta

Carreiro World, como o

"Melhor parque
temático".

que os quatro funcionários do

departamento comercial
foram dispensados na quarta

. feira. Outras pessoas serão

incorporadas pelo UOL

(UniversoOn-line).
Uma das principais

atrações do Zip.Net, apágina
de esportes do Pelé, será

incorporado peloUOL Esse

também será o destino de

outros serviços que eram

oferecidos. Por meio de um

comunicad? oficial, aZipNet
informou que a medida foi

tomada "em busca de ren

tabilidade e diante da nova

realidade econômica". O

Zip.net foi primeiro serviço
gratuito de correio eletrônico.
Ao digitar o antigo endereço
{www.zipnet.com.br}. o

usuário seráredirecionado para
o www.ziprnailcombt: (*)

RIo DE JANEIRO - A

partirde quinta-feira, aZipNet
deixa de ser um portal de
Internet- com diversos ser-

. viços como notícias, cotação
do dólar, venda de produtos
-evoltaàs origens: oferecerá
somente correio eletrônico

gratuito (e-mail).Apesarde não
confirmar oficialmente, a em
presa já fez demissões. Uma
fonte da companhia informou

Brasília - A tabela do entre seis e 12 salários mi-

Imposto de Renda da Pessoa nimos), aumentando os im-
Física será reajustada em 11% postos pagos por quem ga-
para o exercício do ano que nha mais. Para se fazer isso,
vem, depois de seis anos sem além do limite de isenção, de-
que a base de cálculo do ve-se jogar com as faixas e

imposto fosse alterada Com alíquotas tomando por base
amudança, a faixa de isenção, a tabela atual do imposto.
que hoje vale para salários de Quem ganha dez salários
até R$ 900, vai aumentar para mínimos (R$1,8mil) teráuma
R$ 1 mil. redução de 11% nomontante

A decisão já foi tomada e que paga com a tabela atual.

agora os parlamentares da Já quetn ganha 50 salários (R$
Comissão Mista do Orça- 9mil) pagará no ano que vem
menta e o secretário da Re- 11% mais de IR do que paga
ceitaFederal,EverardoMaciel, agora. O ponto médio da
vão decidir quantas e quais proposta é a faixa de 31
serão as novas faixas salariais e salários mínimos (R$ 5.580),
alíquotas. A idéia é reduzir a onde os contribuintes não

carga tributária que incide terão alteração no montante

sobre a classe média (renda de imposto que pagam. (*)
* Jornal do Brasil - 1/11/2002

./ As premiações
foram entregues pelo
governador de São

Paulo, Geraldo
Alckmin, ao
governador do
Estado, Esperidião
Amin, e à

prefeita da Capital,
Ângela Amin.
•

•

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

GráficaCP
370-8649

Rua Barão do Rio Branm. 637 • Sala 2 • Centro • Ja�uá do Sul· se

(el.: (47) 275-3515 ou 9992-9999

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO
.

,

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO·
c...u1iAd....... Au�..... SIC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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UM JORNALISTA-, ."
\

.'

contemporâneo
Aos 80 anos de idade, completados ontem, o

jornalista e historiador (entre outras coisas )
Eugênio Victor Schmôckel ainda mantém

hábitos adquiridos há muito tempo. Um deles é

entregar pessoalmente exemplares do CORREIO DO

POVO a amigos que moram no interior do Município:
A atitude demonstra a consideração por leitores de

longa data do CP, jornal que. está nas mãos de

Schmôckel desde o ano de 1957. "Não escolhi jornalis
mo. Foi o jornalismo que me escolheu", define ao se

referir à opção pelo ato de escrever.

Mais velho de uma família de seis f.tlhos (único vivo)
Schmôckel confessa que queria ser apenas um bom

contador e jamais imaginou ser um jornalista. Ele
recorda que começou a escrever no CP em 1949. "Fazia

pequenos comentários sobre os acontecimentos da época.
Naquele tempo o jornal era do Arthur Müller", informa
Schmôckel, que assumiu a direção do CP somente após a

morte de Müller, fato ocorrido em 19-57.

Sempre à frente de seu tempo, a atuação profissional
desse jornalista se confunde com a própria história do

progresso de Jaraguá do Sul. Foi o proprretário. do
primeiro escritório de contabilidade da cidade e um dos

pioneiros na questão da preservação e resgate da História

de Jaraguá do Sul e de sua gente.
AtuaJme�te ele trabalha na coleta de informações sobre o

passado da empresa Duas Rodas, que vai resultar em uma

publicação contendo a história da Duas Rodas. "O

trabalho é a melhor coisa para manter a mente ativa",
ensina o historiador, que acabou de escrever o mais

recente livro, intitulado "Um baiano na História de

Jaraguá do Sul", sobre a vida de Abdon Batista, médico
baiano que veio para Santa Catarina no início do século

MOMENTOS

passado e é considerado figura importante
no processo de modernidade da Região
Norte do Estado.
A dedicação e o prazer em escrever de

Schmôckel pode ser conferido nas edições
do CP de terça-feira, com a coluna "Histó

rias e Fatos". Através desses artigos o leitor

fica sabendo da história da região, em
capítulos. Jornalista mais velho em ativida
de na região, Schmôckel confessa que
atualmente não saberia mais viver sem o

jornal. Afirma que aprecia a imprensa
jaraguaense, que considera sadia e' avessa a

sensacionalismo e concorda com o fato de

que se não fosse a sua paixão pelo jornalis
mo, o CP já teria fechado as portas há

muito tempo. Ele destaca o apoio moral

que sempre recebeu da comunidade,
especialmente durante os períodos difíceis

que enfrentou.
Escritor por natureza e jornalista por
vocação, Schmôckel ainda usa a velha

máquina de escrever para contar suas

histórias. "Ainda não consegui reservar um
tempo para as novas tecnologias da comu

nicação", argrtmenta� Todo o material é

redigido em laudas do CP, feitas na pró
pria gráfica do jornal.
Eugênio Victor Schmôckel também foi �
idealizador da Bandeira e do Brasão do

.

Município de Jaraguá do Sul. Pelo seu

trabalho de resgate da História do Vale do

Itapocu também foi homenageado como

patrono do Arquivo Histórico, que rece

beu o seu nome.

A mãe, Ida Zettel Schmõckel, o padras
to, Estanislau Solecky, e Eugênio Victor,
ao lado dos irmãos Martha Elfriede,
Ewaldo e Hellmuth, em 1934.

Ao lado, o casamento de Eugênio
Victor e B,runhilde Mahnke, em 16 de
setembro de 1950.

Resgatar a história de um povo
é algo Indescritível.

SÁBADO, 3 de n

ueno currículo
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PARA
ANUNCIAR:

FECHAMENTO
DOS CLASSIFICADO
NEGÓCIOS & OFERTAS

Segunda-feira, às 12h

371·1919 CLASSIAUTO:
Terca-feira. às 12hCLASSIFICADQS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Sábado, 3 de novembro de 2001 J

correiodopovos@net OS: oferta, procura e qgincias
�---------- ----------------------------------------�"��'''------------

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

rlY.QJ1&
Tratar: 371-2364 ou

Vende-se dois imóveis 9905-6476.
urbanos defronte

prefeitura de Vende-se terreno
Schroeder (2° quadra Ribeirão Grande, c�m
). Valor R$ 8000,00 1350m de fundo,
cada. Tratar 110m de frente,

Compre agora um 9973-9313 ou equipado com casa,
lindo terreno com (47) 374-1313 rancho, e área com

4350 m2 em Santa arroizeira plantada,
Luzia, Jaraguá. Com Vende-se propriedade em frente a igreja
água, luz, sossego rural em Schroeder Nossa Senhora
total para seus fins de com 172.000 rn? com Aparecida.
semana numa linda bananal, água e Valor R$ 70.000,00,
.chácara. Tratar: energia elétrica. negociável.
(47) - 3025-4549 ou

.
Valor R$55000,00. Tratar: 371-7341.

O (47) -543� 1023. Tratar 9973-93] 3 ou
.

(47) 374-1313. Vende-se terreno na

Aplique seu 13° Antiga Tifo dos
salário num ótimo Vende-se terreno Pereira, na

investimento, terreno urgente, no centro de Rua Henrique
com 101 mil rn? com Corupá, ao lado de Marquardt, perto da
nascente de água, luz, Ezídio Motos. Gruta Perpétua do
pássaros, árvores, Medindo 13x37. Socorro, com

sossego ideal para Tratar: (4'7) 642-3094, 40.000,00m, com 2
chácara, açude, com Cleide. correntes de água, 1

pastagens, criação de pastagem de
avestruz, faisão, Vende-se terreno lot. 5.000m. Valor
plantações, recreativa, Casa nova 2, próx. R$ 25.000,00.
trilha, moradia. Em Salão 25 de Julho, Tratar: 371-7341.
Santa Luzia - Jaraguá. terreno plano, pronto
Tratar: O (47) -' 453- para construir.
1023 ou 0(47)- R$ 8.300,00. Troco
3025-4549 por carro ou moto

menor valor. Vende-se ou troca-se
Vende-se terreno na Tratar: 370-5020, com uma casa de 144 m2,
rua Germano Müller Márcio. com terreno de 300
próximo Neki rn", na Vila Rau
Confecções. Terreno Vende-se terreno Cohab, no valor
com 30.000 m2. Valor residencial Versailles - R$25000,00.
à combinar. Tratar (47) Bairro Amizade, com Tratar: 9952-5945 ou

374-1928. 900m2• R$ 40.000,00. 9994-3410.

PORTOCRED "

Empréstimo Pessoal

Vende-se uma ótima
casa a 800 m da

lagoa em Barra do
Sul, ou troca-se por
uma em Jaraguá ou

Guaramirim.
Tratar: 9992-7533
com Adelina.

De 200 até 3.000 Reais
Com consulta e garantia de cheques

Dinheiro em sua conta no dia!
Não fechamos para almo�o ,

3 7.0 041·RUf CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 83 II
- J

Preciso alugar uma

casa na Ilha da

Figueira. Valor
R$ T 80,00 à 200,00.
Tratar 370- 1809 com

Ireni ou 371-1977
com Verônica no

período da tarde.

localização a 1700n
do centro, com terrer

medindo 533m2 +

casa com 5 quartos,
bwc, 2 salas, 2 copo:
2 cozinhas, 2

lavanderias, garagel
pi 2 carros, nos

fundos, amplo pomo
.

de frutas, ideal para
duas famílias. R$

-�------( 75.000,.00, aceito

propriedade de rnen
valor no negócio.
Tratar: 371-3159.

lavanderia, sacada.
R$ 98.000,00.
Tratar: 371-6238,
com Andréia.

Vende-se casa na

praia Barra do Sul, na

rua principal, à 500m
da lagoa. R$
10.000,00. Tratar:
371-7341.

Vende-se casa com 7

peças, toda murada,
com pisemo,
porão, bwc,
garagem para 2
carros. Valor
R$ 26.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se casa de
alvenaria na Vila
Lenzi, com ótima

Vende-se casa de alv.,
100m2, 4 qtos, sala,
cozinha, bwc,
lavanderia, terreno de
400m2• Jaraguá
Esquerdo.
R$ 25.000,OQ.
Tratar: 9122-4198,
com Walter.

BIKE para todas as idades,
pedalando na TRILHA certa.

Vendo sobrado de
alyenaria localizado na

Vila Lenzi, com 198m2,
3 quartos, 3 salas,
copa, cozinha, 2 bwc,

BIKE TRILHA a casa dos biddetas

Temos: esteiras, bicicletas ersométricas'.1adesivosí acessórios e pe�as de repo$i�ãoiDepois do
leite materno dê
ao seu filho
oque há de melhor
LEITE DE CABRA

Fazemos também o manutenção e consertos no suo bicicleta.

(47) 375-1844
.

t:J..ql\. opção �.�pt. varied;;tde e qll�íidatle. t'

Atendend() t()d()s os dias, das l1h às 14h.

fJom buffet:uor quíloe no Domingo também Espeto.Coreido

",.,,,tlem,,, fi'""ile c,,'" re'e,,,a't; 'fcslll$, CIl$lllflfcnl", e,.l,;euniie�,

�,
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Intermediária

Vende: Alvenaria, cf 236 m2,
em terreno de 499 m2. Rua Ida

Bridi, 207 (Vila Lalau):
Preço: R$ 43.000,00

Vende: Alvenaria, com área 108 m',
em terreno de 492 m'. Rua Padre

Vicente, 167 (Corupá).
Preço: R$ 83.000,0(À

Vende: Alvenaria (semi-acabada), cf
área de 80 m2, em terreno de 900
m2. Rua Verônica D. Rosa (Barra).

Preço: R$ 55.000,00

Vende: Alvenaria, cf área 84 m2, em
terreno de 469 m2. Rua Adenor

Horongoso, 114 (Ana Paula)
Preço: R$ 22.000,00

VENDE

Terreno com área 315 m2. Rua Luiz Bortolini - lote 8.
I

reço: R$ 16.500,00 (Aceita carro)

Terreno com área 589m2. Lateral daRua Cel. Próé. Gomes.

Preço: R$ 45.àoo,00
Sobrado, 1 suíte + 2 quartos (Jaraguá Esquerdo).

reço: R$ 90.000,00

-+ Casa alvenaria 70 m2. (Ilha da Figueira).

Preço: R$ 35.000,,00

ALUGA

Apto. 2 quartos. Rua Rejnoldo Rau, 696 (Centro) - Ed.

Gioconda -Apto� 204. - R$ 250,00
-+ Apto. 1 suíte + 2 quartos. Rua Fritz Bartel, 727 (Baependi)
- Resid. Bartel - Apto. 11 - Bl. 8. - R,$ 280,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.brCRECI0914-J-.Inl.-3.71_21...17www ..imoveis-sc.com.br. _

Vende: Madeira, com área 47 m2,
em ter�eno de 329 m2. Rua 938 -

Loteamento Ouro Verde

Preço: R$ 14.000,00

Vende: Alvenaria, cf 140 m2, em
terreno de 364 m2. Rua: Erich

Sprung, 155'(Água-Verde)
Preço: R$ 66.000,00

Vende: Alvenaria, cf área 70 m2, em
terreno 720 m2. Rua: Marcelo Barbi

-lote 44 (Tifa Martins)
Preço: R$ 33.000,00

Vende: Alvenaria, com área 150 m2,
em terreno de 720 m2.

Rua: Fredolino Martins, 311
Preço: R$ 45.000,00

EDIFÍCIO JARDIM SÃO Luís

Apartamentos de 2 e 3 dormitórios
Rua: 'Ioão Franzner - São Luís

(Salão defestas, garagem, central de gás, 'sacadas com churrasqueira)
ENTREGA EM 18 MESES

FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I;am em, e a nossa promocao.," ,
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\I
Gol Turbo

Cód.,5X12K4/P4P

Bônus d.e R$ 2.000,
+ toda documentação grátis.

",.,�"
- ...............

"TIIDOn
., ..........

Gol Turbo 2001. O carro 1.0 turbo mais rápido do país está com uma promoção incrível na Caraguá. Além do bônus de R$ 2.000,00 e da documentação grátis,
você vai poder contar com a melhor negociação e as taxas mais baixas do mercado. Aproveite! Esta é a sua chance de alcançar um Gol Turbo.

Bora
Cód.: 9M24L4

Bônus de R$ 1.500,
+ ar-condicionado grátis.

Horário de
atendimento: CARAGUÁ

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER*De segunda a sexta: 7h30 às 19h

Sábados: 8h às 12h $up.rvalorizaçlo Troca com Troco
cio leu usado

Gol Plus 1.0 16V Turbo linha 2001 (cõd.: 5X12K4/P4P): bônus de R$ 2.000,00 e documentação grátis (IPVA e Licenciamento). Bora linha 2001 (c6d.: 9M24L4): ar-condlclonado grátis e bônus de R$ 1.500,00. Frete e pintura não Inclusos.
Financiamento pelo Banco Volkswagen. Promoçao válida até 10/11/2001 ou enquanto durar o estoque. Estoque mrnimo disponrvel de 02 unidades de cada. Fotos meramente lustrativas. Estes verculos estão em conformidade com o PROCONVE·

Programa de Controle de Pcluição do Ar por vercutos Automotores. 'Distancia máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ref. 608 - BAEPENDI - Casa em alvenaria c/ 156,00m2
terreno 588,00 - Rua JoséMarcelino - semi-nova, 3 quartos

- R$ 75.000,00 - aceita parcelamento

811''''9165
m:imobifiarialeier.hpg.com.br ".

obillariafeier@ferrô.(om.br .ou ileier@terra:ibm.br

COMERCIAL

Ref. 19 - AMIZADE - Novos, c/ suíte + 2 qtos, c/
sacada, garagem, R. JorgeCzerniewicz - R$

55.000,00 - q combinar, aceita financiamento bancário

Ref. 35 - CENTRO - c/ 161 ,00m2, suíte + 2 qtos +

dep., sacada, garagem p/2 carros, Rua Piçarras, 2
ambientes de salão de festas, 10 andar - R$ 70.000,0 a

combinar, aceita financiamento bancário

Ref. 331 - CENTRO - apto c/ área total de 112,20m2,
suíte + 2 qtos, dep., Edif. Ber:gamo - R$ 60.000,00 -

Rua Reinoldo Rau

Ref. 334 -,

COMERCIAL - c/
1.577,40m2 -

frente c/42,00m,
. p/João Januário
Ayroso -

R$ 100.000,00
- entre e pare.

Ref. 298 - CENTRO - COMERCIAL/RESIDENCIAL -

squina c/51 0,00m2 - Rua Jorge Lacerda - R$ 85.000,0

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: 8h30 às 12h. 13h30 às 18h30

Galpão novo, em alvenaria,
6m2 altura, com forro isopor
e lanternim, com tela para
isolamento térmico, 3 bwc,
piso alisado e pintura em

epoxi, com 200m2 =

R$ 720,00 ou com

400m2 = R$ 1.200,00

Horacio Pradi, '280 - casa alv.
110m2, 3 dorm., sala estar/lV,

copa, cozinha, área serviço,
garagem. Terreno 360m2 - RS
45.000,00. ACEITA APTO
CONDOMíNIOAMIZADE.

2024 - VILA LALAU.,. R. Erneslo lessma
536 - Casa alv. 150m', cl 3 dorm., sala
cozinha, órea de serviço; órea de lesla. R

65.000,00.

Ref: 2143 - Vila Nova- R:José Krause- casa
nova alv. 108m', 1 suite, 2 dorm, banh, sala eslarl
janlar, cozinha, área serviço, garagem. Edícula 20m',

garagem c/ churrosqueira e
lavabo. RS80.000,00

Ref: 1030-

Cenlro-Ed.

Alenas - R:

Leopoldo Manke,
aplo cl área inlerna
273m'.

RS250.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722

E-mail: girolla@netuno.com.br

a
L T DA.

Telefone de plantão:
9973-9093IMÓVEIS

'124 - R. Walter Marquardt - 150m2, cf suíte
+ 2 �tos. Terreno cf 609m2. R$ 67.000,00

�46 - Jardim São Luiz - casa alv. cf 160,OOm2,
1db suíte, 2 qtos, salas conj., piscina, garagem

cf churrasqueira - R$ 62.000,00 ,

'39 - Próx. Clube dos Viajantes - casa alv.
mi-acabada, cf 165m2, cf 3 qtos, 2 bwcs.

Terreno cf 450m2. R$ 28.000,00

iO - Vila Lalau - casa de alvenaria com 145m2,
tos, bwc, sala, copa, cozinha, lavanderia e

�gem. Terreno cf 456,OOm2. R$ 75.000,00.

3313 - Res. Ilha dos Açores - NOVO - cf
suíte + 1 qto, sacada cf churrasqueira -

R$ 45.000,00. 1299 - VILA LALAU - casa cf 140m2, cf 3 qtos,
2 bwcs, terreno cf 582m2 - R$ 75.000,00

·V E N DAS
1010 • Centro - próx, Stúdio FM) casa alv. cl 280m2, semi-mobiliada, cl suíte + 2

qtos - R$ 140.000,00
1036 - Centro - (defronte Cartório D. Áurea) - casa antiga cl 347,40m2 - Termo cl
668,65m2 - R$ 160.000,00
1052 - Água Verde - casa alv. cl 135m2, cl 4 qtos. Terreno cl 450m2 - R$
59.000,00
1089 - Amizade - casa nova cl 127m2, cl suíte + 2 qtos. Terreno cl 15x25m2 - R$
65.000,00
1128 - Barra - R. Adeli Marquardt - casa alv, cl 70m2, 3 qtos. Terreno cl 525m2 - R$
42.000,00
1182 - Czerniewicz - casa alv. cl 2 pisos, apto cl 3 qtos, e garagem pi 3 carros -

R$ 150.000,00
1325 - Vila Lenzi - R. Onélia Horst - casa alv. cl 60m2, cl 2 qtos. Terreno cl 570m2
- ft.$ 32.000,00
1436 - Tita Schubert - casa alv. cl 176m2, sendo 3 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavand. e garagem + apto cl 2 qtos, bwc, sala e cozinha - R$ 48.000,00 aceita troca
cl casa no Amizade ou Czemiewicz.

1986' - Guaramirim - próx. Lojas Kruger _ casa mista cl aprox, 200m2, cl 3 qtos.
Terreno cl 616,87m2 - R$ 60.000,00 _ aceita apto.
1986 - Schroeder _ próx. Mad. Thomazelli - casa alv. cl 286,25m2, cl 5 qtos.
Terreno cl 1.541,35m2 - R$ 85.000,00
2024 - Centro - próx. Marcatto _ terreno cl 1.426,50m2 (15x88,20)
2025 - Centro - R. João Marcatto _ terreno cl 312,50m2 (12,50 x 25,00) - R$
85.000,00
2032 ., Centro - R. João Picolli - Terreno cl 363m2 (16,50 x 22,00) - R$ 54.000,00
2033 - Centro - R. Leopoldo Manke _ Terreno cl 640m2 (16x40) - R$ 70.000,00
2034 - Centro - R. Nelson Nazato - Terreno cl 793,48m2 - R$ 66.000,00
2071 - Amizade - Res. Blumengarten - Terreno cl 346,50m2 (14,00 x 24,75) -

R$ 22.000,00
2081 - Amizade - Res. Bela Vista - terreno cl 378,75m2 (15x25,25) - R$ 25.700,00
2114 - Barra - Res. Joagui, Girolla _ Terreno cl 392m2 (14x28) - R$ 18.000,00
2118 - Barra _ Res. Joaquim Girolla - terreno cl 420m2 (15x28) _ R$ 23.000,00
2127 - Barra _ R. Feliciano Bortolini _ ao lado Usapeças - Terreno cl 2.339,50m2 -

R$ 130.000,00
2133 - Centenário (próx. Portal) '_ área cl 5.600m2 (80x70)
2177 - Czerniewicz - Plano cl 8.658m2 (53,40x126,10)
2223 - Jguá Esquerdo - R. João Carlos Stein _ Terreno de esquina cl 479,10m2 -

R$ 24.000,00
2233 - João Pessoa - R. Manoel F. da Costa - cl 450m2 (15x30) _ R$ 15.500,00
2295 - Vila Lalau - fundos Weg II _ cl 4.814m2
2298 - Vila Lalau - R. Pref. Waldemar Grubba - Terreno cl 43.689m2
2320 - Vila Lenzi - R. Egídio V. de Souza - Terreno cl 410,17m2 _ R$ 30.000,00
2360 - Vila Nova - próx. Forum cl 719,20m2 _ R$ 37.000,00

•

2369 - Vila Nova - R. Luis Marangoni _ Terreno c/ 4.621,10m2
2379 - Vila Rau _ próx. Sup. Rau _ terreno cl 3.515m2 cl 27mts de frentee - R$
80.000,00
2381 - Vila Rau _ defronte Monfort _ (15x34) - 626m2 (13x43) - R$ 33.000,00
2394 - Três Rios do Norte _ terreno cl 324m2 (12x24) - R$ 6.000,00
24f?1, z, Gó[lrib _ área cl 22.114,76m2 _ R$ 200.000,00

3046 - ED. 3047 - RES .

... ARNO REICHOW AMARANTHU5 -

- apto cf apto cf suíte +

12471m2 closet, 2 qtos,
priv�tivo -'

, lavabo, salas, conj.
R$ 100.000,00 _ cf sacada e

suíte + 2 qtos churrasq., dep.
.' cornpl, empregada +

sal�s conj., 2 vagas garagem.COZinha, sacada Área privativa de
cf churrasq. e 185m2 _

garagem. Troca R$ 145.000,00 +
acabamentos finais

3050 - Cond.
Royal Barg -

Defronte Posto
, Marechal - Suíte,
2 qtos., sacada cl
churrasqueira, cl
piscina. R$
100.000,00. ,

1995 _ Corupá - alv. cf 2 qtos, 2 bwc's, cozinha
mobiliada, churrasq., piscina e garagem pf 2 carros.

Terreno cf 492m2• Entrada: R$ 20.000,00 +
12 pare. fixasdeR$1.0oo,00 + balãode R$4.800,00
12pare. fixas deas i.roc.cc + balãode R$ 4.800,00
12 pare. fixas deR$ 1.210,00 + balão deR$ 5.480,00
4 pare. fixas de R$ 2.050,00

�
V

3040 - Ed. Paloma - apto central cf 2 qtos e

garagem - R$ 42.000,00

3352 - Res. Amarilys - apto cf suíte + 1 qto,
sacada c] churrasqueira, garagem - R$
54.000,00 - aceita carro como parte pagamento

3001 - Ed. Jacó
Emmendoer

ter - Próx. Stúdio
FM - Suíte cl hidra,
2 qtos., 2 vagas de

garagem. R$
92.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1845 - PICARRAS - casa alv. cf'
·110m' - 3 dorm., 2 bwe, garagem

pi 2 carros, 300m da praia -

R$ 35.000,00

5003 - BARRA - Sobrado - el 163m'
- térreo c] 2 salas, cozinha, el
armários emb., 2 dorm., 1 suíte, 2 bwe,
ehurrasq. el lavand, 2 varandas,
garagem. Superior: 1 sala + 1 dorm.
Terreno el 595m' - R$ 160.000,00

1955 - CENTRO - Próx. Teltron -

casa el 131m' - 3 dorm., 2 bwe,
sala estar e jantar, cozinha,

lavanderia, dispensa - terreno el
300,60m'. R$ 75.000,00

.

5021 - CZERNIEWICZ - Casa alv., el
93m' -·4 dorm., 1 BWC, sala,

cozinha, lavand., garagem. Terreno
el 532m' - R$ 42.000,00

1924 - VILA BAEPENDI - sobrado
el 459m', .ern fase final acab.
suíte + 2 dorrn., sala em 2 amb.,

eoz" lav. desp., garagem 2
carros, demais dep. Próximo

Recreativa Marisol - R$ 240.000,00

1956 - NEREU RAMOS - Casa
alv. el 96m', sala estar,

cozinha, suíte + 1 dorm, bwe,
lavanderia, portão eletrônico,
toda murada. Terreno el 450m'

R$ 39.000,00 5005 - CZERNIEWICS - Casa alv. el
162,55m", 4 dorm., 2 salas, 2 bwe,
copa/cozinha, lavanderia, garagem
pi 3 carros + quitinete el 1 dorm.,
sala, eoz., bwe, terreno el 710m' -

R$ 80.000,00

e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home page: www.itaivan.com.br

5004 - CZERNIEWICZ - casa alv. el
210m' - 3 dorm., copa, eoz., sala
TV, sala estar, sala TV, 2 bwe,

lavand,· + edícula, 1 dorm., .1 bwe,
área de festas, garagem. Terreno el

466,90m' - R$ 88.000,00

1989 - BARRA - Casa .alv. el 76m'
- 2 dorm., 1 bwe, terreno el 878m',
próximo noviciado - R$ 25.000,00

5000 - JOÃO PESSOA - casa alv. el
70m' - 2 dorrn., 1 bwe - Terreno el
360m', sala, eoz., varanda - Toda

murada - R$ 38.000,00

2401 - CENTENÁRIO - Lot. Jardim
Francisco, el 476,05m' - lote 12 -

R$',16.500,00

2406 - CENTRO - Terreno com

2,655,OOm' - Rua Preso Epitáeio
Pessoa - R$ 120.000,00

1620 - BARRA - Sobrado em eonstr.
el 265,llm' - suíte + 2 dorm. -

terreno el 635,75m' - R$ 85.000,00

4228 - EDIF. RES. CATARINA
ERSCHING - Centro - próx. Caneri,
últimas unidades, pronta entrega.
Aptos 202, 404, 504 e 604 - suíte +
1 dorm, sacada el ehurrasq, 2

elevador, piscina, gar., salão festas.
Apto 503 - suíte + 2 dorm., eoz. el
armários, lavad el armários, bal
cão granito, bwe. 500/0 entro +

financ. direto cf construtora

4226- EDIF.
ANITA
GARIBALDI -

Centro - aptos � - Centro,

R$ 195.000,00 _ apto c/235,40m',
com 262,50m2 _ semi-mobiliado, 1 suíte

el 4 suítes, 1 cl closet cl hidra, m.

apto pI andar, 2 dupla + 3 dorm., sala
1995 - CENTRO - sobrado el vagas garagem _

estar e TV, C/ sacada,
420m2, 5 suítes el armários ernb., . 3 sacadas, cozo cl armários ernb.,
cozinha el móveis, sala estar/ finane. direto 2 vagas gar., salão de

jantar, garagem pI 3 automóveis, 60x (+) festas cf sauna, chur.,
sacadas. Terreno 500m2, próximo aCabamento piscina, elevador, área
Verdureira Raquel, aceita 2 aptos com financia- verde C/ 9.350m' -

menores - R$ 210.000,00 .�,,, ,.,," mento direto R$ 250.000,«;10 nego

��������������..�
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/iCasa madeira - Rua Vera Fischer, Centro.
3 dorm. + sala + cozo + .2bwc + área s,erv. +

churrascj. + garagem. Valor R$ 335,00

.' .

.
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!�1fêi"'rene com bêrt�e,i,rorias
ltle �eiAoldo RQ�, 2�\0 ! Centre'.

,

AWreâ 95@,OOm,2, 1§><S'5.
Violôr a !�JtombinQr

.�...

�glpão - Rua 13 'de.Maio.
Areo + ou .: 300 ,OOm 2

•

Valor a combinar
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CADERNO

•

. Parceria de negócios imobiliários.•

�-
2-_ CREC1187W

P rclmóv is
PARCERIA DE NEGÓCIOS

IMOBILIÁRIOSTeodoro
!t{"jld3íioljl,',,'M'W:il101

CRECIB054

-

•

·

·

j Chave]
CRECI&l:2·J

IBIRANCHO
UlIMOVEIS
Umaparceria correta.

�
. BarraSul
A imobiliária da Barra

C(i1':r•.·i;!� ssss.t

•

"Trabalhando em equipe,
. tornamos seus sonhos realidade"

•

•
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?�.������p.�r.��? CADERNO -PARCIMÓVEIS .

ED. PRíMULA
Apto. NOVO, cf
1 qto e demais

dep. - Rua Artur
Gunz (Vila
Nova), cf 92m2•
R$ 40.000,00

Frutuoso, peta
Angeloni. Apto.
cf 2 qtos, 2 bwc,
demaisdep.
R$ 57.000.,00

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto.
esquirra com Clemente Baralto

ED. AMARYLLlS
Vila Nova - Rua Angelo Torinelle,
78. Apto cf suíte + 1 qto e demais

dep, - R$ 57.000,00
Cf suíte + 2 qtos e demais dep. -

R$ 70.000,00

. - Apto. n° 902: suíte + 2 quartos
e demais dep. .corn 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 145.000,00,
acabado.
- Apto. n° 802: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 110.000,00 si
acabamento.
- Apto. n" 904/1003 cl surte + 1

quarto e demais dep. cl 1 garagem.
Valor R$ 70.000,00, si acabamento.
- Salas comercial executivas,
acabadas

.

cl 138m2 - R$ 68.491 iOO
cl 101 ,40m2 - R$ 50.326,00
cl 1 05,26m2 - R$ 52.242,00
cl 102,8m2 - R$ 51.021,00
(90% do CUB o m2) -

Parcelamento direto com a PROMA

PLANTÃO DE VENDA
SÁBADOS

8h30 horas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SÁBADO PARCIMÓVEIS CORREIO DO rovo 3
· . .............. � '.

.: •

CHilvê CHilvê
CRECI612-J

esidêncial
EDIFíCIO MÔNACOVOCÊ PODE TER UMA BELA VISTA

Ref. :3809:
PARTAMENTO

EDIFICIO
MÔNACO

��QUlm�
�N� �. P,J:I1Wl WOL,J:

- 3 Dormitórios - 1
ou 2 vagas de
garagem ,

- Salão de festas
Playground - 7
Pavi-mentos cf
elevador. "-:-',
Financiament� !

ireto com consfr.
0'0 f"';' • fi !

L._9u < ,..',�,9,rJ.,;,,,gel o!Banco. Const] e
�

Ineorporadora.
,

d.ormitórios,
sacada,
churrasqueira
coletiva, play
ground, ótima

localização
central.
Entrada +

parcelamento
direto com a

construtora

•

•

•

•

Ret.: 3800 Centro - Apart. c/
01 suíte, 02 quartos,

churrasqueira na sae

demais dependênei
R$ 8f:º��'ºº N!:1

���,

Ret.: 381.9 Centro - �Rart. el
0:3 cjuwâr!� sacada, de�<;Ie
empregada, el área total
de 260,00m2 R$ 55.000,00

Neg.

TERRENO- Rua Amazonas

822,00m2 c/possibilidade de ser
feito 02 lotes'yalor Negociável.

'1í1

Ret.:4021 Baependi - Apart.
Ref.: 3814 Centro - Apart.. c! D1 suíte el banheira de

el 01 suíte, 02 quartos,

d"§,\. hidrcmassaqern. 03 quar��s,
pi empregada el banheiro bwe social, e.ozlnha, s,�la de

e demais dep. R$ R$ estar, sala de Jantar, ��la' de tv,

75.000,00 Neg. área de 'serviço, g§l[agem pi 03

r __carros, cl dispensa, ampla área
de terraço.

Ref.: 3815 Centro - Apart.
el 01 suíte, 02 quartos,
garagem pi 02 carros e

demais dep.
R$ 65.000,00 Neg.

Ret.: 18 - Centro - 02 Casas
02 quartos cada, rua:

Angelo Sehioehet, terreno el
575,OOm2•

sobrado Rua:
Rudolfo Hufenuessler
R$ 85.000,00 Neg.

Ref.: 503 - Czerniewicz -

Casa e/01 suíte el
Hidra, 02 qtos., anti sala, sala

jantar. Cozinha,
03 bwes, lavanderia, garagem

pi 02 carros.

Ret.: 710 - Vila Lenzi -

Casa el 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwe,

lavanderia, garagem,
escritório e churrasqueira.

R$ 65.000,00 Neg.

•

Ref.: 3816 Nova Brasília -

Apart. cl 02 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, bwc e

garagem, R$ 43.000,00 Neg.

Ref.:10 - Centro - Casa +

•

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se· achave@netuno.com.br

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃO DE VENDAS 9965-9934

CHãvêCHãvê CHãvê
• •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I
I' fiirassol

IMÓVEIS
371-7931ilPABX

E-mail -imoveis@netuno.com.br

Cód 2036.- reENTRO - Apto no Ed.

Mâgúilu'"'.::�cOITr80"fh2. 2 quartos + 2
bwc + garagem. Preço �$ 40.000,00
n 'li" ,<:, « > $! ,,' I

Cód. 300 I - SANTA lUZIA - Lotes
c/ 122m2 - Suíte + 2 quartos - fica cozinha com financiamento DIRETO ou pela CEF

s/medida - Pre o R$ 68.000,00

Cód 1112 ILHA DA FIGUEIRA - Casa Cód. 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

de Alv. c/ 130 m2 - Suít� + 2 qtos + 2 gar
. Terreno c/302 m2 - Rua Matias José Martins

- Lot. Divinópolis. Preço R$ 50.000,00 (Próx. Juventus). R$ 13.000,00

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

Cód 1051 - SOBRADO EM ALV.
COM 320 m2 - RUAJOÃO
PLANINCHECK- n? 755,2 suítes
+ 2 quartos + 3 salas + cozinha sob
medida + garagem 2 carros.
TERRENO COM 2.590M2

(35 X 74) - EXCELENTE
PARACLlNICA. R$ 230.000,00

cód 2035
.
CENTRO - A,pto Ed. Cristiane

1 ;, ',,� .I.:) �}.t� ;.� ,!
.M ique - 2 qt6s +: dependênci�'empregadao"'R$ 50.000,00 (Próx. Escola Canguru)

�'" !

Cód IIII BARRA DO RIO CERRO -

Casa alvo c/85m2 - Tifa Schneider - 2 quartos
- terreno c/371m2. Preço R$ 20.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



O grupo de rock Ratos de Porão faz

show neste sábado, a partir das 20 horas,
no Curupira Rock Club, em Guaramirim.

O show é promovido pela Loja Abrigo
Nuclear Records e faz parte do trabalho
de divulgação do último trabalho da

banda, "Sistemados pelo 'Crucifa", que
está saindo neste mês em todo o Brasil.

Esse mesmo álbum já foi lançado nos

Estados Unidos e distribuído na Europa
e Ásia, ano passado, pelo selo Alternative
Tentacles. Este álbum, é uma regravação dé>
clássico de 1983, "Crucificados pelo
Sistema". Na mesma noite, a banda de

hardcore paulista Presto? participa do show

e divulga o álbum "a.Q.n.P.".
Considerada llf?1a lenda no rock nacional,
a banda Ratos de Porão surgiu em 19&1 e

é considera a primeira no estilo hardcore
no continente sul-americano, Da

formação original, somente o guitarrista
Jão ainda faz part�. O vocalista e VJ da

MTv, João Gordo, entrou logo em

seguida à formação Ido grupo e

participou do primeiro disco, em 1983. O

baterista Boka (ex-Psychic Possessor)
entrou na banda em 1990, durante a turnê

: DE BEM com a vida
Reynaldo Gianecchini, o Ricardo de "As Filhas

da Mãe", fala do desafio de fazer comédia ao lado
,
de grandes nomes do humor brasiletr'o.

Fotos: Divulgação
Vocalista do Ratos de Porão, João Gordo, durante show realizado ano passado

,...,;

RATOS DE PORAO

faz show no Curupira
de divulgação do disco

"Anarkophobia", e o

baixista Fralda (ex-Blind
Pigs) entrou na banda ano'

passado,
Durante toda a carreira, o

grupo gravou 13 discos, um
LP - Split - com a banda
Cólera e diversas

participações em coletâneas

no Brasil e no exterior. O

I Ratos de Porão teve seu

último álbum lançado nos

Estados Unidos. Trata-se de uma das

poucas bandas nacionais a conseguir
divulgação para os seus trabalhos no

� exterior.
/

Desde que está na ativa, o grupo nunca

parou de produzir álbuns e d� fazer
shows. O álbum "Carniceria Tropical",
de 1988, foi lançado em quase todo o

Brasil durante 19 meses, totalizando

aproximadamente 200 shows. Além de

ter passado por quase todos os Estados
brasileiros durante esse período, também
percorreu o Uruguai e a Argentina. Este
mesmo álbum foi lançado em mais de 12

países da Europa.
Ano passado, a banda teve três álbuns
editados: a coletânea "Só Crássicos", o

I

miniálbum "Guerra Civil Canibal" e a
I

.

regravação do "Sistemados pelo
Crucifa".

-,

Com letras sempre sarcásticas de João
Gordo e com uma sonoridade suja e

agressiva, levaram o grupó à posição de

destaque dentro do cenário musical

underground nacional e internacional.
'

Ingressos para o show a R$ 10,00. Limi
tados a 300 lugares devido ao espaço.

�IIIIJIMãll e.. .. .. g(� Requinte o seu bom gosto
(_

Venho conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móveis
de ferro em exposição como: mesa d� centro/lateral, aparador, estantes,

colunas, cadeiras, mesas de ianforl banquetas, ,que poderõo
.

completar suo decoraçõQ. (o�sulte..nos'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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/

foto 1

Camila
Gabriele de

Oliveira, la
Prenda Mirim

da 9a Região, é
filha de Clênio

e Neuza de
Oliveira. Ela

aniversariou no

dia 31/10, e é
filiada ao

Piquete
Porteira

Aberta, do CTG

Laço
J a raguaense

Foto 2

Gionei e Susy
felizes com o

sucesso do 3°
Rodeio do CTG Do

Trote ao Galope
.....IL...iLJi_

André Winter, 21 anos, Piquete Estampa de Taura, traz de
casa e de criança o apelido "Cachacinha", gaúcho
bacana, educado e apaixonado pelas lides campeiras, é o

mais novo integrante da famíl ia Laço Jaraguaense. André
está iniciando como narrador de rodeios, tem hum i Idade

para aguardar sua vez, escuta os mais velhos e

experientes, e, principalmente, deixa claro o seu carinho,
amor e respeito para o pai. Narrador André, você tem

potencial para se tornar um grande narrador, reconheço
sua capacidade e, como orientação, vou citar uma frase

que o patrão Ninho me falou quando iniciei meu trabalho
no jornal: "Pense bem antes de falar no microfone e/ou
escrever no jornal, porque isto é como uma flecha, entra e

não sai mais." Família Osnir Winter, seja bem-vinda em

nossa casa. (M arcon)

AGENDA GAÚCHA www.ctglj.com.br

8/11- Os Serranos - Big Bowlling
9 a 11/11- Rodeio Crioulo do CTG Laço Massarandubense

15/11- Quinta-fei ra da Tradição Gaúcha - CTG Laço J araguaense
24/11- Bai le com Chiquito & Bordoneio - CTG Laço J araguaense
25/11- Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
1/12 - Baile com "Os Pacholas" no CTG Do Trote ao Galope

. GAÚCHOS E GAÚCHAS
DE IDADE NOVA

CTG LaçoJaraguaense

3/11 - Fernando Pedrotti
4/11 - Ivone M. Spézia
5/11 - Rogério Demarchi

6/11 - João Bosco Tirone

6/11 - Aline Torinelli
7/11 - Nirce Spézia
8/11- Willian Jorge Murara <rata)

PROGRAMAÇÃO DE NOVEMBRO 2001
DIA 8 - QUINTA-FEIRA
23 horas - Noite Gaúcha no' Big Bowlling, com "Os Serranos"
Dia 15 - Quinta-feira da Tradição Gaúcha
8 horas - Treino de laço (R$ 5,00 - 4 armadas)
10 horas - Laçada Individual (R$ 5,00 - 2 armadas -

ganha 1 churrasco)
12 horas - Churrasco
13h30 - Laçada Individual Vaca Gorda (R$ 10,00 - 3 armadas)
DIA 24 - SÁBADO
23 horas- Fandango no Galpão do CTG, com "Chiquito & Bordoneio"
Você não pode perder o último baile do ano no CTG Laço Jaraguaense!
Dia 25 - Domingo no Rodeio
Durante todo o dia laçada Individual e Churrasco.

OBS.: O CTG Laço Jaraguaense tem um página semanal no

CORREIO DO POVO, que enfoca a Tradição Gaúcha. Se você

deseja fazer qualquer comentário, enviar foto, aniversário ou

outros assuntos referentes à Tradição Gaúcha, favor entrar em
contato conosco, que teremos o maior prazer em atendê-lo.
Telefone (047) 371-4547 - E-mail ctglj@netuno.com.br
Home page www.ctgILcom.br Caso você deseja receber nossa

programação vla Internet, entre em contato conosco para
renovarmos seu cadastro. A Patronagem

.

REFLEXÃO

O que o filho pensa do pai
Aos,7 anos

O pai é grande, sabe-tudo.
Aos 14 anos

Parece que se engana em certas coisas que diz.
Aos 20 anos

I

Papai está um pouco atrasado em suas teorias, não são desta época.
Aos 25 anos

O "Coroa" não sabe de nada... Está caducando, decididamente.
Aos 35 anos

Com minha experiência, meu pai seria, hoje milionário.

Aos 45 anos

Não sei se consulto o ''Velho'', talvez me pudesse aconselhar.
Aos 55 anos

Que pena papai termorrido, a verdade é que tinha idéias notáveis.
Aos 60 anos

Pobre papai! Ele era tão sábio! Como lastimo tê-lo

compreendido tão tarde.

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

e-mail: casacampeira@terra.com.br
Rua Guilherme Weege, 22

fone/fax:371-0330 - Centro Jara uá do Sul

DEMARCHI OFERTASCARNES

CARNES
�

FONE, (47) 371-4547 FAX, (47) 275-0524 -JARAGUÁ DO SUL - se

!I_- E-mail: demarchfcarnes
ê

netuno.oorn.br

Filé Americano � R$ 3,95
Patinho Bovino (bife) � ..R$ 5,49
Costela Ponta � R$ 3,19
Língua Bovina RS 1,99
Bucho Bovino (Dobradinha) R$ 0,99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A Cosmos Turismo recebeu, no dia 27/10, o Prêmio TOP TAM.
A premiação foi realizada em festa vip no Costão do Santinho,
em Florianópolis.
Foram premiadas 141 agências no Brasil, cinco delas

catarinenses, e entre elas a

Cosmos Turismo, de Jaraguá do Sul

CORREIODOPOVO 3E

Eco RADICAL 3!
Começou quinta-feira {I) o Eco Radi

cal3! Uma superprogramação durante
o mês de novembro em Jaraguá do
Sul. Esportes radicais emuito mais par
quem gosta de aventura. Maiores

informaçõe pelo telefone: 47 372-

0604. E-mail: acaolivre@netuno.com.b
ecoradical@netuno.com.br

COMUNICAÇÃO
De 5 a 8 de novembro, no Cejas, em
Jaraguá do Sul, estará acontecendo
2a Semana da C-Omunicação. Além de

diversos workshops, exposições e

muito agito, você vai descobrir que não
existe tempo ruim para fazer sucesso

no mundo dos negócios. Informações
e inscrições: Acijs e empresas

participantes do Núcleo de Co

municação Social de Jaraguá do S
ou através do e-mal

luizdalri@netuno.com.br

DIA DO CABELEIREIRO
o Núcleo de Cabeleireiros da As

sociação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul pr0mÇ>veu na quinta
feira (1) jantar dançante em come

moração a data dedicada à categoria.
O evento aconteceu na Sociedade

Esportiva e Recreativa Marisol, às 21

horas, antecipando o Dia do, Cabe
leireiro, que é hoje. No evento também
foi lançada a 5a edição do Calendário
do Núcleo. 1

CEJAS
A partir do próximo dia 5 de novembro,
a Associação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul passa a funciona
oficialmente nas novas dependências
do Centro E�presarial de Jaraguá do

Sul, juntamente com as demais entidades
que fazem parte do condomínio e outras

que utilizam o espa�o.

PRÊMIO
Vinte e cinco profissionais receberam,
na noite do dia 22 de outubro, o Prêmio
Melhores da Advocacia de Sant

Catarina do ano de 2001. O reconhecido

advogado jaraguaense Gilberto Cassuli

também recebeu o prêmio.

ÓLEO SOBRE TELA

O artista,Otto Aronés está expondo
suas obras na sala 202 do shopping,
até amanhã.

CENTER

•
CD's - DISCOS - FITAS

Embelezando a coluna desta semana Diane

Freiberger Marinho

Júnior Pires é um dos organizadores do Eco

Radical 3! Ele diz que adrenalina é o que não

vai faltar. Então, preparem-se ...

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

L
AERO CARGO+

Sua carga na hora certa no lugar certo!
371-0363 brasil@netuno.com.br

Dr. Antonio E. Menna '

6FTAIM6L6GISTA��:��;;:��;:����;;�;;/oo
ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO

DO RIO DE .:.JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE .:.JANEIRO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os sorteados da

promoção Colinho

Baby, Oikids e

CORREIO DO POVO

go mês de outubro
foram a fofinha
Isabela
Zimmermann

. Formigari (foto) e

Guilherme Gilson

Marques (recém
nascido). Parabéns!

AseI ENTOS

o gatinho Gabriel Marcos

Schiochet completa no
\

próximo dia 5 de novembro
1 aninho. Os pais, Adelcio e

Vanessa Schiochet, preparam
amanhã uma superfestinha
para amigos e familiares. Os

pais, avós e tios desejam
fe I i ci dades

Heloísa! Menina meiga, com seu

sorriso maravilhoso que cativa tanta

gente, agradecemos a Deus por ter nos

te dado de presente. Parabéns, hoje é o

seu aniversário. De seus pais, Valdenor
e Vera, e de sua irmã, Laísa

17/10 - Gabriel Lucas E leutério
-

17/10 - Gabriela Eduarda Corrêa

18/10 - Leticia Morgana Sizs

18/10 - Bianca Dallagnolo
19/10 -, Patrick Rasá

19/10 -João Paulo Ressel

19/10 - Leandro Fogaça Liesenberg
19/10 - Amanda I<obielski

19/10 - Gabriel Claudino Santos

20/10 - Emanuel dos Santos Leandro

22/10 - Tatiana Aparecida Deluca

23/10 - Luiz Fernando da Silva

23/10 - Eduardo Gabriel Laube

23/10 - Joice Cristine Volpi
23/10 - AlineAparecida da Silva

23/10 - Ronã Welington de Moraes

23/10 - Eduardo Felipe Volpi
23/10 - Renan Odirlei dos Santos

23/10 - Milena da Rocha

23/10 - Gustavo Henkemaier da Costa

24/10 - Eduardo Tiago Adam

24/10 - I<auana Camile Rodrigues
25/10 - Bruna de Oliveira Franco

�

25/10 - Leonardo Marcarini

25/10 - I<atrine Cristina Corrêa

25/10 - Andrielli Radio

Gumz Müller,
7 anos

Fazem parte do Book
da agência Beth·
Borba, Modelos e

Manequins Infantis. A partir deste mês, o
Colinho Baby, Oikids Roupa de Criança
e o Jornal CORREIO DO POVO vão
sortear peças de roupa entre as

crianças e recém-nascidos que ilustram
a nossa pá,ina com fotos ou são
aniversariantes do mês. A cada 30

. dias, dois brindes serão entregues.
Participe, envie já sua foto.

Ingrid Cruz, 9 anos

Nosso querido '

Jian Carla Wolf

completou 1

aninho no dia 29

de outubro. Os

pais, Gerson e

Ilda, e os avós
Avelino e Iracema

e os tios Adilson e

Deise desejam os

, parabéns!

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

Unimed, União Saúde, Dr. Herberto Meldau
Weg, Malwee, Sindicato Pediatra

da Alimentação

Rua Walter Marquardt, 284 • 371 0101 • 371 061 I
o

CORREIO DO POVO

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Páula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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SÁBADO, 3 de novembro de 2001 VARIEDADES/TV CORREIO DO POVO SE

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 3/11 AIO/II

IIGAME SHOW"
(SBT, DOi\<!, 11:30 H)
Transmitido ao vivo, o "Zaping Zone"
é um programa interativo com

diversos jogos, concursos e

brincadeiras. O grupo de

apresentadores Marcelly Anseimé,
Monalisa Gomes, Robson Nunes,
Felipe Aukai, Leonardo Cortez e

Pedro Moreno vai se revezar. Os

telespectadores também participam
do programa por telefone, votando
em seus clipes favoritos.

LOURAÇA
(GLOBO, DOM, 12:10 H)
A loura Danielle Winii:s é a convidada

de "A Estrela da Casa" do

humorístico "A Turma do Didi". Na

história, Didi banca o compositor
bem-sucedido. Ele conta que foi um

dos responsáveis pelo lançamento da
carreira de cantora da personagem de
Danielle Winits. O trapalhão faz ainda
uma retrospectiva para explicar à

pequena Debby como tudo começou,
ainda na década de 70.

FUTURO PAR

(GLOBO, DOM, 12:45 H)
"Amor, Esse Jogo Perigoso" é o

episódio do programa "Sandy e

Junior". Na história, o ator Daniel Del

Sarto é Bruno Tavolari, estudante do

Colégio Monteiro Lobato. Ele

participa de um "game show" entre

escolas e desafia Sandy, a escolhida
para representar o Cema depois que
Basílio tem uma crise nervosa e desiste

de participar da competição.

FALA GAROTO

(GLOBO,.DOM, 13:20 H)
O apresentador Serginho Groismann

do "Altas Horas" é o convidado do

quadro "Tá no Papo" do "Gente

Inocente". Além de ser sabatinado

pelo elenco fixo do programa,

Serginho também vai responder às

perguntas da platéia.'No último bloco

os cantores mirins do "Gente

Inocente" se flpresentam ao lado da

banda KLB.

LINHA DE FOGO

(RECORD, DOM, 23 H)
Benedita da Silva, a vice-governadora
do Rio de Janeiro e candidata do PT

ao Governo do Estado fica cara a

cara com Bóris Casoy no "Passando a

Limpo". Em pauta, as acusações de

desvio de verbas dos restaurantes

populares feitas pelo atual governador
Antony Garotinho. O segundo
convidado é Otaviano Costa, o

apresentador recém-contratado da

emissora.

CASA NOVA

(RECORD, SEG A SEX, 17 H)
Otaviano Costa comanda um novo

programa voltado para o público
jovem. Trata-se do "Domínio Público".

No programa de estréia, Zagallo, técnico
do Flamengo é o convidado do

"Quinzão", quadro que recebe aqueles
que já passaram há muito tempo dos 15

anos. Já em "Jovem de Outro Mundo" -

adolescentes estrangeiros falam de suas

culturas. "Sexo Verbal" é relacionado

com educação sexual e o "Mapa da

Mina" discute as carreiras mais

promissoras no mercado de trabalho.

PAPO MUSICAL

(GLOBo, SEG, 23 H)
O Rappa, grupo vencedor da categoria
Melhor Videoclipe - Escolha do Júri, do
VMB deste ano -, e a atriz Christiane

Tricerri são os convidados de João
Gordo no "Gordo a Go-Go". Max

Fivelinha, o enviado especial do
programa mostra como são os

bastidores de um grande show.

TRAiÇÃO EM CENA

(GLOBo, TER, 22:35 H)
O "Brava Gente" apresenta "Triângulo
Escaleno". Na história Malu Mader é

Patsy, uma mulher bonita e atraente

casada com Carneiro, vivido por Marco

Ricca, um quarentão pacato e rico.

Carneiro descobrirá que sua esposa está

tendo um caso com Sérgio (Marcello
Antony), que faz parte da roda de

amigos do casal. Para tentar reconquistar
a mulher, Carneiro planeja separar os

amantes.

AULA DE HISTÓRIA

(REDE BRASIL, QUA, 12 H)
Como parte das comemorações da

"Ordem do Mérito Cultural", a Rede Brasil

exibe 12 horas de programação sobre o

tema. Os atores Zezé Motta e Milton

Gonçalves são os âncoras do programa

que tem como atrações os primeiros filmes

etnográficos de Mário de Andrade. Ainda

no especial o filme "Castro Alves", os
documentários "Panorama Histórico
Brasileiro Século XVIII: A Colônia

Dourada"; e o "Universo Mágico do

Barroco Brasileiro".

IEM FOCQ:_REYNALo.a___GjAfi,...,EC....C..a.;Ho.uIN.u.I P_o_R_cI_N_TI_A_L_oP_ES
POpTEVÊ

SIMPlESMENTE,
avasssalador

I

Nem a maratona de gra
vações emuito menos o assédio
constante são capazes de mexer
com a tranqüilidade de Rey
naldo Gianecchini, o Ricardo de
"As Filhas daMãe".A falamansa

e o jeito "relax" chegam a im

pressionar. Mesmo depois de

estourar no ano passado como
Edu, o protagonista de "Laços
de Família", Reynaldo aparen
temente não se deixou influen

ciar pela fogueira de vaidades

que arde no meio artistico. Pelo

contrário. Bastante sorridente, o
ator faz questão de frisar que

procura sempre manter "os pés
no chão". ''Tudo aconteceumuito

rápido. Minha vida deu uma

reviravolta inacreditável", admite
o ator de 28 anos.

A rapidez com que o su

cesso surgiu provocou, porém,
uma série de críticas. Reynaldo
assume que muitas delas che

garam a tirar seu sono,mas ago
ra a opinião alheia já não possui
o mesmo peso de antes. "O
crítico nunca exalta o que você

tem de bom e sim o que você

não conseguiu atingir", avalia,
para em seguida emendar. "Sou
um ex-modelo que veio do

nada. Fiz um-vestibular para o

Brasil todo me aprovar e errei

em alguns pontos", diz sem

constrangimento.
Com uma surpreendente

sinceridade, Reynaldo assume

que pensou duas vezes em

aceitar o convite do autor Sílvio

de Abreu para incorporar um
modelo em "As Filhas daMãe".

Profissão, aliás, bastante famil

iar, que ele exerceu por onze

anos. "Percebi que era a oportu
nidade para eu tirar sarro da

minha própria situação", garante
o ator. Apesar de não precisar
fazer o chamado "laboratório",
o fato é que alguns amigos pró
ximos o aconselharam a recusar

o papel. A dúvida surgiu já que
Reynaldo luta para se livrar do

rótulo de ex-modelo. "Era uma

bobagem. Sou um ator e não

mais um modelo. Vou poder
brincar com isso de uma forma

exagerada", acredita. Mas a

namorada Marília Gabriela foi,
segundo Reynaldo, a responsá-

I

Luiza Dantas/CZN
�

Reynaldo Gianecchini, O Ricàrdo de "As Filhas da Mãe"

vel pelo "empurrãozinho'' na hora do sim. "Ela me

deu amaior força desde o início, como sempre", rasga
seda. Sílvio de Abreu, inclusive, criou o personagem

especialmente para o ator. "Ê mais uma chance de

mostrar um trabalho diferente", acredita.
E põe diferente nisso. Ê o primeiro trabalho do

ator no gênero comédia. Antes, Reynaldo só havia feito
uma pequena participação no "Casseta & Planeta,
Urgente!". "O Ricardo não é cômico. O engraçado é a

situação que ele se envolve, mas é preciso ter o 'timing'
da comédia", acredita. Para isso ele conta com a ajuda
da veterana Cláudia Jimenez. Ela vive a romântica

Dagmar, com quem Ricardo vai se envolver em breve.

"Ela é muito generosa e me dá várias dicas. Acredito

que vou aprender tudo na prática", torce Reynaldo,
A situação para a aproximação do casal não poderia

ser mais inverossímel. Ê que Ricardo, cansado da

rotatividade de namoradas lindas, porém infiéis, vai
cair de amores justamente' por Dagmar. Após
conquistar um papel numa "sitcom'' da tevê, Ricardo
contracená com Dagmar, que se passa por homem

para conseguir o emprego. "Ele fica inttigado em estar

apaixonado por um homem, mas logo descobre a

verdade", antecipa.
O ator admite que também já viveu uma fase de

mulherengo similar à de seu personagem. Natural dai
cidade paulista de Birigui, aos 15 anos o jovem Giane'i!como é chamado pelos amigos, começou a "desa-]
brochar" e se tomou o "terror" da cidade. "Surgiram'�:
várias paqueras. Fiquei 'envaidecido com aquela oferta).
toda", admite com um sorriso maroto. "Mas esta fasel

galinha só durou até os dezessete", faz questão de ressaltar]
o ator, que há três anos emeiomantémum rehoonamento
com a jornalistaMarília Gabriela, de 52 anos.

I

Depois de se aventurarpelo teatro com "O Príncipe!
de Copacabana", de Gerald Thomas, o ator agoral
aguarda ansioso a estréia do filme "Avassaladoras", de)
Mata Mourão, no próximo dia 9. No longa, de vive um)
designer namorador..
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P - Como foi a preparação para fazer

O Clone?

R - Tive sorte. Adoro trabalhos que me

dão oportunidade de aprender coisas
novas. E esse bateu todos os recordes.

Até a fazer cuscuz marroquino aprendi.
Fiz um trabalho inacreditável de

pesquisa. Uma pessoa da produção ia na

minha casa de dois em dois dias para
trocar vídeos e livros sobre cultura

árabe. Além das palestras sobre

clonagem. Mas o maior processo se deu

na consciência.
P - Por quê?
R - Entrando em contato com esse

universo, vi o quanto a gente é leviano

de sair falando mal dessa cultura sem

entender o contexto. O trabalho mais

importante foi a humildade de perceber
o quanto somos guiados por
pensamentos massificados. É claro que a

situação da mulher muçulmana não é

admirável, mas é um costume que para
a gente é estranho. Para eles, a nossa
cultura também é.

P - Como foi a experiência de gravar
no Marrocos?

R - Fantástica. Nada como ver tudo de

perto. Entra na memória, você "

humaniza melhor as situações na hora de
I
gravar. A impressão que tive é a de que

:
estava fazendo um filme bíblico, vendo
carneiros e jumentos na rua, as

i construções antigas, o deserto. A Globo

não poupou esforços nos levando para
lá. Esse é o grande diferencial.
P - Você estreou na Globo na

I minissérie "Desejo" e fez "Explode

I
Coração", ambas da Glória Perez.

.

Na sua opinião, em que o trabalho

II
dela difere do dos demais autores?

R - Admiro o trabalho da Glória. Ela

,I entra de cabeça na polêmica do

I: momento, se preocupa com o nível
I: existencial e com o lado social. Adorei

os outros dois trabalhos e acho que já
,

posso dizer que a Nazira está entre os

meus melhores papéis.
P - Quais são os outros mais

i marcantes, mais lembrados pelo
i público?
: R - Os personagens mais recentes são
I .

: mais lembrados. Mas as pessoas falam

muito da Santinha de "A Indomada".

Gostei muit<;> da Lola de "Explode
Coração" e da Condessa de

Gouvarinho da minissérie "Os Maias",
mas a de maior importância para mim

foi a Dona Patroa de "Renascer",
porque me deu dimensão. Foi meu

; :1' primeiro grande trabalha. na. te�ê ..
I ..•. -���......_.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

QUASE vilã

POR MARIANA MEIRELES
... . .... POpTEVÊ

Luiza Dantas/CZN

Eliane Giardini, a Nazira de "O Clone"

Ao contrário do que era de se esperar, Eliane Giardini

não torce para que a possessiva Nazira se torne a grande
vilã de "O Clone". Visivelmente entusiasmada com o

trabalho, a atriz está gostando da linha mal humorada e

até cômica da personagem. "Ela é mais frustrada e

recalcada do que má. Dedicou a vida aos irmãos e,

quando eles casaram, começou a sentir que seu tempo
passou", avalia.
Esta semana, Nazira volta para o Brasil e inferniza a vida

do irmão Mohamed e da mulher Latiffa, vividos por
Antônio Calloni e Letícia Sabatella. Vai pressioná-los para
ter um filho e, como Latiffa não consegue engravidar
logo, sugere que o irmão procure outra mulher. Mesmo

assim, Eliane continua acreditando que essa "maldade"

da personagem não vai se agravar. "Se a Nazira se

apaixonasse, resolvia o problema. Acho que ela vai ficar

nessa luta eterna para recuperar o tempo perdido",
imagina. A luz no fim do túnel aparece já nos próximos
capítulos, quando o "pé de valsa" Edvaldo, papel de
Roberto Bonfim, começa a cortejá-la.
A inteligência com que manipula os irmãos e a

personalidade forte é o que mais atrai Eliane na

personagem. Transitar pelo drama e comédia ao mesmo

tempo é outro ponto que a atriz valoriza. O ambiente de

trabalho também empolga, e muito. Principalmente por
causa da postura do diretor de núcleo Jayme Monjardim.
"Ele é delicado e gentil, trata os atores como se fossem

príncipes. Eu, no lugar dele, já cin�a dado chibatadas em

muito ator", brinca.

"Não tenho paranóias
com peso, não me

importo de estar com

uns três quilos a mais.
Prefiro dar prioridade
ao trsbstho." THIAGO

LACERDA, o Adriano de

"As Filhas da Mãe", que,
ao/ contrário de quase
todos os bonitões da

tevê, não faz questão de
exibir um corpo sarado.

''Disfarço bem, mas sou. E muito. Se você reparar bem, está tudo

cuidadinho." FERNANDA MONTENEGRO, a Lulu de Luxemburgo de "As

Filhas da Mãe", assumindo que é vaidosa.

"Ficar sozinha para mim é apior coisa do mundo, pior que envelnecer
piorque tudo." ADRIANE GALlSTEU, apresentadora do "É Show", da Record,
que costuma emendar namorados. Começou o relacionaménto com atual

namorado, o empresário Alexandre Accioly, após uma semana do

término com o diretor RogérLo Gallo.

�

"Tem de ser logo. Estou me achando meio velho." DALTON VIGH, o Said

de "O Clone". Aos 37 anos, o ator revela que pretende ter o primeiro filho
com a atriz Micaela Góes, com quem está casado há poucos meses.

'Detesto academia. Acho que a melhor ginástica é o amor." BETE

COELHO, a Alessandra de "As Filhas da Mãe", sobre a falta de paciência para
malhar. A atriz diz que também não faz dieta e tratamentos de beleza.

'As vezes, penso: seráque tudo o queeu fizer vão querer fazer também?"
SANDY, protagonista' do seriado "Sandy e Junior", sobre a responsa
bilidade de ser citada como exemplo.

"Rezo para nunca mais me separar porque meu sonho é casat; ter

filhose viverjuntopsrs o resto da vida." DEBORAH SECCO, a Cecília de "A

Padroeira", que se separou recentemente do diretor Rogério Gomes e

acaba de reatar com o ator Maurício Mattar; que já se casou três vezes.

"Não consigo estarcom alguém eme contentarcommiserinha. " NATÁLlA

LAGE, atriz, dizendo que seus namoros duram pouco porque é exigente:
Está sozinha e diz que prefere ficar assim do que "desfilar com um

cara tipo chuvei rinho para agradar as pessoas" .

-

"Acho um saco essa história de 'Quero ser Heoe. quero o lugar da
Hebe: Gente, não vem que não tem." SÔNIA ABRÃO, apresentadora do "A

Casa é Sua", na Rede TV!, dizendo que sempre admirou muito a

apresentadora do S BT.

"ãtsem ouesouextçente arrogante. Nãome incomodo. Masjádisseram
que sou uma pessoa doce e isso sei que não sou." BEATRIZ SEGALL, a

M rs. Brown, de "8 Clone", sobre sua personalidade. A atriz se autodefine
como uma mulher honesta.

''Nem eu.
" H EBE, durante o ''Teletom'', no S BT, após Sílvio Santos dizer que não

está acreditando no namoro da apresentadora com o empresário Ciro Batelli.

"No Marrocos, enquanto o elenco passava mal com a comida

apimentada, eu repetia o almoço três vezes." VERA FISCHER, a Ivete de
"O Clone", contando porque estava acima do peso do início da novela.
De lá para cá, Vera já emagreceu 11 quilos.

-

"Vivo dando caronapara as fãs que ficam naporta do Projac esperando
a gente sair. Jáme tornei amigo de muitas delas." IRAN MALFlTANO, o

Gui de "Malhação", um dos primeiros da lista dos galãs globais que
mais recebem cartas de fãs.
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jARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN
SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO'

1 Os OUTROS

15h30 - 17h30 - 19h30 - 21h45

·2
COMO CÃES E GATOS

15h15 - 17h

AMNÉSIA

19h - 21h30

A ESPINHA DO DIABO
15h - 17h15 - 19h15 - 21h15

3

A - AVENTURA/ C - COMÉDIA / D - DRAMA / DA - DESENHO ANIMADO

/ F - FICÇÃO/ R - ROMANCE/ P - POLICIAL

SALA FILME/HORÁRIO

1 OS OUTROS

13h45 - 15h45 -17h45 - 19h45 - 22h

2 A CARTADA FINAL
14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h45

3 REFÉM DO SILÊNCIO
14h -16h30 -19h - 21h30

4
GOSTOSA LOUCURA
13h50 - 15h50 - 17h50 - 19h50 - 21h50

COMO CÃES E GATOS

13h30 - 15h15
5

DOCE TRAPAÇA C
17h -19h30 - 22h

6 A HORA DO RUSH 2 C
13h40 - 15h40 - 17h4.0 - 19h40

OLHOS FAMINTOS T
19h40 - 23h15

A - AVENTURA/ C - COMÉDIA / D - DRAMA / DA - DESENHO ANIMADO

/ F - FICÇÃO/ R - ROMANCE/ P - POLICIAL

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

FILME/HORÁRIOSALA

A CARTADA FINAL

14h - 16h30 - 19h - 21h30

1 OS OUTROS

13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h45

2 FI NAL FANTASY

14h30 - 16h45

OS 'QUERIDINHOS DA AMÉRICA

19h - 21h45 - SEG, TER, QUA, QUI

19h - QUI, SEX, SAB E DOM

OLHOS FAMINTOS

21h45

3

, A - AVENTURA! C - COMÉDIA / D - DRAMA / DA - DESENHO ANIMADO

/ F - FICÇÃO/ R - ROMANCE/ P - POLICIAL

•ragu6 do Sul - se

s
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s
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P
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POR MARIANA MEIRELES
POpTEVÊ

TOQUE
pessoal

w

NOME: Otaviano José da Costa.
\

NASCIMENTO: 13 de maio de 1973, em

i
I
oI

jO QUE FAZ NAS HORAS LIVRES: "Trato de usá- I
Ias bem!" I

•No CINEMA: "Traffic", de Steven Soderbergh. �

PRATO PREDILETO: Estrogonofe. .�i..

:
O MELHOR DO GUARDA-ROUPA: "Uma calça I

%

Cuiabá, no Mato Grosso.

APELIDO: Ôta.
NA TEVÊ: Programas jornalísticos.
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ: Programas
sensacional istas.

jeans que uso há uns três anos".

MULHER BONITA: "M inha namorada, Janna
Palma".

HOMEM BONITO: George Clooney.
CANTOR: "Gosto muito do estilo vocal do

Falcão, do Rappa".
CANTORA: Cássia E Iler.

ATOR: Matheus Nachtergaele. *.1ATRIZ: Cláudia Jimenez. I
O QUE NÃO PODE FALTAR NA GELADEIRA:

Água.I•...
I

.•.

PROGRAMA DE ÍNDIO: "Ficar no trânsito na
•

volta de feriado em São Paulo. É um

f
!li

saco!".

PERFUME: "Para cada situação,
perfume diferente".

BEBIDA: Água.

um

Divulgaçãso

Otaviano Costa, apresentador do "Domínio Público"

Maior liberdade de criação foi o motivo que levou Otaviano

Costa a migrar para a Record. Na próxima segunda, dia 5, às
, 17 horas, estréia no "Domínio Público", programa voltado

para os jovens que, segundo o apresentador, tem a sua cara.

"A Record me dá plena liberdade para fazer e desenvolver o

que bem entender. O essencial é estar feliz e realizado, não

importa em que emissora", ressalva Otaviano, que também

recebeu proposta da Globo. Ele nunca escondeu a insatisfação'
com a Band desde que, em maio.deste ano, passou a dividir o

palco do "Superpositivo" com a ex-V] da MTV, Sabrina
Parlatore, e os personagens Feiticeira, Gêmeos e Internética.

O fato da Record ser dirigida por bispos da Igreja
Universal do Reino de Deus rião chega a assustar Otaviano.

Ele explica que, quando assinou com a emissora, assumiu o

compromisso de levar um público novo para lá. "Quero criar

o hábito no adolescente de assistir à Record. Minha primeira
obrigação é cativar esse público", enfatiza. Por isso garante que
não teme a boa audiência de "Malhação" - que mantém a

média de 25 pontos no Ibope - com que vai disputar o
horário. "Meu objetivo é a médio e longo prazo. Na Band,
houve uma cobrança porque já havia uma audiência Iconsolidada. Agora estou começando do zero", compara.

.

1:.•....*)
:

referên��::C;p���!:::d�: j;�;���:��;::�I���::�����
,

I toda a minha geração. Quem me dera fazer o mesmo com a

geração que me assiste", assume, sem pudores. No conteúdo

�
do programa em si, aposta em quadros corno "]ovem do

, Outro Mundo", em que adolescentes de outros países falam

de sua cultura, e "Quinzão", onde personalidades lembram de

quando tinham 15 anos. "O primeiro da lista é o Zagallo",
adianta .

CARRO: "Tem de ser off-road".

COLEÇÃO: De livros de música.

ESCR'nOR: Jorge Amado.

ARMA DE SEDUÇÃO: "Cada mulher tem seu

segredo e para cada segredo,
diferente".

TIME: Santos.
FILOSOFIA DE VIDA: "Simplicidade".
MANIA: De jogar vídeo game.

MELHOR COMPRA: "Sempre aquela que a

uma arma

gente realiza e sai feliz".

SONHO DE CONSUMO: "Não tenho nada em

mente".

SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA: "Pessoas de

caráter".
FRASE DE IDENTIFICAÇÃO: "Seja feliz, vá
atrás do seu sonho e trabalhe para tanto".

INVEJA: "Nada e ninguém".
LUXÚRIA: IINão tenho",

GULA: 118010 de cenoura com cobertura

de chocolate".

COBIÇA: "Não tenho esta palavra no meu

dicionário de vida, acho-a perigosa".
IRA: "Quando sou passado para trás",

PREGUIÇA: "Acordar cedo. Dá um bode .... ".

VAIDADE: "Meu cabelo. Ninquérn toca!".
..
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rapidinhas

Botafogo e Palmeiras disputam a partida válida
pelo "Campeonato Brasileiro", exceto para
a cidade de São Paulo. GWBo, DOMINGO, 15:40 H.

Silvio Santos apresenta "Casa dos Artistas",
um "reality show" com a participação de
Alexandre Frota, Matheus Carrieri, Taiguara,
Leandro Lehart, Marco Mastroneli e Supla
no time masculino. As atrizes Mary Alexan-

dre, Nana Gouveia, Núbia Oliver e a cantora

Patrícia Coelho do time feminino também vão

permanecer por 45 dias numa casa, em um local
desconhecido de São Paulo. SBT, DOMINGO, 20.30 H.

Zeca Camargo comanda a segunda etapa do

programa "No Limite - 3". A gincana ocorre

na Praia do Cocal localizada na Ilha deMarajó,
no Pará. GLOBó, DOMlNGO, 22:50 H.

"Música Para SantosBrancos" é o docu
mentário do "Música do Brasil". O cantor

e compositor Martinho da Vila mostra

como as crenças nos santos se misturam
. com a folia no Brasil. REDE BRASIL, DO

MlNGO, 23:30, H.

A apresentadoraNaniVenâncio é a convidada
de Marília Gabriela no programa "Gabi".

REDETV!, DOMlNGO, 24 H.

Des
os seus
t

r .•

momen os íntímos\

·}t'mor é poesia. Poesia se alimenta da'

insPiração que um agradável momento pode
proporcionar",

KalahariMotel, dando-lhe todos os

motivos para amar e desfrutar de conforto.
privacidade e satisfação.

Atendendo 24 horas com as suas belas suítes e um variado cardápio.

Rúa Horácio Rubini, 1000 - Barra do Rio Cerro
Fone -S76-01 05 e 376-0122 - Jaraguá do Sul

A MULHERperfeita
Nasruclin conversava com urn amigo.

- Então, mullah, nunca pensaste em casamento?
- Já pensei -, respondeu Nasruclin. - Em minha juventude, resolvi
conhecer a mulher perfeita. Atravessei o deserto, cheguei em Damasco, e

conheci urna mulher espiritualizada e linda; mas ela não sabia nada das
.

coisas do mundo.

"Continuei a viagem, e fui a Isfahan; lá encontrei urna mulher que
.conhecia o reino da matéria e do espírito, mas não era bonita. Então

resolvi ir até o Cairo, onde jantei na casa de urna moça bonita, religiosa e

conhecedora da realidade material.
- E por que não casaste com ela?
- Ah, meu companheiro! Infelizmente ela também procurava um homem perfeito.

Abu Muhammad al-Jurayry costumava dizer:
"A religião possui dez tesouros, que nos' enpquecem. São cinco interiores,
e cinco exteriores; todos aqueles que seguem o caminho espiritual devem
estar conscientes disto.
"Eis os tesouros interiores: capacidade de ser verdadeiro,
despreocupação com os nossos bens, humildade na: aparência, equilíbrio
para evitar dificuldades com os outros, e força para reagir.
"Eis os tesouros exteriores: descobrir urn Amor supremo, despertar o
desejo de estar junto a este Amor, ter inteligência para ver as próprias
faltas, estar consciente de tudo que acontece na vida, e ser grato pelas
bênçãos recebidas".

QUATRO HISTÓRIAS SUFI

O'PATO e a gata
- Como o senhor entrou na vida

espiritual? -, perguntou urn dos

discípulos ao mestre sufi Shams
Tabrizi.
- Minha mãe dizia que eu 1}ão era

bastante louco para ser internado
nurn hospício, nem bastante santo

para entrar num mosteiro-,
respondeu Tabrizi. - Então resolvi
dedicar-me ao sufismo, onde apren
demos através da meditação livre.
- E como explicou isso a _sua mãe?
- Com a seguinte fábula: alguém
colocou urn patinho para que urna

gata tomasse conta. Ele seguia sua

mãe adotiva por toda parte - até

que, urn dia, os dois foram parar
diante de urn lago. Imediatamente,
o patinho entrou na água,
enquanto a gata gritava da margem:
"Saia daí! Você vai morrer

afogado!'"
'''E o patinho respondeu: ''Não,
mamãe, descobri o que me faz bem,
e sei que estou no meu ambiente.
Vou continuar aqui, mesmo que a

senhora não saiba o.que significa
urn lago."

A REFLEXÃO SUFI

o "Pequenas Empresas Grandes

Negócios" mostrar o 'mercado dos bons

negócios dirigidos a pessoas que querem se

livrar do estresse. Uma das matérias apresenta
um, curso que ensina a trabalhar a madeira,

1----------------

destacando as cadeiras para massagens
rápidas. O programa tem a apresentação de

Esther Jablonski. GLOBO, DOMlNGO, 7:30 H.

A atriz Denise Fraga revive a engraçada his-
,

tória de Rosimar no quadro "Retrato Falado"
do "Fantástico". Rosimar é uma garota
roqueira, que deixa um pedaço de papel na 1----------------

calçada pedindo para quem encontrar o

bilhete, assinado por uma fictícia Ingrid, entrar
em contato. Dias depois, chega uma

correspondência assinada pelo roqueiro Elias
do Porão. Os dois se correspondem por dois
anos GLOBO, DOMlNGO, 20:30 H.

A dupla Bruno e Marrone e o grupo Twister,
que lança seu primeiro CD .em espanhol, são

----------------1' os convidados do "Eliana & Alegria". Ainda
no programa Chiquinho participa deurn show
de esqui aquático no parque Hopi Bati, em
São Paulo. Já na terça Eliana recebe o cantor

internacional Chris Duran Record.. SEGUNDA
E TERÇA, 9:30 H.

O PEIXE que
salvou uma

vida
Nasrudin passa diante de .uma

gruta, vê 'um yogue meditando, e

pergunta o que ele estava
.

buscando.
- Contemplo os animais, e

aprendi deles muitas lições que
podem transformar a vida de um

homem -, diz o yogue.
- Pois um peixe já salvou minha
vida -, responde Nasrudin. - Se

você me ensinar tudo o que sabe,
eu lhe conto como foi. .

,

O yogue espanta-se: só um santo

pode ter a vida salva por um

peixe. E resolve ensinar tudo que
sabe.

Quando termina, diz a Nasrudin:
- Agora que ensinei tudo, ficarit
orgulhoso em saber como um

peixe salvou sua vida.
- É simples -, responde Nasrudin.
- Eu estava quase morrendo de
fome quando o pesquei, e graças a

ele pude sobreviver três dias.

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

(47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

e-mail: immenegotti@netuno.com.br

�55
http://www.immenegotti.hpg.com.br

IMOBILIARIA

MENEGOTTI ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5224 SOBRADO - CORUPA - R.RICARDO JARK, 77/79 -

SOBRADO C/31 0,00M2 - t SUíTE MASTER, I SUíTE, I QUARTO,
WC, LAVABO, SALA JANTAR, 2 SALAS DE VISITA, SALA Tv,

COPA, COZINHA, GARAGEM P/2 CARROS. EDíCULA C/94,00M2-
l QUARTO, SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA. Área do terreno

875.00 m2 Área Benfeitorias 404.00 m2 Preço: 289,000.00

5225 SOBRADO - VILA RAU - R.ANTON FRIERICHS LOTE
N° 37 - PARTE SUPERIOR: 03 QUARTOS, SALA, COPN
COZINHA, WC, LAVANDERIA, VARANDA. TÉRREO: 03

QUARTOS, SALA, COPNCOZINHA, WC, LAVANDERIA,
GARAGEM P/3 CARROS. Área do terreno 300.00 m2 Área

Benfeitorias 306.00 m2 Preço: 70,000.00

5163 CASA ALVENARIA - AMIZADE - R.ROLF ALBERTO

BALLOCK,84 - VERSALHES. DEP: O I SUíTE, 02 QUARTOS, 'SALA,
COPA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, GARAGEM. Área do
terreno 450.00 m2 Área Benfeitorias 180.00 m2 Preço: 80,000.00

5231 SOBRADO - SAO LUIS - R:EDSON CARLOS GERENT,
39 - SOBRADO COM I SUíTE, 2 QUARTOS, SALA, COPA,
COZINHA, DISPENSA, WC,-LAVANDERIA, GARAGEM PARA

.

02 CARROS, CHURRASQUEIRA, ALARME, AQUECIMENTO
DE ÁGUA A GAS E ESCRITORIO. Área do terreno 392.00 m2

Preço: 79,500.00
\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Barra
A imobiliária da Barra

Sobrado com 7 60,OOm2, sendo
térreo apto. c/tioís quartos, sala,
coz., BWC, garagem, idem, idem

parte superior e fundos do terren

outra casa com 720,OOm2 semi

acabada, localizada na Rua. Elisa
V. Mass, lote n º 743, lot. Ouro
Verde, Barra - R$ 50.000,00-
aceita carro, terreno, como parte
de pagamento.

Fone: (47) 376-0015

• Terreno c/ 1I.690,D?m2,otJ área menor, Rua Feligano BóJtolini esqoino Angelo
Bortolini, na Barra - .&$ 200,00

Casa de
alvenaria c/

, ; aproximadamente
60,00 m2,

com ku«, 02

quartos e
.

1 demais

'''deAe1dências,
}# terreno c/

389JOOm2, a

aS9 9 venaria c; ,5, "1r,I�(>';)\(: Rud lateral da

terre.�� 824,OO�2(P
..

,�Ox24j�,,�. _J I
. ,q!��1""Jma suite, lopa, duas �
sa��oz .Iava�d., gãr:a�
califos, mesoruno com, soo

todJs esquadrias em m!cJeira de

can�a, murada, locaji'fada, na

Rua &92 - Ervin Doege s/nº na
.& ,

BARR'A - R$ 80.000,00 aceita

carro'omo parte ,pagamento.

\

•

Frida Piske, Servidão S- 7 26, na

Barra - R$ 28.000,00

• Casa de madeiro c(út 9,• Caso mista cf 02 quárfÇ?s
· R$ 100,00
• Casa mista cf 02 qua!,!os; gqragem e demais dependênFi��f R�a'Henrique

. Butzke, s/n � . R$ 180,00 B"

!�\7piA-4ALAU - 3 dorm., sala, coz.,
.�.j_lâ�qnderia, garagem. Terreno 484m2
- Rua Major Júlio Ferreira, 105 - R$ 45.000,00

·127 - AMIZADE-Sítio-casadealvenariacom
63,00m2, 2 dormit., sala, coz.,bwc, salão de festa,
bar, canchadebocha,churrasqueira, lagoadepeixe
epalmito.Terrenol0325,00m2.RuaFredericoTodt

(servidão),continuação.R$lOO.OOO,oo
CENTRO - Prédio com240m2-Galpão com
280m2. RuaProcópioGomes - R$220.000,00

105-TIFAMARTINS-casa alv. com 80m2.

Terrenoc/ 14x25 = 350m2., 2 dorm.,bwc, sala,
garagem, lavanderia, cozo LocalizadoRua

AdenorHorongoso - R$ 70.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TEODORO CORRETORDE IMÓVEIS /creci8054

SÁBADO, de novembro de 2001
.........................................................

,

E-mail: teodcrolrnoveisépterra.com.br

Fone: (47) 371-3724

\

CADERNO PARCIMÓVEIS

Rua Maria Umbelina da Silva· Bairro Água Verde, próximo Igreja São Judas Tal/eu· Jaraguá 'do Sul

CORREIO DO rovo- 7
. .

.: •• •

alvenaria cl 105m2 - 3 quartos" 519 - Nereu Ramos - Casa 134 - Barra - Terreno cl 844,90m2
terreno cl 650m2 .. "".R$ 55.000,00 alvenaria com laje cl 70m2 - 4 - SOOm. do Botafogo ..

514 - lardim Lenzi - Sobrado fase dormitórios. Loteamento Zan- R$ 10.000,00
acabamento cl 209m2 - Lsuíte. ..+ 2 .gbelini, , R$ 29.000,00 118 - Centro - Terreno cl 575m2.
quartos. Rua Francisco Pi�rrpaf,1n,"'."'._w525_..,.,�Vi\a

.,

enzi - Casa illven�,�i�-- 'P�!=,��:::�::,:�,ntT do Bradesco .

. " .. ", .. " .. ""."".,,, ..... R$i
..

61.....
000,00 cl 97 m2l.,.

- 3 quartos, terreit'0 cf """"""'

....
'

.....;"T"""R$
48.000,00

501 - ,Nova ,Brasília - áasa a Iv. cl 473m2. �u' e�g"". Chi4p r.aula -, �erreno cl
181m2 - 1 suíte + 2 q. t ��I� """""",1" """"" 1.090�00 m2 (!,4�39). Próximo Posto
cl 75m2. Rua Dona Ant9n'f!'rY>1 '6 - Cent;o - Casa de f1a�elra, la".'"�".�",,,,:.R$ 25.000,00
"""""""".,,,,,,,,,.,,,,R$' 9�.OOO ,k3,,,qtosl terreno de 537;6qrn2".

'.

- R. lo�o IPlanmschek + ou -

520 - Ouro Verde - C a àlvenaria """,,,,,,,.;,,.;,,,,,,,, R$ 120.000,00,;;".f",?75:m2, i�erfeno cl 25m de

�l:����U� �TiS�uar kfl}a�����'�:��"��ERREN6J À VENDA": I L:�:�!�':'3��cÍ1�\�n:i$ _li;����Oc�
""""" .. "" .. "" ".R$i."

.
"

izcltde - Terreno .. 728,75 450m2. Rua, M lo Barbi,,,,,,,,,,,
__ " '524"-"Ra'u"'- sa de m Roberto Zierme .R$ 20.000,00

100m2 - 03'''q ua !}tos, terreno, to Behling.R$ 29.00 - Terreno cl
m2. Rua Luís Picplli I(cl asfalto)....... Amizade - Terren 32). Rua rneraldlna

"'!'hl!1íMli.J'�;�cd;js�p0100 - Negociável 557,6 .2 ..
Rua Jõao Batista Junkes, (rua conra.:.f " •. )�:;;;;:,;.;;=15 - Vlf.! t:enzly Spbrado cl 255m2 dolf - ,,·.esld. Versalhes. (as(" ta- r

.. yR$ 15.00i'!;'00

s. u.
íte

+. 2. q.w.s

�•.•....!•.'.�t�s,
cl sala comI. do) l R$ 33.0�0,00 117 - loão, pe�sot:a

-

Te.rreno. c.IRua Mar.celo Bar;ol"I... R$ 98.500,00 l' ,1.�5�m2. Prox. Pon de. Sctv'9h9�[d
I

< 517 - Vila Nova�· Spbrado cl 438m2 - ótimo terreno .. !... . 6.00:U'U()··;1 1
• "FOTOS':: . , .

"*-. ct-sCl'rte'*c/'''t1+d'ro 4 quartos, cl 12� - Rio Cerro] Ter- 750 m2 re�idincial cl +- 900m2 ........
523 - Figueira - Casa alven na sala comI. +- de 2), garagem + area de domi Iql. BR SC 416, I ! R$ 65.000,00

• I 132m2 - 04 quartos, terre ependên- antes Nanete M aSl..R$ 17 .000,00 10� t Vila Nova - Terreno cl
cl 375 m2. Rua 913, Loteam. io P. y,gnago, 124 - Rio C I -�el'f..1!!nõ""ê:7�78'Cl'w'''''17x38 = 646 m2. Rua

• Divin_ópol�S R$_45.000,00 "
, � �;:.R$ 22d:'fi>l�'O,OO m2. de - Loteamento "'L�mar Rabello, lateral

511 ChiCO Paula Sobrado cl CASAS A VENDA. "" Alzira 25 de Julho .

215m2 - 1 suíte + 2 quartos. 50.3 - Centro - Casa de madeira 1 R$ 27.000,00
Rua Francisco Paulo, 100m2 - 3 quartos, terreno cl erreno - Próximo Alberto

• 945, R$-·88.000,0 396m2-. ,Centro - de fronte Bauer, com 300m2 .

� 521 - Chico pa�. I� .•

--Gasa-wAime&I I R$ 37.000,00 R$ 21.000,00
I I . i,

""'�:; 02 dormitórios e demls dependências. Valor�Q.OOO,OO
.

"""'''''�''l I (Troca
em um sítio de melar Valor).' "São luiz: t' I \ I .. 'ilf,

loteamento Mariano - 'Com áre.íl a partird�mi. 1 Ref. 06 - Em Alvenaria cfcil12 e terreno de 416m2. sElnºº�J , .

próximo Colégio Jonas Alves. valor. a f.•.•
arIIt de Rt •.oooft.·...'. !. suíte. 02 dormitórios e dern

...
:."riS dependências. Tem=.005--....SObrAdOS:�,]"sendo entrada mais parcelame�tortêT6ttveZêS'-'�' i I fundos com dormitório. cOiha e bwc. Valor R$ 70.000,y. ,. �i lau: í .

Ref. 09· Com área de 325m2.!loítalizado\no�L'()teaflileAtio I Ilha da Fil:ueira: I I 1i rltRE I -Alilel1aria c/ 350m2 e terreno de 336m2• sendo:
Mariano. Valor R$ 9.000,00

.

'I Ref.97-EmAlvenariac/í220m2e terrenode400m2,sEmd!lb:03 [1P4 itóril. 02 suítes e demais dependências. Valor R$
dormitórios -dernais depel1dências:-Valon R$ 50.000.00. I ',' '\ 9 ,

.00 (Cion�trução em faze de acabamento).
Ref. 30 - Com área de 1.09Im2.1 ,f'�'--="�"-'=""�l I ,I l-,*-,,,,�,�J 1Imperador. Valor R$ 15.000,00. Itenaria c/ 115m2 e t,reno com 300m2, sendo 03 laral:auá 99

9���hf:�} ,alrr R$�...6" enaria c/ 254m2 e terreno com 308m2,
I \IO'\TJ'" I' I$t - rior-Salacomercial (com Bar Equipado), cozinha,

Barra do Ri �oih;; i"'"
";,, . "i 'Ai, · I dep�ndências.S:c;:��.�!����:i�:�h�����;it��O�;'��;';�

Ref. 169 - Qua\_as"'em'Madeira"C/ t,rreno de 860m2• sendo: ,(Excelente ponto comercial. Estamos abertos à
uma casa c/ ,2 dormitórios e dernais-de 'ndências e a outra c/ 03 negociação)

.

dormitórios e or R$ 38.000,00

Terren'os:

..

•

laraguá.Esquerdo:
Ref. 32":' Com área de 6.720m2, 'localizado na Rua Bahia.
podendo ser desmembrado em terrenos menores. Valor to
tal R$ 240.000,00.

Vieras:
Ref. 13 - Com área de 600m2, localizado na Rua Edmundo
Emmenderfer esquina com a Rua 618. Valor R$ 25.000,00
(Negociáveis)

Vila Rauj
Ref. 08 • Com área de 427m2 , localizado na Rua Afonso
Nicoluzi, próximo Supermercado Tonin. Valor R$ 18.000,00.

Barra do Rio Molha:
Ref. 167 - Com área de 774m2, localizado na Rua Frederico
G. Schrnitz, próximo Loja de Mat. de Construções Winter.
Valor R$ 23.000,00

• Casas Térreas:

,Vila Lalau:
Ref. 03 - Em Alvenaria cf 150m2 e terreno de 420m2,
sendo: 03 dormitórios ,e demais dependências. Valor R$
65.000,00.

19 - Em Alvenaria cf 230m2 e terreno de 345m2•

ana m e terreno de 1.250m2•
rios e demais dependências. Valor R$

Ilha da Figueira:
Ref. 168 - Em consto Mista c/ 40m2 e terreno com 450m2, sendo
02 dormitórios e demais dependências. Valor R$ I I .000,00

Centenário:
I Ref. 166 - Em Alvenaria c/ 250m2 e terreno de 450m2, sendo:
03 dormitórios e demais dependências. Possui piscina. Valor R$
78.000,00. Sitio:

SCHROEDER
Ana Paula:
Ref. 10 • Em Alvenaria c/ 12Pm2 e terreno de 365m2, sendo: 02
dormitórios. O I suíte e demais dependências. Valor R$ 24.000,00.

Schroeder I:
Ref. 07 - Com área de I I morgos. contendo: O I casa. 35.000
pés de palmitos (reflorestado). 10.000 pés de palmeiras, 02
lagos de peixe, 05 cachoeiras. AO sítio. Valor R$ 45.000,00
(Estudam-se propostas)

Czerniewicz
Ref. 12· Em Alvenaria cf 70m2 e terreno de 469m2, sendo: 02
dormitórios e demais dependências. Exlste mais uma casa em madeira
de 48m2• sendo: 02 dormitórios e demais dependências. Valor R$
50.000,00

SCHROEDER

·Temos outras opções, confira.

·Temos Carta de CréditQ Imobiliário, para: aquisição,
construção ou reforma.

·Temos casas em ccnstruçâo e também construímos.Schroeder I:
,

Ref. O I - Em Alvenaria cf 63m2 e terreno de 450m2• sendo: 02
dormitórios e demais dependências. Valor R$ 19.000,00 ·Financiamos o imóvel utilizando o seu FGTS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RANCHO
IMOVEIS

TTI - IMOBILIÁRIA BARRA SUL - IMOBILIÁRIA A CHAVE - IMOBILIÁRIA SÉCULUS - GIRASSOL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - MARIMAR IMÓVEIS - VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS -

-I
rn
O
o
O
JJ

Cód. 876 - Casa em

alvenaria com 230m2 -

Terreno com 450m2 - Rua
Jenoveva Pisetta CENTRO
GUAAAMIRIM
R$ 150.000,00. I

Cód. 374 - Casa em,madeira com 98m2 - 4 quartos
Terreno com 2.500m2 - Rua João Sotter Corrêa - R$
40.000,00.

Umaparceria correta.
CRECI820-J

Cód. 860 - Casa em madeira com 70m2 - 2 quartos -

Terreno com 450m2 - Rua Expedicionário Olimpio José
Borges - R$ 14.500,00.
/

•
•

•

•
•

CENTRAL DE VENDAS

Cód. 947 - Sobrado em

alvenaria com 220m2 - 1
suite = 2 quartos - Terreno
com 630m2 - Rua Pedro
Graf BAIRRO AVAl

GUARAMI,RIM R$
130.000,00

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA •

-373-0283

Cód. 875 - Casa em alvenaria com 150m2 - 01 suíte'+ 02

quartos - Terreno com 500m2 - Estrada Guamiranga -

R$40.00Ç),00.

•

GUARAMIRIM - CENTRO

Cód. 883 - Casa em alvenaria - 02 quartos - Terreno com

1.620m2 - Estrada Poço Grande - R$ 13.000,00.

Cód. 867 - Terreno com 312.500m2 - Estrada Poço
Grande - Casa madeira com 98m2 - R$ 350.000,00.

•

Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC

'

, Cód. 375 - Casa em

alvenaria com 210m2 -

5 quartos - Terreno com

450m2 - Rua Max Dõering -

Czerniewicz - JARAGUA
DO SUL - R$ 80.000,00.

•

Cód. 965 - Casa em alvenaria
suíte - Terreno com 560m2 - Ru
José Borges - Bairro Avaí - Gu

\

liA
·

•

:Pt��/���� strução - suíte + 2

qtos, sala �.�J•..... tarJ.... �wc social, c?zinhal
churrasqu�lria,�:a @ da� 4lrea de serviço,
:Gh 4 vagas ���nJ;1 Prédio c/quadra

:lRt�s� .

I festa - Rua Nereu

!1�ra�a 33.300,00 + parcelas
-

1.580,00 mensais a partir de nov/Ol
corrigidas pelo CUBo

•

•

•

•

m

üí

. . •

-I
m
o
o
o
JJ
o
o
o
JJ
JJ
rn

a
JJ

o
rn

�
o'
<
rn

üí
OVII I - SI3/\QVIII OH8NV'8 - SI3/\QVIII 30 80138808 NOS11/\ -

R. EPITÁCIO PESSOA, 415 - FONE: 371-8814 - imobiliariaseculus@netuno.com.br
•

IMOBILIÁRIA SÉCULUS - GIRASSOL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�.EngetecConstrutora e Imobiliária� �

.

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

Tel. Plantão
9102-6707
9102-6772
9101-8855
9102-6828

,

.

,

CI
.

· , ·
".

?: Ç���I� P.q rRY9..•..•••••...••.•••••.••••...••••••...•... , asSlmovels .. � ..������!.� .�� .n.���I!1.b.r.o.?:.�?.o

Enlfetec
'"6 CRECI934-J

• 2(duas) vagas de garagem
" Suite Master com banheira de hidromassagem
• 2(dois) quartos

/

" Sala estar/jantar
.. Lavabo
"' Sacada ampla com churrasqueira
.. Copa/cozinha
,.BWC Social
• Dependência de empregada completa
., ATeu de serviço
• Fino acabamento

• Prédio com 7 (sete)'andares
* Localização privilegiada
"2 (dois) apartamentos por andar
"' Apartamento de zeladoria
• Vídeo porteiro \

• Área de playground
• Garagem para visitantes
• Porteiro eletrônico para garagens
" Elevador
• Esquadrias de alumínio anodizado bronze

-,

*)"d"mU""ffi,"m"",,,.g.,,�'h' ÚLTIMAS UNIDADES
FINANCIAMENTO DIRETO OU BANCOS

HSBC - REAL - SANTANDER

I DaEGACJA OE PQ!.Jc1A .

l�ll.. i·-' ,

•
. MIUVM

CORREIO

•

RUA FEUPE SCHMla"
CUfAlD Df .IARAlioA ao

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TRÊS RIOS DO
NORTE - (aso de
alvenaria com 3

quartos, 2 bwc,
cozinho. Terreno com

450m2•
RS 16.00Q,00

.

-'EngetecConstrutora e Imobiliária
�jl

Fone/Fax: (041) 370-0919/370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253

Tel. Plantão
9102-6707
9102-6772
9101-8855
9102-6828Endetec

.

"6 CRECI934-J

* ILHA DA FIGUEIRA - Ruo
Exp. José Ribeiro. Coso com 3

quorlos, 1 BWC, solo, cozinho,
lavanderia, garagem e estruturo

poro dois pisos. RS 37.000,00.

ILHA DA FIGUEIRA
erreno com área de 534m2 pró
01. Homago, RS 27.000,00

<;

MARISOL. Apartamento
com 1 suíle + 2

quartos,240m2 de óreo, 2
salas, cozinha, lavanderia,
dependência de empregada
completo. RS 100.000,00.

- pto. ItOrla

Régia, c/ RS 18.000,00 de
entrada e assumir o reltante
junto a caixa.

* CENTRO - Rua Amazonas com
área de 600 m2 próx. Edf.
Amarantus RS60.000,00.

Ed SCHIOCHET - 1 SUíTE + 2

QUARTOS, SALA COM SACADA,
DEP.ENDÊNCIA DE EMPREGADA, COZINHA,
LAVANDERIA, GARAGEh\,PISCINA E SAlÃO
DE FESTAS. RS 85.000,00

* NOVA BRASILlA -Casa

com 134m2 e terreno com

375m2• RS 64.000,00.

* CHICO DE PAULA- Casa
de alvenaria (Próx. posto
Ma�colla) RS 90.000,00

* VILA LENII- casa em alv. c/
134m2, com 3 qtos, sala, coz.,
garagem, com sacada e lavan

deria - RS 64.000,00

*AMIZADE-Terrenos no Loteamento
Versalles com área de 450m2 nos valores

deRS24.000,oo.

.

Ed. ISABELA - com 132,11 m2,
1 suíte + 2 quartos, 2 Bwc, socado,
cozinho, lavanderia, garagem, solo,
piscina e salão de festas.
RS 79.000,00.

* CENTRO - Casa Rua

Florianópolis com piscina
próx ao posto Marechal
RSI30.000,00

* VILA LENII- Terreno com

450 m2 RS 17.000,00

* BAIRRO ÁGUA VERDE
Casa no Rua Jorge Buhr, com
área de 70,OOm2• Valor de

RS 20.000,00.

*ÁGUAS CLARAS - Terreno com

967,50 m2 valor de RS 10.000,00

CENTRO

Apartamento com 1
su�e mais 2 quartos,2

� solas, dep. de
.

. empregado,
lavanderia, bwc social
no valor de
RS 65.000,00

Caso de alvenaria,
Jaraguá esquerdo (São
Luís) frente rua João

Franzner, com 1 quarto
demais dependências.

RS 180,00.

Residencial Bartel - Apto cl
I suíte + 2 quartos,

demais dependências.
Rua Fritz Bartel

Bloco 4 - 4! andar.
Próximo a rodoviária.
RS 280,00 + condomínio

,

de40,00.

Casa de alvenaria - Jaraguá
esquerdo (São Luís) frente ru�

João Franzner 2 quartos,
demais dependências.

RS290,00.

Solo: Rua 2S de Julho
com banheiro e '

estacionamento�
RS 230,00.

CENTRO - Rua José Emmendoerfer, 1416, próximo ao Edifício
Amaranthus, ao lado quadros 3 américas.Terreno com área de

aproximadamente 1.730,OOm2, casa em alvenaria medindo 106m2•
PREÇO: ti vista em dinheiro RS 160.000,00 ou aceita--se tudo em

veículos, com valores a combinar

* ILHA DA FIGUEIRA - Casa

mista+ casa peq. em alv. c/
515m2 de área total e 190m2

área cons!. RS 60.000,0'0.
* ILHA DA FIGUEIRA -

loteamento Dona Julio, com
terreno de 334m2• RS 16.000,00

* VILA NOVA - Apto de
RS 54.000,00- 2 quartos,
sala, coz., lavanderia e gar.,
próxima Rainha da Paz, com
área da festa e piscina.

* VILA NOVA - Edf. Marangon
com 2 quartos, sala, cozinho,

BWC, lavanderia R$52.000,OC

* ESTRADA NOVA - casa com

80m2, 3 quartos; sala, copa, coz.,
lavanderia, garagem e bwc -

RS 25.000,00

* JARAGUA ESQUERDO':"
Condomínio Azaléia, terreno com

nO,OOm2• RS 32.000,00.

VILA RAU - (asa
com 2 quartos + 1

bwc, cozinho,
gorogem poro 2
carros e 1 dispenso.
Terreno com 145m2•.
RS 55.000,00

* TRÊS RIOS DO NORTE
Casa de alvenaria com I suíte
+ 2 quartos sala, c-ozinha,

lavanderia e demais dependên
cias. RS 13.000,00

*JGUÁ ESQUERDO - Sobrado
com 504m2 - 2 salas comerciais
em baixo - RS 212.000,QO

VILA NOVA - Residencial ou
comercial com 3 quartos
localizado na ruo Domingos
BrugnÓgo nº 611.

Valor vendo: RS 720,000,00
Valor locação: 490,00 mensal

30,SOM

RUAJOSÉEMMENDOERFER

�
o
"
..

III
III

* CASA EM ALVENARIA - no

Ruo Domignos O. Brugnago, 611
(Ruo do Supermercado Brei

thaupt 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 bwcl
lavanderia e varanda - Ótimo
ponto çomercial ou residencial

*APARTAMENTO na frente do
Smurfs lanches, na Reinoldo Rau -

Centro: Contém uma suíte mais 2
quartos, 2 salas, dependência
completa de empregada, cozinha

com móveis e BWC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920- 275-2777 �,

CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

�
coD 021 - VILA RAU -.Casa em alvenaria

medindo I 72,OOm2 - NOVA - Valor R$ 85.000,00

COD 122 - ÁGUA VERDE - Sobrado em

construção - Valor R$ 65.000,00

COD 131 - VILA NOVA - Casa em alvenaria

medindo 235,61 m2 - Valor 135.000,00

COD 105 - ILHA DA FIGUEIRA - Casa em

alvenaria faltando acabamento - Valor R$ 27.000,00

COD I 14 - VILA LENZI - Sobrado semi-acabado
- Valor R$ 106.000,00

COD 126 - ESTRADA NOVA - Casa em

madeira - Valor R$ 23.000,00

COD 134 - VILA LENZI - Terreno de esquina
medindo 875,OOm2 - Valor R$ 22.000,00

COD 110 - VILA NOVA - Casa em alvenaria

medindo I 37,OOm2 - terreno 675,OOm2 -

Valor R$ 80.000,00

COD I I I - ÁGUA VERDE - Casa mista com

3 quartos + galpão - Valor R$ 32.000,00

EDIFíCIO MORADA DO SOL - Aptos de 2 e 3

quartos -financiamento direto com.a construtora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Venha conferir
a menor taxo de iuro!

ItittliW4
.

Empréstimo Pessoal
FÁCILCRED

SOLUCÃO PARA VOCÊ
Simples, rápido e sem burocracia

.

Basta apresentar:
Carteiro de identidade - Comprovante de residência - Comprovante de rendo - Talãode Cheques

• fl/".", f";';'. II aprov"!ÕO

Ruo Reinoldo Rau, 60 (Market Placel 6g andar, sala 601 - Fone: 371-8464

�7tll m rITét1iJI
Empreendimentos Imobiliários

� .

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

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

372·1499
371·3807

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX_ WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, SIN

É TUDO O QUEVOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ALUGAChiodini VENDE COMPRA
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV MAL DEODO��E��t���ECA, 1436-SALA04 FONE: 275-0172

207 - Apto, Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e

demais dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas
na garagem. Condições de pagamento a combinar. Aceita
automóvel - pode ser financiado.

_

214 - Apto. Central: Rua Domingos R. da Nova - Ed. Jacó
Emmendoerfer - 1 Q andar - 1 suíte, 1 qto e demais

dependências + área anexa de 27,00m2 - R$ 58.000,00
- Possuímos também apartamentos central de 2 e 3 quar
tos através de sistema de condomínio.
� Consulte-nos.
304 - Terreno com 3.719,25 - Rua Ana Zacko (Lateral Walter

Marquardt) - R$ 62.000,00
'

319 - Terreno com 825,71 m2 - Centro - Rua Nelson Nasato
311 - Terreno com 2 casas em madeira com área de
871 ,98m2 - Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00
317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias -

Jguá Esquerdo - Aceita automóvel.
404 - Casa alvenaria com 120,00m2 - Rua Roberto Ziemann -

Três Rios do Norte. Possui anexo para comércio. R$ 28.000,00
(aceita automóvel de menor valor).
405 - CasaMadeira - RuaAdelina - Schroeder - área de 108,00m2
- Terreno com 450,00m2• Aceita auomóvel como parte do

pagamento - R$ 15.000,00
406 - Casa alvenaria Bairro C:zemiewicz - Rua Henrique Sohn -

área de 21 0,00m2 - Terreno com 1.300,00m2 - 1 suíte, 2 quartos,
bwc, copa, cozinha, dep. empregada, escritório, lavanderia ampla,
sala e churrasqueira - R$ 106.000,00

I· Terreno com 535����;,���ina, no loteamento 1Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
20.000,00.
• Terreno com área de 442,00m2 (13x34), sito no

loteamento Piermann, próximo a escola Giardini

·1
Lenzi. Valor R$ 16.000.00.

1• Terreno com área de 420,00m2 (15x28), sito a

Rua Henrique Bortolini, próximo a escola Cristina
. Marcatto. Valor R$ 20.000,00.

• Dois terrenos com 420,00m2 (cada), no

loteamento O pia. Jaraguá Esquerdo. Valor R$
11.000,00.

I.
Terreno com 405m2, esquina, Loteamento São

1Cristovão. Valor R$12.000,00.
CASAS

• Casa de alvenaria com 130,00m2, situado no

lotecrnento Zangheline. Valor R$ 30.000,00.
• Casa de alvenaria com 397,OOm2, Vila Nova.
• Casa de Alvenaria com 400,00m2, Centro.

1I.
1/2 (meia) Água de Alvenaria, 40,00m2, na Rua

José Narloch, noAna Paula II. (Rua asfaltada). Valor
R$ 17.000,00
• 1!2 (meia) Água de madeira, loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00
• 1!2 (meia) Água de madeira, loteamento Ouro

1
Verde. Valor R$ 12.000,00

1LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATE 60 PAGAMENTOS, COM UMA

PEQUENA ENTRADA
• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II
• FIRENZE • OURO VERDE

I.,SÃO
CRISTOVÃO

CONDOMlíNIO FECHADO

-FLAMBOYANT

Ul
o

Ul
"'
o

CRECI1541-J VENDE:

Informativo
Imobiliário A,IJS

CURSO PARA FORMAÇÃO DE ÁRBITROS TERÁ
PREÇO ESPECIAL PARACORRETORES DE IMOVEIS

o centro Catarinense de Resolução de conflitos estará
promovendo cinco cursos de Negociação, Mediação
e Arbitragem a partir do dia 17 de setembro, de acordo
com o calendário abaixo:
17/09/ à 28/09 - Blumenau;
01/10 à 11/10 - Florianópolis;
29/10 1'109/11 - Videira;
19/11 à 30/11 - Criciúma;
01/12/ à 14/12 - Brusque;
Os cursos serão ministrados em locais a serem

informados oportunamente das 08:00 às 12:00 horas
com carga de 40 horas aula. O investimento é de R$
360,00, que pode ser parcelado em 04 vezes. Para
corretores de imóveis está sendo oferecido
uma bonificação de 50%, ficando o curso por R$
180,00, que poderá ser parcelado em 02 vezes. Será
fornecida apostila e certificado de conclusão.
A proposta do Curso
O curso visa habilitar pessoas a administrar conflitos
através das técnicas de Negociação, Mediação,
Conciliação e Arbitragem, tanta para abrir um campo
de trabalho, corno para utilizar essas técnicas em seu

ambiente de trabalho, melhorando a qualidade de
relacionamento com empregados, gerentes,
fornecedores e, principalmente, com os clientes.
Com a recente criação de Câmaras de Mediação e

Arbitragem em várias cidades e com a futura criação
da Câmara de Mediação e Arbitragem da Habitação,
abre-se uma nova oportunidade para os profissionais
do mercado imobiliário.
A mediação e a arbitragem

.

A mediação é uma técnica na qual duas ou mais

pessoas ou organizações em conflitos recorrem a

um profissional qualificado (Mediador), para obter, em
curto espaço de tempo e baixo custo, uma solução
consensual, satisfatória e duradoura. O papel do
Mediador é o de facilitar a comunicação entre as partes
fazendo-as ver a melhor solução.
Já a Arbitragem, oficializada no Brasil através da lei
9.307/96, prevê a colocação em contratos de uma

cláusula Arbitral, de tal forma que eventuais conflitos
oriundos deste não serão remetidos ao poder judiciário
e sim resolvidos por um Arbitro da confiança das

partes, Esta decisão tem a mesma força de uma

sentença judicial.
Maiores informações poderão ser obtidas no CRECV
SC (48) 244-9144

Atenciosamente,
A Diretoria

Cód. 0122 - LINDA ÁREA SEM
BENFEITORIA cl 22.000,00m2,
ideal para chácara, pastagem,
plantação, lagoa. Localizada na

Rua Dom Pedro, Bairro Rio
o,

Hern, em Schroeder.

Valor R$ 40.000,00.
Negociáveis.

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul- se
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO - 13

Vende-se Casa de Alvenária
com 160m2, com 4 quartos, sala,
copa, cozinha, garagem com 60m2,

etc.Próximo ao PAMA.
Valor R$ 75.000,00 negociáveis.
Fone para contato 371-2408

(Após aS.15:30) ou 9122-1869.

Leoni
ve i e

Vendo bateria marca Dolphin azul

piscina 7peças ferragem cromada,
semi nova com 3 meses de uso ...

Preço a combinar.
Tratar com Sérgio: tel. residencial:

372 - 1308 (após às 18:00hs)
comercial: 372 - 4402

VENDAS
• Casa alvenaria - 3 suítes (460m2, 1300m2) - Vila Nova - R$ 255.000,00
., Casa alvenaria - 3 dorm. - Estrada Nova - R$ 45.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorm. - Residencial Versalles - R$ 79.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorm. - Bairro Vila Lalau - Próx. Weg - R$ 80.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorm. - Amizade - próx. Blumengarten - R$ 35.000,00

TERRENOS
• Área 325m2 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 3.000,00 + financ.
• Área 300m2 - Bairro Estrada Nova - Entr. R$ 2.000,00 + financ.
• Área 400m2 - Ilha da Figueira (próx. Colégio) - R$ 25.000,00
• Área 390m2 - Vila Nova (Local Nobre) - R$ 26.500,00
• Área 390m2 - Próx. entro Faculdade - R$ 11.000,00

APARTAMENTOS
.• EDIF. SUELEN - 3 dorms. - Amizade - R$ 52.000,00
• EDIF. MORADA DO SOL - 3 dorms. (cobertura) - Vila Nova - R$130.000iOO
• EDIF. ROYAL BARG - 3 dorms. - Centro - ÓTIMAS CONDIÇÕES
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro -laragua do Sul

co
M
N
<II

tl
w
C(.
U

�alf.�
Corretor de Imóveis

E-mail: grotewold@netuno.com.br

Te.: 372-3922/ 9122-4198

• CASA alvenaria 110m2, Vila Lenzi, local. Rua Jaime

Gadotti, Rua com asfalto, contendo 3 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc, lav., garagem + área de 70m;, coberta com laje
para ampliação em terreno de 435m2, todo murado. Valor R$
60.000,00
• CASA alvenaria 60m2, semi-nova, loteamento Mimnda (próx.
Wigando Mayer), em terreno 480m2 esquina, ótimo local R$
26.000,00 (a vista)

lí-AREHÔ
>

,,1� � "'d.,,*hlw.,m=&AAii�{>f.
•

TERRENO - Lot. Divinópolis (Figueiral, 397m2 - R$
15000,00
•

TERRENO - 634m2, próximo Giardini Lenzi 14x45 - R$
18.000,00

Vende-se apartamento mobiliado de um quarto em

Borro Velho, proio do tabuleiro, avenida beiro mar

asfaltado, prédio de frente poro o mor.

Valor RS. 19.000,00 aceito-se veículo como porte
do pagamento ou estudo-se proposto.

Tratar Fone 372-1610.

-

EXCURSAO
Excursão 00 Rio de Janeiro, Niterói, Campos de Jordão, 2 pernoites no Hotel

em Aparecido e visita aos pontos turísticos de 'São Paulo.
Saído: dia 27/12/2001 - 18 'horns / Retorno: dia 30/12/2001
Maiores informações: 370-9582, com a guia Rosinha.

COMPAREÇAM!!!
'

(0**47)
372-2903
9973-3623

CASAS
Amizade - A1v: c/ 137,00m2 - O I suíte,02
quartos- R$ 79.000,OO( Nova)
Amizade - A1v. c/ 180,00m2 - 03 quartos
R$ 75.000,00
Amizade - A1v. c/ 00,00m2 - 03 quartos - R$
25.000,00
Amizade - AIv. c/ 120,00m2 - 03 quartos -

R$ 47.000,00
Centro - A1v. c/ 21 0,00 m2 - 02 suítes - R$
120.000,00
Centro-AIv. c/660,00m2 - R$ 285.000,00
Czemiewicz-A1v.c/300,OOm2-0I suíte,
03 quartos - R$ 150.000,00
Czemiewicz-A1v. c/210,OOm2 -05 quar
tos - R$ 80.000,00
EstradaNova-Mad.c/48,00m2-02quar
tos - R$ 16.000,00 - negociável
Três Rios do Norte - Mistac/ I 02,00m2-
03 quartos - R$ 18.000.00 - aceita carro

Vila LaJau -AIv. c/ 140,OOm2-0 I suíte.02
quartos - R$ 80.000.00 ( Nova )

APARTAMENTOS
Centro - ResidencialÁgatac/n,87m2 - O I

suíte, 02 quartos - RSOO.ooo,QP

Centro - ResidencialÁgata c/ 60,76m2 - 02
quartos - R$ 57.000,00
Centro- Residencial Talismã c/ 69,90m2-
OI suíte, OI quarto-R$69.300,00
Centro - Edifício PérolaNegrac/ 107,12m2

.

- O I suíte, 02 quartos - R$ 97.300.00
Centro - Residencial Clarice Koch c/ 68,69
m2 - 02 quartos - R$ 65.000,00
Guaramirim - Centro - Edifício 'Iopázio c/
94,29 m2 - O I suíte e O I quarto - R$
85.000,00
Centro-Residencialjade-aptoemconstr\lÇão
c/ 91,43 m2 - R$ 80.000,00
Centro - Residencial Esmeralda - apto em

constriuçãoc/ 64,74m2 - venda financiada
coosulte!

TERRENOS
Amizade c/ 300,00m2 - R$ 22.000,00
Czemiewiczc/ 378,OOm2- Residencial Bela
Vista - R$ 10.000.00 assumir doze parcelas
de R$ 1.550,00
Czemiewiczc/750,OOm2 - R$ 60.000.00.
Vila Rau c/ 328,00 m2 - R$ 12.500,00
Vila Rau c/ 420,00m2 - R$ 18.000,00
Vila Lenzi c/ 696,00 m2 - R$ 20.000,00

Centro c/ 482,30 m2 - R$ 18.000.00 -

negociável
CORl!IPÁ-trevo comaBr280 -áreade

2.483,00m2 com casa - valor negociável.

SAlACOMEROAl.
Centro - Edifício Chiodini - 3 .andar - R$
33.000,00 - negociável

CASANAPRAIA
Sobrado em BarraVelha c/ 190.00m2
Casa Alv, em ltaguaçú c/ 110,00 m2

(troca por imóvel emJaraguá)
CasaAlv, em Enseada c/ 95,00m2
Sobrado e casa c/ total de 300,00 m2 -

PraiaGrande

OPORTUNIDADE !!l!
CENTRO-CASANARElNOLDO

RAU.565- vaIornegociável

COMPRA-VENDA-AVAUAÇÃO
COMERCIAI.

TEMOSOlTTRASOPÇÕES.

CONSULTE!

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

www.wolfirnoveis.bpç.corn.br - e-mail: roberson@netuno.com.br

VENDE - Casa em alvenaria, com área de 318m2. Rua 15 de
Novembro, 225 - Corupá - Centro - R$ 100.000,00
VENDE - Casa em alvenaria, com 167m2 (em construção),
em terreno de 998m2 - Rua Klara Hermann, 848 - Corupá -

R$ 16.000,00 + financiamento. Aceita proposta.
VENDE - Ed. Isabella - suíte + 2 qtos, salas conj. cf sacada,
coz., área serviço, 2 bwcs, garagem - R. Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 1320 - Centro - Jaraguá do Sul - R$
68.000,00 (aceita-se proposta)
VENDE - Casa de madeira cf 115m2, em terreno de 377,50m2
- Rua 529 (P.A, Freitas) - Centro - Barra Velha - R$ 17.000,00
ALUGA - Sala comercial - Av, Getúlio Varas, 21 - Centro -

Corupá - R$ 230,00
ALUGA - Sala comercial- Rua Vidal Ramos - Centro - Corupá
- R$ 550,00

j�IMÓVEIS� CREC/7146

VENDE - Terreno
Urbano com

2,800,OOm2, com 64m
de frente para rua

Irmão Leandro.

R$ 35.000,00

Rua CeI. Procópio G, de Oliveira, 1493
ir 370-:I!788 - Fax: 275-2294

1----------- PLANTÃO: 9104-4588 --.....

VENDE - Terreno com

672,OOm2 (14x48),
Rua Pedro Schmidt - Ilha

da Figueira.
Preço: R$ �.OOO,OO

VENDE - Mini-chácara com

área de 3.000m2, com casa

alv., com 70m2, rua 427 - Ilha
da Figueira (4km do centro).
R$ 60.000,00 ne •

PLANTÃO DE VENDAS - 9112-4711

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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275-2010 / 9101-9028 /9122-7393
Av. Mal. Dêodoro da Fonseca, 583

VENDE
- Apto. Centro (Edif. Catarina Ersching) ct suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada ct churrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de festas e 2 elevadores. R$
80.000,00 negociáveis, pronto para morar.
- Apto. cl 2 qtos. + dependo no Cond. Amizade. Garagens, área
de lazer e festa. R$ 15.000,00 entrada. Aceita-se carro na

troca.
- Apto. Bairro São Luis, próximo arroz urbano. Edifício Jardim
São Luís. Entrada R$ 10.781,00 negociável.
- Sala comercial, bairro São Luís, próximo arroz urbano, Edifício
Jardim São Luís. Entrada R$ 7.754,00 negociáveis.
- Casa campo na Palmeira em alv., na parte superior 1 bwc, 1
sala, 3 qtos. cl sacada pI lagoa e garagem pi 2 carros. Parte
inferior cl cozo cl churrasqueira + fogão a lenha, bwc e sala cl bar
+ lareira. Somente R$ 28.000,00. Aceita-se carro e proposta
ou R$ 15.000,00 entro e saldo em 36x.
- Terreno cl 496m2 (16x31) no B. Amizade próx. Salão Amizade.
R$ 10.000,00 - aceita proposta.

'

- Terreno no B. Santo Antonio - R$ 1.200,00 entro e assumir 01
salário mínimo mensal.
- Terreno no B. Santo Antonio - somente R$ 5.500,00 quitado.
- Casa de alvenaria, B. Santo Antonio - R$ 8.500,00 e assumir
1 salário mínimo mensal.
- Casa mista cl 4 qtos., Chico de Paula, próx. Escoteiros. Terreno
cl 600m2 (15x10) - R$ 32.000,00.
- Galpão indl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cl 105m2,
garagem pI 2 carros. Parte superior - 1 apto. cl 215m2 - suíte +

3 qtos. e demais dep., Vila Lenzi.
.

- Apto. 2 qtos e' demais dep., cl sacada, área de festa, faragem
cl portão eletrônico, Vila Lalau - R$ 4.625,00 de entrada.

DALTERRA LIMPA FOSSA
Or�amento sem compromisso

.lIMPESA DE FOSSAS;

.DESENTUPIMENTO DE CANOS, PIAS,
BANHEIROS E CAIXA DE GORDURA;

.SERVIÇOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.LlGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO). PLANTÃO: {47} 9117-4713

Rua Urubici, 1027 - lateral da José Picolli - lote 31 - EstradO'Nova - Jaraguá do Sul

Sd\ürf.....
Lanches

371-2447
O melhor atendimento da eídade

Rua Reinaldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

VENDO CHÁCARA
Área de 20.000m2, com toda
infraestrutura, chão pronto

para construir, local
próximo do centro, um dos

lugares mais lindo da .

região agora em suas mãos.
Aceito carro, camioneta ou

parcelamento.
Tratar: 370-9172

EMPRÉSTIMOS"
Funcionários públicos em geral,

aposentados, pensionistas estaduais,
municipais e assalariados em geral.

Com desconto em folha
ou cheque pré.

Sem limite oe idade, sem SPC ou
serosa poro dese. folha.

-

ATENÇAO
Precisa de dinheiro?

ARQUITETOS

ATENÇAO
Vendo SOFTWARE

ARCHICAD original, versõo
6.0; parcelado longo prazo,

Ligue urgente:
Max/Paulo

(16) 624-4333
E-mail: mmonhos@yohoo.com.

ligue com cheque pré
até 12 vezes

Tratar:
(47) 3035-2885

-, (47) 3035-4236
(47) 9905-2764

Ruo João Ploninschek, 293, solo 6 (antigo
Zonto Mlil. (onstr.)· 9991-6366

Vende-se uma ótima casa a aOOm da lagoa, em Barra do
Sul, ou troca-se por uma em Jaraguá ou Guaramirim.

Tratar: cf D. Adelina - 9992-7533

Aceitamos Representantes pi todo Estado

�"'-;"»;""\'\�

_edCIin
Urologia e Medicina do Trabalho

Dr. D. Maurício Spies
E-mail: medclin@netuno.com . .br

Av.Mal. Deodoro da Fonseca, 1'76 sala 9 - Jaraguá do Sul- sc

Fone/Fax: 371-4724

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

OFERTA DA SEMANA.
� CENTRO - Ed. Karine - cl 120m2, 3
l' qtos, sala, cozinha cl armários sob

._._.

medida, 2 bwc, área serviço, garagem
individual p/2 carros. Valor R$
43.000,00 - R. João Picolli

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

EDIFÍCIO DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Ed. Dianthus Cobertura cf acabamento de la
Ed. Rebelo Centro: 3 dorm. cf garagem
Ed. Picalli Centro: 3 dorm. + dep. cf garagem
Ed. Chiodine Centro: suíte + 2 dorm. cf garagem
Ed. Cristiane Monique Centro: 2 dorm. + dep. cf garagem

.

Ed. Maximu Center (novo) Centro: suíte + 2 dorm., cf garagem
CASAS

DESCRIÇÃO DO IMOV'EL
casa Comercial - R. João Picolli
casa em Alv. cf 3 dorm. cf garagem
casa madeira cf 3 dorm. cf garagem
Casa alv. cf 3 dorm. cf garagem
casa alv. cf 3 dorm. + dep. garagens

SALAS COMERCIAIS
DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Sala cf 60m2 - Centro Odontológico

'

Sala cf 32m2 - Prédio do antigo Senac
Sala cf 62m2 - Ed. Schiodine

JARAGUÁ ESQUERDO - Lot.
Juventos- casa em alv. cl 60m2, 1 qto,
sala, sala, cozinha, bwc, área serviço.

Terreno 400m2 esquina. Valor R$
26.000,00 (próx. Campo do Juventos).

VILA LENZI - ótimo sobrado (lindo), com
acabamento de 1a, 258m2, suíte cl hidra + 3

qtos, sala estar, sala jantar, sala de TV,
escritório, cozinha cl armários sob medida, 2
bwc, área serviço, garagem pI 2 carros.
Terreno 418m2• Valor R$170.000,OO-
R. Antonio Carlos Ferreira (aceita proposta)

ÓTIMOS INVESTIMENTOS NO CENTRO DACIDADE!!!
Várias salas comerciais para locação
FALL SHOPPING CENTER - R$ 10,OOm2

Av: Mal. Deodoro da Fonseca, nO 320 (ao lado Lojas Breithaupt)

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA VENDA
APARTAMENTOS

- CENTRO - Ed. Christiane Monique cf 144m2 - 2 qtos + dep. empregada, sala cf sacada, 2 bwcs,
área serviço, garagem - R$ 43.000,00 (negociável)
- CENTRO - Ed. Jacó Emmendoerfer cf 170m2 - suíte + 2 qtos, dep. empregada, 2 bwc, 2 vagas de
garagem - R$ 75.000,00
- CENTRO - Ed. Florença cf 70m2 - 1 quarto, cf garagem - R$ 39.000,00
- CENTRO - Ed. Carvalho cf 135m2 - suíte + 2 qtos cf dep. - R$ 80.000,00 (neg)

CASAS
- Vila Lalau - ótima casa em alv. cf 70m2, 2 dorm + dep. - R$ 40.000,00
- Czerniewicz - casa em alv. cf 130m2, 3 dorm + dep. - R$ 55.000,00

LOCAUDADE
Centro
Czerniewicz
Centro
Centro
Czerniewicz

LOCAUDADE
Centro
Centro
Centro

.
Sua melhor opção de prazer

u4t".,�i��i!'�'\t() 24 �()�.At>
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massasens eróticas

F"O NE: {471 999'1-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

VALOR
R$ 2.300,00
R$ 350,00
R$ 350,00
R$ 380,00
R$ 300,00
R$ 550,00

VALOR
R$ 1.200,00
R$ 450,00
R$ 300,00
R$ 400,00
R$ 350,00

VALOR
R$ 200,00
R$ 250,00
R$ 230,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pizzaria 80
��za Giga�� f45(mi'�"� ,11�9')Pi'zza GrariBe (35cmJ � RS 13;9
PizzmMQdia! (30cm) - 'RS Rl,I,90

'!. ...•
I
.... "h

Pizza pequena �2§CQ1)r- �S'8/90
.
(td�oOe.� RS,]5,90

SerVimos a1moclJ e MatmitexltlSob eneomendà
,

.

.

.. .

-

-

-

-

-

�-
-_ -,- _- ';-{:/;'\( :�üJéM

Rua ;p'rocQpio Gomes de Oliveira,1277 - Jaraguó do Súl-

F/ESC

SENA/

JARAGUÁ DO SUL
...... ",

ISO 9001
��O'1JWLtl",HO!,<
�lATtai:lCAE�

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:
-.

· CAD Confecção - 60h.
· MOPE (Treinamento Específico para Condutores de

Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos

Perigosos) - 40h.

Soldagem Industrial - 80h.
· Leitura e Interpretação de Desenho Técnico

Mecânico - 60h.

Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone

370 - 7722 , pelo Site: www.sc.senai.br ou ligue
gratuitarrente para SENAI On-line no 0800 - 48 1212 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se um cofre 9112-0509, com prefixo 376. tricô Trantura,

I!VERSOS I 1 00x45, de R$ Carlos. R$ 500,00. Tratar: com trocador de
230,00 por R$ 70,00. 376-1773. cores e uma

Tratar: 370-0464. Vende-se TV 20', remalhadeira. Aluga-se apto novo;
phillips, controle Vende-se Freezer 28 Valor a combinar. com 3 qtos, bairro

Vende-se ferramentas remoto, à cores, litros vertical. Tratar: 370-0598 Czerniewicz. Valor
Vendo telefone, fax para esquadrias de seminova, R$ 400,00. R$ 400,00. ou 911 8-8604, com R$ 350,00. Tratar:
ponosoruc, com ferro, contendo Tratar: (47) 9119-4036. Tratar: 376-1773. Sônia. 372-0071.
secretária. Tratar: diversos peças. Tratar:

i370:7238. 370-2505, com Sr. Compra-se chácara Vende-se PlaystatiOn I. Vende-se Vendo apto grande no

Jorge ou Dina. nas imediações de R$ 350,00. empilhadeira da Edifício Jaraguá, semi-
Faço traduções, Jaraguá, área + ou - Tratar: 376-1773. marca Marcoplam, mobiliado, recém
inglês português e Vende-se antena 10.000m2, com ano 1984, motor reformado.I

português inglês. direct Tv, R$ 150,00. qguas para lagoa. Vende-se máquina de 1113, à diesel, Tratar: 9963-8585 ou
Tratar: 275-1960, Tratar: 275-3642. Tratar: 9122-4198, tricô. R$ 300,00. capacidade de 8 (11) 6976-9448 falar
com Edilson. com Walter. Trotor: 376-1773 toneladas. com Germano.

Vende-se cavalo Valor a combinar ou

Vendo filmadora marchador, encilhado Vende-se mercearia Vende-se ponto de troca-se por Vende-se apto na Vila

I panasonic, com pouco por R$ 450,00. do Léo, à 500m pra táxi, ria Rua João empilhadeira Nova. Valor R$
uso. Valor a cornbinor. Tratar: 275-3642. dentro da Rua da Januário Ayroso, ao de menor 7.000,00 e, assumir 1/2
Tratar: 379-1119, com gruta, antiga Tifo dos lado do Salão capacidade. cubs ao mês. Tratar:
Marisa. Vende-se máquina de Pereira, com estoque Bompani. Valor Tratar: 370-2826, 370-7698 cf Vilson.f

completo. R$ 3.500,00 de, com Gilson.picar trato, por
Vendo máquina de R$ 150,00. R$ 15.000,00. 'entrada + 30x Vende-se apartamento
bordar, marca Tajima Tratar: 275-3642. Tratar: ;371-7341. R$ 433,00 fixo. Vendo loja de de 1 quarto mobiliado,
com 10 cabeçotes Tratar: 9973-8570. móveis e material em Barra Velha, praia
computadorizado. Precisa-se de moças Vendedor externo de construção, no do Tabuleiro, AvenidaI Tratar: 372-1840, para dividir aluguel oferece-se para Vende-se linha bairro Bom Retiro, asfaltada, prédio deI com Gilberto. de apto. no centro. trabalhar em Jaraguá telefônica, prefixo em Joinville, ótima frente para o mar. Valor

Tratar: 9111-9937. e região, possui 376. R$ 600,00. clientela, ótimo R$ 19.000,00 aceita-se
Vendo celular com 5 veículo próprio. Tratar: 370-7881, faturamento. veículo como parte do
meses de uso da Precisa-se de rapazes Tratar: 9955-0765. com Leonel. Tratar: (47) pagamento, ou

'II global. R$ 170,00. para dividir apto. 453-1023 ou proposta. Tratar:
I Tratar: 9111-9937. Tratar: 275-2130 ou Vende-se telefone Vende máquina de 3025-4549. 372-1610.

,

CI
· I •

'

?��;:�'�" �.�: .���:�.��� .d.e. f.o.��.............................. asslmovels �.Q��I.Qp'Qr.QYR:M

VENDE-SE·
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- CORREIO DO POVO
'

. SÁBADO, 3 de novembro de 2001
............................................................ , asslmovels .

PROMOÇÃO OA SEMANA
Por�ão da casa - R$12,90

Pizza Gigante com

mini brinde - R$ 18,90
Pizza Grande com

mini brinde - R$14,90
Pizza Pequena - R$ 8,90
Bife a parmegiana - R$ 14,90
Calzone - R$ 15,90
Porção da Casa

"

;;},,,, Prazer em
:�)�atender bem.

Brinde
EazelJ�º seu.PI�iR"

de uma piiza granHe ou

gigante você ganba

(Alca:_ra, picanha, cala��e$a,.peito e Ri:! 1290cora�ao de frango e atpII.,. fflto) ., I

!

Entregamos em Guaramirim
•• •

UIIJAiflJlnlJ"lZ
banana nev'

Pref. Wa/demar Grubba, 2176 - Vila La/au - Jaraguá do Sul

LTIVE COGUMELOS
A 'IMPftIINDIMliN'08

SISTÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

Se você tem' sítio, chácara ou apenas
uma área de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do produto a

RS 130,00 o Kg.
. I

,;975-6271

M�ERSOS I
Vende-se caixa 15.000,00. R$ 224,00
dutada com mensal. Tratar:
subwoofer.. 370-2995.
Valor R$ 160,00,
tratar: 379-1062 / Vende-se linha prefixo
9963-5090, com 370, disponível para

Vende-se Mercearia Ailton. Ilha da Figueira e

do Léo a 500m para região. Valor R$
dentro da Rua da Vende-se filmadora

.

350,00. Tratar:
Gruta, antiga Tifo dos Panassonic com 9975-3155,
Pereira com estoque pouco uso. Valor a instalaçãoimediato.
completo. Valor R$ combinar, tratar: 379-
15.000,00. Tratar: 1062 / 9963-5090 Vende-se um freezer,
371-7341 em ótimo estado, 180

Vende-se 2 calças de Its, por R$ 220,00.
Vende-se bicicleta 18 uniforme no tamanho Tratar: 376-1684.

marchas, semi nova. 16 e P do Colégio
Valor R$ 80,00. Albano Kanzler, em Vende-se toldo
Tratar: 371-1495. estado de nova. Valor seminovo, em ótimo

R$ 150,00 as duas, estado, 35x5m2• R$
Vende-se dreamcast tratar 275-3185 540,00, a negociar.
zero na caixa e Tratar: 376-1684.

garantia, com 23 CDs Procura-se rapazes
e controle. Valor a para dividir Troca-se play station
vista R$ 450,00 ou 3x apartamento hO por um dre6stcast.
sem juros. Tratar: centro.itrotor: 275- Tratar: 370-30 11,
371-0528, falar com 2130 ou 9112-0509 com Thiago.
Débora ou Mauro. com Carlos.

Vende-se piscina de
Vende-se galpão pré- Vendo loja de móveis 6,5x3,6x1,40 (nova).
moldado industrial ou o estoque a preço Tratar: 371-0742.

pronto cf. 200m2, no de custo em Joinville,
Bairro Rio Hern em tratar: (47) 453-1023 Precisa-se de uma

Schroeder. Valor R$ ou 3025-4549. mensalista que não

55.000,00. Tratar: pernoite e que tenha
9973-9313 ou (47) Vendo excelente ponto referências .. Trata r:
374-1313. comercial em Joinville 371-4921, com

defronte ao Marilene.
Vendedor externo Supermercado Vitória,
oferece-se para tratar: (47) 453- 1023 Vende-se um vídeo
trabalhar em Jaraguá ou 3025-4549 cassete. Valor R$
e reqiôo, possui 100,00. Tratar:
veículo próprio. Vende-se carta de . 275-2364, com

Tratar: 9955-0765. crédito de R$ Marlon, horário
comercial.

CASA PRÓPRIA
Casa - Reforma - Construção Vende-se solão

debelezo
completo,

com telefone.
Clientela formado '0
8 anos. Ruo Mal.
Deodoro. Trotar:
371-4851.

CRÉDITOS
PARCELAS A
PARTIR DE

R$ 17.281,00 R$ 125,00
R$ 26.856,00 R$ 165,00
R$ 28.988,00 R$ 209,00'
R$ 34.563,00 R$ 249,00
R$ 46.270,00 R$ 333,00
R$ 57.420,00 R$ 413,00
+ Seguro de vida em grupo.

B�a
consórcios (47) 222-1152

Fone (47)
275-0203

Fax 371-8351
<,\_ J

n'-
/--<:; Transporte_.;\.__./._

•
�

/u� para:CClm'inhu do Sol
�

L IrmtsporteEsp«ial Faculdade (local),

(47) 372-1479 Trabalho, Festas

9113-1646 Casamentos, etc.

Jaraquá do Sul - se

Atendemos em dois endereços:
* Rua BethaWeege, 2485 - Fundos Jaraguá 99 - Em frente a Verei, Maass,
* Rua Angelo Rubini,504 - 2° piso LUX - Barra do RioCerro - Jaraguá do Sul

��v_

r,/
.. 1<��U����'....'

.' ._
ATENDIMENTO

Segunda á Sábado em
vários horários.

....... l-8 Treinamento dé crianças

.

-

....It.4Tl ..� a partir de 5 anos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADO pE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
la Vara

l--·_·-_· EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA
-.- .. -

I
-----.--.---. --- _._ - _ ... _.1

!'.SA.z.O llil E[!lTAI,: dias

Direito,
Q(A) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fomerolli, Juiz(a) de

FAZ SABER que, no dia 13/111200 I, às JS: 15 horas, e, em segunda oportunidade. no dia
28/11/2001, àS-1S:1S horas, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano

�ackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-Se, será(ão) levadotsj .a
leilão/praça o(s) bem(ns) descrito(s), consoante determinação constante dos autos n°
036.96.001532-4, em que figura(m) como exequente(s) Banco lIau S/A, tendo como

exe�utado(s) Jdemar João Schmitz (Espólio) e outro. Bem(ns): 3.500 (três mil e quinhentas)
camisetas brancas, tamanhos P, M, G, malhas 3D/I,. Avaliação: RS 17.463,82 (dezessete
mil, quatrocentos e sessenta e três reais, e oitenta e dois centavos), em

, cujo valor será

c�r�gido monetari_!lmente até a data a Hão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao

d�bJto cobrado. Onos: Recur s ou pe ências: Salienta-se que, em primeiro
leilão/praça, o valor do lanço não oderá ser in ior a avaliação efetuada, sendo que, não

ocorrend� a venda neste(a), será evado à segunda oportunidade, onde haverá a alienação a

�uem mais ofertar (art .. 686, ,do CPC). Ca o nào enconlrado(s) o(s) devedor(es),
hca(�) o(s) mesmo(s) cientefs) por meio do prese e, da realização da hasta pública acima
descrita. E, para que che e a conhecime o de t dos, partes e terceiros eu Iara Clerice
Alves, o digitei, e eu,· , Ana Lúci ozza, scrivã(o) Judicial o conferi e subs�revi.
Comarca de Jaraguâ do Sul(S ,22 de ago de 20 I.

DOMENICO JOSÉ WEBER, sócio gerente da empresa
INDÚSTRIA DEMÓVEISWEBER LTDA., estabelecida à Rua
Antonio Ziemann, nQ 63, Bairro Centro, município de

Guaramirim, neste Estado, Inscrita no CNPJ sob nQ
84.091.537/0001-02, Inscrição Estadual nQ 250.269.473,
comunica que foram extraviados Notas Fiscais, Série B-1
nQ 105 à 125 e 981 à 1.000, Série C-1 nQ 461 à 500, em
branco, sendo que as mesmas foram canceladas
tornando-as sem efeito. A empresa não se responsabiliza
pelo uso indevido da mesma.

VENDOCHÁCARA
Área ·20.000m2, com todo infraestrutura,

chão pronto poro construir, local próximo do
centro. Um dos lugares mais lindo do
região agora está em suas mãos.

Aceito corro, «imionete ou parcelo pagamento.
TRATAR: 370-9172

"SOO 7:811 51100
�

.. .

(

Economize Tempo e Dinheiro!'

�
o OiSK IIIEo.,.mflc;6es que está no mercado desde

1995, Í11ida sua expansão !}"rn o 81'1'11\;1 na grande Curltilnl, Estado I
elo Paranà, Atende cli�...íamente ;14 horas por dl<i " seu !ibjer,vü é
Guxilku: o t.Q<tl"aa�·rlid(lr .8. enCCtn!:rJir as e:n�pre-;St\·s.� o�. p�.HWS. e os

�ei'viç'(}s ch� seu. ínteresae. VejA alguns exemplos Informátíca, teie.1huia.
vomla " """,stênria de eh,tm·delrtmlrus, resrsorantes, íanchoneres,
hoféis � "1"gen;\. repams domésticos. prediais e .ím!l1snialli. Um!?':... e
conservação, jart!h:ta:gern. e pats.fttvsrnQ. produtos e: presente....� nactonais
e rn�p(�rtJ.'};do�. medkcs, engen.beir!)s� dt:xwistas e outros predutos e

$efviços do seu dia-a-dia.
'

Nosso serviço i: pcrso1l0'Hz.ad.o, rW$$;uim.os um q_J.muro de
proflssícnaís altaurcme qualificados par" ª,end"r plenmnen"l<: ""as
nccc$$.ídades..

NoO!fOll 789 5;9·00 VilC':: obtem t"<:I.,,,,, l\!> info,.mn9õe� que
precisa .para fazer o melhor nome, telefono, endereço,
horário de atend imeneo de prestador;," de serviços e

proíi�,;j{)!la[g 111;>enü$, l,1�étD de Homo e E·mrul se possuírem.
Você também poderão �oli.ciWr pe�o- nome do produto oU Set\!i,ç{)� que

pa$-$arer.no� vári{\� opções ?o'lra: SlW. pesquisa.
P{H\SUÜUO% também um l).llUl.(;O de tJndü:s fU'� internl(!:L que contém

in.foffI1t\Ç"he:$ e-x{:""hJ�jva.s de nossos ehf'l1 toes ttH.ad.os (.� r�odt' ser a_cess.lli.da
_pe.lo endereço 'V?\,'\v.�rnh1".l�dnf(l.ço.n.Lbr" onde- v(j��� encontra h�l·ubhn
produtos t' servlcos em prornnç-óe-:s, basta at·cw-ütr () lJr1K ""'C.lass.i.flcadQ$
Promoeionais".

S,�be pill' qui; " Obk Informações é dij)"l'"enkY·
E sjl)Jpk�! flor ser urn Sl'l"VÍ<;O Ç()1U de l.ltHJdade pClbHcll,
não visa lucro com �S Hg$,ç6>t;� p/J1S tem como pfOpÓSltO)
lüc:Hitat fi vida da comunidade, @preximmtld-o queql quer vender tif!
quem quer comprar <

!

O custo de acesse é de R$ ü/27 o rmnutc � pulso nunímo definido
para mnnurençáo do serviço -t'; que é t(Hah:nentt: retido pela Kmb:rald,
c:mpres.n cessionária e l1dm:indstn-l.dnra do :siste:m.a.
l?ürtmno n�o esq\W�:R: 'Pn:::>Cur.r.H' natH;i'� tn,tüs.UgueO;SOO 7BSI .$'.f)(J(J

Antes de comprar produt:05
e se,..,ir;os Con5ult:e�nos!

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

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL n2 23.489 de 24-10-2001

Cópia recebida do cartório de canoinhas, neste Estado
ISRAEL ROSA DA LUZ E SIOMARA DE JESUS RODRIGUES

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, natural de Lages,
neste Estado, domiciliado e residente nesta cidade, filho de Nilton

Rodrigues da Luz e Maria Ondilia Rosa da LUz.
Ela, brasileira, solteira, dona de casa, natural de Canoinhas, neste
Estado, filha de José Rodrigues e Maria de Fatima Rodrigues.

EDITAL n2 23.493 de 25-10-2001

Cópia recebida do cartório de Carapicuíba, São Paulo
MICKY DE OLIVEIRA E flOBERTA DE OLIVEIRAVIANA

Ele, brasileiro, solteiro, atleta, natural de Osasco, São Paulo,
domiciliado e residente na rua Epitácio Pessoa, 111, apto. 66,
nesta cidade, filho de americo de Oliveira e leonor Inacia de
Oliveira.
Ela, brasileira, solteira, gerente de vendas, natural de Osasco,
São Paulo, domiciliada eresidente na Rua Rebouças, 42, Jardim
Santo Estevão, Carapicuíba, São Paulo, filha de José Afonso de
Barros Viana e Eny de Oliveira Viana.

'

EDITAL n!! 23.500 de 29-10-2001

Cópia recebida do cartório de Rio Negro, Paráná
MARCOS FERRAZZA E ADILCENEIA BECKER DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Tifa dos Monos, Nereu Ramos, nesta
cidade, filho.de Mário Ferrazza e Renata Ferrazza

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Rio Negro, Paraná,
domiciliada e residente na rua Arthur Kaiser, 52, Rio Negro, Paraná,
filha de Adilson Antônio Becker da Silva e Maria da graça Becker
da Silva

-

EDITAL n!! 23502 de 30-10-2001

Cópia recebida de Schroeder, neste Estado

Ele, brasileiro, solteiro, tatunsta, natural de Jaragua do Sul,
domiciliado e residente na rua Rio Branco, 600, Schroeder, neste
Estado, filho de Guido Rosá e DorisTomazelli Rosá
Ela, brasileira, solteirá, estilista, natural de Foz do Iguaçu, Paraná,
domiciliada e residente na rua .João Wiest, 1.789, nesta cidade,
filha de Romário Dias da Costa e Rosemeri Nieuwenhoff da Costa

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.

COMUNICADO
Empresa PORTAS SANTA CATARINA lTDA. Ruo Alvin
Meier, s/n, Ribeirão dos Pedras, Jguá 99, Joroguá
do Sul, SC, informo abandono de emprego do Sr.
VÂNia PROBST, OPS nº 04730 - 581, admitido em

01/03/2000, abandono 25/01/2001.

- Malharia
- Tecido Plano
- Infanlil

-lingerie
- linha Praia
- Assistência Técnica

- Treinamento
- Anólise de Produto
- (ursos

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHAMELLO, Tabelia Designada da Comar
de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, el

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se ochorn nel

Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ADELAIDE FENRICH - RUA ARTUR EGER 611 B VIEIRAS
NESTA;
AMAURI ROSA - R HARI BROHMANN - NESTA;
ANTONIO RIBEIRO DE ASSUMPCAO - RUA MAX. WILHELM 2
APTO 03 - NESTA;
CFJ DE LIMA - R INDEPENDENCIA 286 - NESTA;
CLECIO DE ANDRADE DIST DE PROD NAT LT - RUA JOA
ARNOLDO MORITZ 259 - NESTA;
COM AUTO PECAS A TEC YOAL LTOA - RUA REINOLDO R,Ii
642 - NESTA;
CONDUTRON IND.ELETRONICA LTOA - R MARIA UMBELlN
DA SILVA 232 - NESTA;
CONDUTRON IND.ELETRONICA LTDA - RUA MARI
UMBELlNA DA SILVA 232 - NESTA;
DRESSEL DISTRIBUIDORA LTOA - RUA JOAO RODOLFO F.LO(
20 - NESTA;
ELlDIO MURARA - RUA ANTONIO CARLOS FERREIRA 1217
NESTA;
IVONE ll,BEIRO DE LIMA GOULART - RUA CORONE
PROCOPIO GOMES OLIVEIRA. 290 - NESTA;
JOAO AFONSO PELLENSE - RUA 786 - LOTE 16 CXP 564

NESTA;
JOAO LUIZ FONTANELLA GOSS - R PE PE'DRO FRANCKE
253 - NESTA;
JOSEMERI DE SOUZA COELHO ALVES - R WALTER MARQUARD
100 - NESTA;
JOSEMERI DE SOUZA COELHO ALVES - R WALTER MARQUARD
100 - NESTA;
-JUVENI DOS SANTOS BAECHTOLD CORREA - RUA FRI1
BARTEL 727 - APTO 12 BL 4 - NESTA;
JUVENI DOS SANTOS BAECHTOLD CORREA - RUA FRIl
BARTEL 727 - APTO 12 BL 4 - NESTA;
KATIA SILENE HEYDEN - R PRESIDENTE EPITACIO PESSO
111 - NESTA;
MAJOKA UNIFORMES IND E COM LTOA - PROF ANTONIO
AYROSO 60 - NESTA;
MARCIO KLUGE - RUA FREF JOSE BAUER 2250 - NESTI
MARCIO KLUGE - RUA FROF JOAO BAUER 2250 - NESTA.
MARELI KAMER - RUA 263 HERBERTO SASSE ILHA DA FIGUEIR
- NESTA;
MARELI KAMER - RUA 263 HERBERTO SASSE ILHA DA FIGUEIR
- NESTA; .

MARELI KAMER - RUA 263 HERBERTO SASSE ILHA DA FIGUEIR
- NESTA;
MARElI KAMER - RUA 263 HERBERTO SASSE ILHA DAFIGUEI�
- NESTA; .

MARELI KAMER - RUA 263 HERBERTO SASSE ILHA DA FIGUEI�
- NESTA;
MARISTELA KACZOROWSKI - RUA 649 SNR CASA - NESTA
NATUREZA CENTRAL DE TRAT RES IND LTDA - RUA MA
CASTELO BRANCO 6132 - SCHROEDER;
OLHO VITAL IND COM LTOA - JARAGUA DO SUL - NESTA
PARACHOQUES JARAGUA LTOA - RUA LOURENCIO KANZlE
467 - VILA LENZI - NESTA;
PROTETORES JARAGUA IND COM LTDA - CAIXA POSTAL 51,
- NESTA;
REAL ,EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 17
- 'NESTA;
REGINA GONCALVES - RUA JOAQUIM INACIO DE PAUU
2299 - CHICO O - NESTA;
REGINA GONCALVÉS - RUA JOAQUIM INACIO DE PAUU
2299 - CHICO O - NESTA;
REGINA GONCAtvES - RUA JOAQUIM INACIO DE PAUU
2299 - CHICO O - NESTA;
RIVELlNO MARQUES DA SILVA - RUA 482 APTO 03 - NESTA
RODOVIA INDUSTRIAL LTOA - ROO BR 280 KM 55 BLOCO �

NESTA;
SOL AUMENTOS LTOA _;_ RUA ALMIRO DE MIRANDA RAMO
643/0 - NESTA; •

VALCIR JUNKES - RUA APIUNA 199 RIO ERN - NESTA,

II

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusÇlram
a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur
Muller, nO 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 se.(em 01

referidos protestados na forma da lei, etc.

II Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

\
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DEPOIMENTOS
ALCIONIMACEDO CANUTO
Diretora do Museu Emílio da Silva

"O senhor Eugênio é uma pessoa com grande espírito de cidadania e consciente de seu

papel histórico. Sempre se preoc:upou em registrar e guard'ar documentos que fazem

parte da História do Município. Os artigos dele no Jornal CORREIO DO POVO serve

como subsídio para quem trabalha com cultura. Ele sempre dedicou um tempo precioso
ao museu, ajudando na pesquisa. Na minha opinião, ele é o sucessor de Emílio da Silva

na questão da preservação e do registro histórico."

RODOLFO HUFENÜSSLER

"Ele é uma pessoa admirável não só pelo
conhecimento que possui, mas pelo espírito
de luta e disposição em trabalhar pela
comunidade. Ele é incansável. Um grande
amigo que jamais se nega a nenhuma

incumbência que lhe seja pedida. A ética

sempre foi o ponto de destaque em sua

atuação política e profissional. O mais

admirável é que ele sempre trabalhou

pensando na comunidade."

Diretor-presidente da Duas Rodas
Industrial

IT

o

EGONJAGNOW
Diretor do Arquivo Histórico
Eugênio Victor Schmõcke1
"Na questão da preservação
histórica o senhor Eugênio tem o

seu espaço reconhecido. Ele é um

.baluarte nessa questão da

preservação histórica."

IRINEU PASOLD
Prefeito de Jaraguá do Sul

.

"Jaraguá do Sul orgulha-se em poder
comemorar data tão significativa.
Nossa história e fatos que marcaram

a grandeza e a pujança do nosso

Município possui, no aniversariante,
o elo entre o ontem eo hoje."

JOSÉALBERTO BARBOSA
Promotor deJustiça aposentado
"Nesta ocasião em que o nosso ilustre
historiador e grande conhecedor das coisas

do Itapocu está de aniversário, quero deixar

uma mensagem para as gerações desse Vale:

que jamais esqueçam de prestigiar essa figura
que tem sempre se preocupado em deixar

tudo registrado, de forma séria, todos os
'

fatos que marcaram e marcam a história da

região. Desde as coisas pequenas e grandes.
Conheci o senhor Eugênio em 1973 e, desde

aquela época, somos amigos. Além de amigo,
admiro a trajetória do profissional
comp�tente e sério que ele sempre foi."

A assinatura do termo de posse
de Eugênio Victor, quando assu

miu a vice-prefeitura de Jaraguá
do Sul, em 1970.

Ao lado, Eugênio ao lado da

esposa e dos fi lhos, Yvonne,
Rosane e Eugênio Filho, acompa
nhados dos sogros (sentados) e

ainda da família de sua cunhada,
Rei i nde H enshel

Falecimento - 2000.

Junto da eterna cornpa-.
ribeira, Brunhilde, nas

comemorações dos 50 anos

de casamento, em setembro
de 2000

CORREIO DO POVO
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I PRESTí�IO: HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ É REFERÊNCIA EM SANTA CATARINA

Título deAmigo da Criança foi
oficializado durante solenidade1'./

i

]ARAGuA DO SUL - Em
solenidade marcada pela
presença de autoridades po
líticas, empresarias e comu

nitárias de Santa Catarina, o
diretor-administrativo do

Hospital e Maternidade,
Hilário Dalmann, recebeu
das mãos da representante
doMinistério da Saúde,]ane .

Ramos Pereira, a placa que
simboliza o título de Hos

pital Amigo da Criança. O
título é concedido aos hos

pitais que seguem normas

estabelecidas pelo Unicef e
critérios do Ministério da
Saúde que visam o incentivo

, ao aleitamento materno.
O Hospital e Materni

dade ]araguá é o 12° hos�,
pital de SantaCatarina a con

quistar esse título, que ga
rante um atendimento dife

renciado, feito com profis
sionais capacitados na área

de incentivo ao aleitamento
materno. Atualmente, no
Brasil, 195 hospitais são

Amigos, da Criança. No
mundo todo esse número

é de 15 mil. De acordo
com o secretário de Saúde

Edson Junkes/CP

LaurilaWeege recebeu homenagem especi� dura1l:e a solenidade

do Estado,]oão José Cân
dido da Silva, Santa Cata
rina é o Estado que tem o

maior número de hospitais
credenciados como Ami

go da Criança em toda a

Região Sul dó Brasil.
A representante do Mi

nistério da Saúde informa
ainda que, apesar do título

.,

ser concedido pelo Unicef,
quem viabiliza todo o

processo é o Ministério da

Saúde, que investe em trei

namento e capacitação para
todos os avaliadores e pes
soal envolvido neste pro-

cesso. Ela ressalta que, atra

vés desse título, o Hospital e
Maternidade]araguá pas
sará a receber R$ 20,00 a

mais por procedimentos
obstétricos, ou seja, parto
natural ou cesária.

Além dos dez passos
exigidos pelo Unicef para
o credenciamento, o Minis
tério da Saúde também

impõe alguns critérios ao

hospital, como não estar

respondendo sindicância do
SUS nem ter sido condena
do judicialmente nos úl

timos dois anos em proces-

so relativos a prestações de

serviços para mãe e filho,
possuir em seu quadro de

funcionários um responsá
vel habilitado para atender
as gestantes, possuir comis
são de avaliação do número
de mortalidade materna e

neonatal e apresentar taxa de
casariana compatível com as

exigências atuais do SUS e

cumprimento no tempo de

permanência hospitalar de
24 horas para parto normal
e 48 para partos por cesária.

O governador Esperi
dião Amin, presente à sole

nidade, destacou o espírito
de luta dos jaraguaenses e

o apoio do. empresariado
local ao Hospital]araguá,
em especial ao casal Wan

dér e Laurita Weege, que
receberam homenagem
especial. O diretor do
Conselho do Hospital e

, Maternidade]araguá, Lírio
Utech, aproveitou a opor
tunidade para anunciar que
o empréstimo solicitado

junto à Caixa Econômica

Federal sai nos próximos
dias.

!

Prefeituraquerinstalarunidades deprocessamentodealimentos
]ARAGuA DO SUL - O

gerente de Agricultura da

Prefeitura, Alcides da Nova
Peixoto, informa que já estão
em andamento estudos para
a criação de unidades coleti
vas de processamento de

produtos de origem animal
e vegetal, uma das ações pre
vistas no Programa deAgre
gação de Valores, dentro do
Plano Plurianual da Prefei
tura. "Como o mercado
vem exigindo cada vez mais

produtos miniprocessados e
: \

I

inspecionados, e individual
mente os produtores não

têm condições de fazer isso,
essas unidades se apresen
tam como excelentes alter
nativas para viabilizar a

permanência do pequeno
produtor no campo, o que
é uma das principais preo
cupações da Município no

que se refere àatividade rural",
confotme explica o gerente.

Peixoto diz que as uni

dades de processamento de

alimentos, localizadas nos

o dia fa�orecerá
s, as investimentos e
biliário, Nas coisas

'lJliocê estará menos

expressiva e mais racional.
Solte-se!
C'

ito de ninguém.
bem com pessoas
alvez se mostre

mais tímida com o seu par,
'

bairros]araguazinho e Ri

beirão Grande do Norte, já
cumprem essa função com

sucesso, o que motivou a

criação de outra unidade,
que será construídano pró
ximo ano no Bairro São]0-
ão, atendendo reivindicação
da própria comunidade.

O gerente acrescenta que
dentro do Plano Plurianual
estão previstas ainda pelo
menos mais três unidades

coletivas de processamento:
de leite, abate coletivo e

processamento de hortaliças.
Para facilitar a comercia

lização está em estudo a

formação de uma entidade,
representada por integran
tes da Apeafa (Associação
dos Produtores Artesanais
de ]araguá do Sul), Asso
ciação de Bananicultores,
Sindicato dos Trabalha

dores Rurais, técnicos e

Gerência da Agricultura.
Esta equipe deve reunir-se

no dia 18 -de novembro, na
Prefeitura.

ão invente moda.
se com a rotina e

das preventivas, seja
o ao trabalho ou à

saúde.' Q�or, astral acomodado.
Virgem - A Lua capricorniana

rá a sua autoconfiança
refletir na sua

as questões
s, será hora de ser

lado,

elementos da. sua origem
medieval européia. Ogrupo
é formado por especialistas
na interpretação da música

antiga, que já atuaram em

diversos outros grupos de

renome internacional.

Os instrumehtos utiliza

dos são cópias de instru

mentos antigos europeus,
como a vihuela e guitarra
barroca, assim como ins

trumentos tradicionais bra

sileiros, como a rebeca e a

viola de arame. A pesquisa
de repertório é fundamen
tada nas coletas realizadas

por Mário de Andrade na

década de 20, peloNordeste
brasileiro, sempre destacan
do os aspectos musicais que
remetem às origens da
modinha e do romance bra

sileiro nos séculos 17 e 18.

SÁBADO; 3 de novembro de 2001

prudência na hora
mize e honre os
sos. O sentirnento

derá aflorar.

pricórnio - A Lua

pelo seu signo,
ndo a sua eficiência

ão exija dernais de
. Tente cornbater a

SonoraBrasil encerra etapa
com-apresentaçôes gratuitas

]ARAGuA DO SUL - O
. show Romances e Modi

nhas, com o Grupo Nau de
Todos os Cantos, encerra
neste final de semana a úl

tima etapa 2001 do Projeto
Sonora Brasil - Circuito

Nacional Sesc de Música.

São duas apresentações, uma
no sábado, "às 20h30, no
auditório do Shopping
Breithaupt, e a outra no do

mingo, às 17h30, na Igreja
Evangélica Luterana do
Centro. Nas duas apresen
tações a entrada é franca.

O Grupo Nau de To

dos os Cantos é composto
por artistas brasileiros e

portugueses que se propõe
resgatar uma pequena parte
do repertório dos gêneros
musicaismuito antigos, que
por isso ainda refletem os

Pediatra Rebelo da Silva é

o novo presidente do CPL
]ARAGuA DO SUL - O

médico-pediatra Wander

leyRebelo da Silva é o novo

presidente do CPL (Centro
Integrado de Profissionais
Liberais de]araguá do Sul).
Ele substitui o odontólogo

.

Francisco Carlos Felisberto
dos Reis, que deixa o cargo
no dia 23 de novembro,
mesma data em' que será

empossado o novo presi
dente, em solenidade realiza

da a partir das 20 horas, na
AABB (Associação Atlética

Banco doBrnsil).
A meta da nova dire

toria é ampliar o número e

a: atuação dos associados,
que hoje somam aproxi-

J
madamente 500 ptofis-
sionais da Associação Bra

silei,.ra de Odontologia, Or
dem dos Advogados, Asso
ciação dos Engenheiros e

Arquitetos e Associação
, Médica.

O CPL foi inaugurado
em 1996 com o objetivo de

congregar as entidades que

representa e fortalecer a re

presentatividade 90S pro
fissionais liberais da região.

(

A sede do CPL é bastante

moderna e dotada de todo o

conforto necessário. Tem 1,4
mil metros quadrados, três
andares e -um auditório para
250 pessoas. Levou nove

anos para ser construída e

custou cerca de R$ 600 mil

(recursos próprios da enti

dade). O novo presidente'
adianta que pretende dina
mizar a entidade através de

campanhas. Em breve, ele
anuncia que a entidade vai

dar início a uma companha
/

de prevenção a acidentes
domésticos entre as crianças.

lhe para dentro de

faça uma

rá rnelhor

�iintimentos e dar
rnors atençao Ó família. Vida
amorosa rotineira.

o-ALua

ea sentimental, não
pelo duvidoso.

�.l!LRj�4t\' A rnelancolia
'trdllJ'lflVooir o seu astral.

MI)pU!t9.·oj�\llado ou que exija
If&,��o vai deslanchar,
Convém repensara sua vida amorosa.
Peixes - Dia favorável para

"as com os orniqos,
ente sobre urn

�e vocês têrn ern

Cornpromissos afetivos
�s.
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Livro de Francisco Schork é
distribuído em 2a edição

GUARAMIlUM - o livro

"Longe não, Existe", de au

toria do guaramirense Fran
cisco Schork, está serido dis
tribuido em segunda edição,
com dois mil exemplares. O
livro, publicado este ano

pela Editora Perfil Bra
sileiro, saiu com 500

exemplares, com a finali-_
dade de alavancar as'
palestras, cursos e seminá

rios que o autor realiza,
voltados ao desenvolvimento
humano.

-�percebi que precisa
va fornecer algum materiai
que viesse completar o tra

bailio de orientação que rea
lizamos com as pessoas -,
diz Schork, que reside em

Florianópolis, onde é pro
prietário da STE Treina

mento Empresarial, e que
esta semana esteve em Gua-

ramirim, que é sua cidade de

origem, fazendo a divulga-
ção da obra.

.

Schork, que é formado
em Pedagogia e pós-gra
duado em Administração'
de Recursos' Humanos, e

atualmente participa de cur
so de especialização em au

todesenvolvimento da Uni
versidade Internacional de

Paris, define seu trabalho co
mo sendo de motivação e

auto-ajuda e diz estar anima
do com a aceitação da obra.

Animado com os re

sultados da primeira pu
blicação, Schork já trabalha
no segundo livro, que sairá

. em .breve, destinado para
motivação dos empreende
dores de negócios em geral,.
orientando sobre formas de
otimizar o atendimento aos

clientes. (MR)

f Negóci�
Gufertas

Anuncie: 370-8649

Toda segunda-feira,
aqui no

CORREIODOPOVO

I REAÇÃO: DESCONTENTE COM ATRASO DA OBRA DA CASAN, PREFEITO QUER PROVIDENCIAS DA EMPRESA

Peixer insiste e quer ampliação
terminada antes do ftm do ano

.

GUARAMlRIM - o pre
feito Mário Sérgio Peixer

disse, quinta-feira, que exi

girá imediatas providências
da direção da Casan para a

conclusão da ampliação do
sistema de abastecimento da

cidade, que deveria estar

concluida no inicio do ano,
mas ainda não foi termina
da. "Até agora fomos soli

dários, mas a partir de hoje
iremos cobrar resultados

imediatos", &clarou o pre
feito na entrevista coletiva
desta semana, preocupado
com a possibilidade de parte
da população, ainda não

abastecida, ter que suportar
mais um verão sem água
canalizada.

'

Quinta-feira ele esteve
em Florianópolis, tentando
encontrar-se com a direção
da empresa, para exigir
solução definitiva da am

pliação, e durante a semana

Cesar J unkes/C P

Casan tem R$ 3 milhões investidos, mas com transtornós

também conversou.com o

engenheiro gestor da obra,
Luiz Fernando Galvão, de
]oinville, para pedir ex

plicações.O investimento da
Casan no sistema de abas

tecimento de Guaramirim é

um dos maiores do Estado,
com cerca de R$ 3 milhões

aplicados, mas a obra é tam
bém recordista em transtor- ,

nos. Até o presidente da em
presa,]osé Carlos Vieira, fez

prognóstico para terminá-la

(outubro),masistonãoaconteceu.
Segundo ({ engenheiro

Galvão, o atraso está sendo
motivado pelas alterações
que tiveram de ser feitas no

próprio sistema de captação
de água, em razão das obr�s
da canalização daSCGás no
local, que ocasionaram o

afundamento do Rio Ita

pocuzinho. Além das dificul
dades decorrentes das duas

inundações registradas na

cidade no começo do ano,

quedificultaram o serviçona
instalação da nova captação.

Outra complicação de
corre da falta de algumas pe- I

ças, segundo o engenheiro,
também em função da al-

. teração do projeto, e que
não são encontradas facil

mente no mercado, "só por
encomenda". Mas Galvão
insiste que a obra não está.
parada e que a atividade dos
trabalhadores'no local con

tinua, embora não faça
qualquer previsão sobre

quando a ampliação ficará

finalmente, concluída. In

dagado sobre se os servi

ços ficarão prontos em

dezembro, como 0 prefeito J
almeja, Galvão diz que isto

"depende de vários fatores",
I

mas que poderá acontecer,
"se Deus quiser".
(MILTON RAASCH)

Concurso
Arte na Lista

Crie o 'centro da capa.
Tema: "TRADIÇÃO, CULTURA E PAISAGENSn
Regulamento:
1" - Poderáparticipar do concurso toda comunidade de Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder
artistas profissionais e amadores.

2° - O tema a ser desenvolvido na obra da capa é "Tradição,
Cultura, Paisagens". O trabalho deverá ser inédito e original. É
vedada a reprodução total ou parcial de obras jáexistentes.

3° - O tamanho -da obra deverá ser na proporção de 50 x 40

(50cm na vertical e 40cm na horizontal). O material a ser

utilizado na confecção é de livre escolha.

4" • O titular dos direitos autorais do desenho a ser publicado
será o Guia Fácil Editora de Listas Telefônicas, respeitando-se
amenção do nome ou assinatura do autor.

5° - Todos os trabalhos passarão por umaprévia seleção através
de umacomissão avaliadora, nomeada peloGuia Fácil.

RHI/zalilo:

�uia�" Fácil
Listas T.I.fónfc••

Apo!o:

.e
CORREIO DO POVO

\"'obl�.c....t"ll�'

6° - Os trabalhos selecionados serão expostos em stand
montado no Shopping Center. Breithaupt no período de
13/12/2001 a 28/12/2001, os quais serão julgados pela
comunidade através de uma uma que será aberta no dia
28/12/2001, em horário a ser definido. Em caso de empate, a
decisão será feita pela diretoria do Guia Fácil. A decisão é
soberana e irrecorrível.

7° - Os trabalhos deverão ser entregues até o dia 07/12/2001, na
sede do jornalCorreio do Povo, na ruaCeI. Procópio Gomes de
Oliveira, 246 ouinfonnações noGuia Facil: (47) 2221900.

8° - Premiaçãopara obra escolhida;
a) Publicação do desenho naedição 2002 doGuiaFácil.

b)Publicação no editorial da lista do histórico do
..

\

autordaobra.
c) PrêmiodeR$SOO,OO

_ ."opp'nB Ceator

_O BREITHAUPT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I DESCUIDO: INCÊNDIO ACONTECEU NA MANHÃ DE QUINTA-FEIRA, DEVIDO A UMA VELA

Fogo destrói casa de madeira
no Bairro Três Rios do Norte

}ARAGUÁ DO SUL-A

residência de madeira de
Carmelita Oliveira dos

Santos, localizada na Rua
José Martins, no Bairro

Três Rios do Norte, foi
totalmente destruída por.
incêndio que ocorreu na

manhã de quinta-feira,
por volta das 7h30. No

momento do incidente,
apenas Carmelita estava

no local, seus três filhos

(um de 12 anos, um de
dez e outro de oito) esta
vam na escola. Os vizi

nhos acionaram o Corpo
de Bombeiro Voluntá-'
rios de Jaraguá do Sul

mas, quando chegaram
para prestar socorro, o

fogo já havia acabado
com quase tudo. ''Ainda

Edson Junkes/CP

Carmelita é divo-rciada, mãe de três filhos e estava na casa há menos de um mês

utilizamos aproximada
mente 5,5 mil litros de

água, com auxílio de seis

homens, para garantir
que o incêncio não se

alastrasse para as casas

vizinhas", diz um dos

bombeiros.

Segundo informações
de pessoas que moravam

próximo à casa de Car

melita, existe a possibili
dade de o fogoter ocor
rido devido a uma vela

<'

Criança atropelada ao atravessar a rua

}ARAGUÁ DO SUL -

Na tarde de quinta-feira,
por volta das 13h30, o
menino Rodrigo Belém,
de 7 anos, foi atropelado
por um veículo Gol ao

tentar atravessar a Rua

Pastor Alberto Schnei-

I
! Curso de

\11 MEDITAÇÃO
I

Dia 10/11/01

Local: Inti-Liceu da VidaYF

VAGAS LIMITADAS

INSCREVA-SE

Informações: 275-1141
Rua Emílio Stein, 300eur-'

Centro- Jaraguá do Sul-SC

der, proxlmo à Loja
Tritec, no Bairro Barra

do Rio Cerro. Pessoas

que passavam por perto
acionaram o Corpo de

Bombeiros Voluntários

de Jaraguá do Sul, que
prestaram atendimento

à criança, encaminhan
do-a ao Pronto-Socor

rodo do Hospital São
José. Segundo infor

mações dos bombeiros,
Rodrigo sofreu escoria

ções no joelho, ombro e

cabeça, mas nada .grave.

esquecida acesa. Divor-'

ciada, Carmelita havia

acabado de construir a

casa nova, onde estava

morando há menos de

um mês.
(FABIANE RIBAS)

Apaerealizacampanhanacional
para a captação de recursos

GUARAMIRIM - A

Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcio
nais) faz preparativos
para participar da campa
nha "Gente ajudando
gente", que será realizada
em todo o País, no perío-

. do de 15 de. novembro a

15 de dezembro, sob a co

ordenação da federação
nacional destas entidades.
Os donativos poderão
ser feitos por telefone,
através do 0500, e os resul
tados da campanha con

templarão as unidades da

Apae que funcionam em

todo o território nacional.

O lançamento da

campanha vai acontecer

no próximo dia 13 de

novembro, em São Paulo.
A Federação Nacional
dasApaes está orientando
as entidades filiadas para
que definam suas próprias

estratégias de divulgação,
buscando as parcerias
possíveis com os veículos
de comunicação - emis
soras de rádio e Tv, jor
nais e revistas - em cada

região.Mas estarão dispo
níveis muitos materiais

produzidos especialmen
te para a campanha, co
mo fitas para divulgação
na Tv, folhetos e carta

zes, além de 728 outdo
ors que serão colocados

em várias regiões pelo País.
As doações deverão ser

feitas através de telefones
com números específicos
nas quantias de R$ 5,00, R$
10,00 e R$ 30,00 ou acima
desses valores. O rateio dos
recursos que forem cap
tados destinará 70% para a

unidade da Apae em cada

cidade, 20% para a Federa

ção Estadual e 10% pata a

Nacional. (MILTON RAASCH)

41.)1..r:��agn6sflCO,,�)� Santa Catarina
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Particulares e

Paciente SUS

Unidade II
Rua Pastor Sadreczki, 148

Hospital Evangélico e

Maternidade . /'
A

nsul Carlos Renaux /'-., ".--
Centrô ..-Br:v..s.��.=�ç: ·-·

Fone/Fax: (47) 396-7144

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Blumenau
l' Varo Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 20 Dias

OlA) Doutor(a) Jorge Luis (osta Beber, Juiz(a) de Direito, na forma da lei, etc.

FAZ SABER do Ré Euroline Colinhas Ltdo. Com endereço a Rodovia BR 280, km 56,
Guoromirim-SC, o(o)(s) qual(is) se encontra(m) em local incerto ou não sabido que, neste
Juízo de Direito, situado na Rua Elesooo Pinto, 620. Fórum (entrai. Velha CEP B9036-
260, Blumenau-SC, tramitam os autos do Ação de Anulação/Cancelamento de Protesto/
Ordinária, sob n' 008.99.011669-4/000, em que Assim fica o mesmo CITADO para
responder à ação, querendo, no prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo deste
edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo constestodo o ação no prazo marcado, presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fotos articulados pelo autor no petição inicial (art. 285, c/c
art. 319 do CPC). SíNTESE DA INICIAL: foi surpreendido com o existência de um protesto
em seu nome, junto 00 l'Tabelionato de Notas e Protestos desta Comarca ... o requerente
jamais manteve diretamente qualquer tipo de transação comercial com o requerido .. o que
efetivamente houve foi uma tronsoção envolvendo o esposo do requerente. Sra. Michoelo
Hasse Nascimento e o requerido, onde aquela adquiriu um conjunto de cozinha e uma área
de serviço, sob medido .. tendo inclusive, esclarecido que havia realizado o pagamento
pelos bens adquiridos, não tendo porem, os recebimentos, eis que o empreso encerrou suas

atividades não cumprindo o compromisso com vários consumidores. Ante o exposto requer
deferir o antecipação do tuteio ... o citação do requerido .. Dá-se à couso poro fins meramente
fiscais, o valor de RS 550,00. E, poro que chegue 00 conhecimento de todos, portes e.
terceiros em José Vonderlei Martins da Silvo o digitei, e eu, Patrício Klemme de Souza.
Escrivã(o) Judicial. o conferi e sqbscrevi. (omorca de Blumenou, 28 de Agosto de 2001.

Jorge Luis Costa Beber
Juiz de Direito .

.............................................................................................................................................................

·
Unidade I //

""Rui!, Guilherme Weege;''SO
i (ConaÕiiiírlioCênt�o Médico-
·

Odontológico de ./

jaraguá do Sul), 3° andar,
salas nO 303, 304, 305 e 306
Centro - Jaraguá do Sul - SC
Fone/fax: (47) 372-265

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DIÁRIO DA F-I

WILLIAMS COM SEVEN Up
AWilliams fechou ontem um acordo de patrocínio com
a Seven Up, marca de refrigerante que pertence à Pepsi.
A empresa volta à F-1 depois de 11 anos. Em 1991, foi
a principal patrocinadora da Jordan, que estreava na

categoria com um carro todo verde, talvez o mais bo
nito daquela temporada. Nenhuma das partes informou
o tempo de duração do contrato,

BAR REFORÇA EQUIPE
A BAR anunciou nesta semana duas contratações que
vão reforçar seu quadro técnico. O especialista Geoffrey
Willis deixa a Williams para dirigir o projeto do novo
carro da equipe. Mark Bowen, do time de projetistas da
Ferrari, também foi contratado.MalcolmOastler, diretor
técnico da BARque só fez carros ruins até hoje, manteve
um cargo na equipe, mas deverá ser afastado aos

poucos.

BARRICHELLO ELOGIA SCHUMI
Em entrevista ao "SundayMirror", jornal da Inglaterra,
Rubens Barrichello disse que Michael Schumacher é o
melhorpiloto da história. "Não é fácil ser companheiro
de equipe do melhor de todos os tempos", falou o

brasileiro. BarricheIlo disputa nos próximos dias 10 e

11 de novembro as 500 Milhas de Kart na Granja
VÜlna, tendo como companheiros Tony Kanaan e

Christian Fittipaldi.

Sábado
15hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 _L Rainha da Paz

19hOO - Matriz

Domingo
07hOO � Matriz

09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30-São Cristóvão

19hOO - Perpétuo Socorro (la Eucaristia)

NOSSA MENSAGEM
I

"Bem-aventurados osmtserlcordtosos"

. A solenidade de todos os Santos celebra a vida de

todas as pessoas que acolheram a misericórdia divina

e souberam ser misericordiosos. É uma multidão

imensa, de todos os lugares e de todos os tempos,
cujos nomes não são conhecidos. Talvez tenhamos até

convivido com alguns
desses santos, em nossas

famílias e em nossas

comunidades. Hoje é dia

de celebrá-los com

alegria, de contemplar
seus exemplos e de

renovar o anseio de

seguir pelos mesmos

caminhos, para que
,

possamos atingir a
mesma 'meta: ser santos.

Apoio:
'

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial
AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105
Ed. Florença- 10 andar

Fones: (047) 371·1910 e 275·3125

I EXPOSiÇÃO: os MATERIAIS ALUSIVOS AO TURISMO DA MICRORREGIÃO ESTARÃO À MOSTRA ATÉ DIA 22

EmpresaAção Livre apresenta
.

'

Eco Radical3 no G2 do shopping
]ARAGuA DO SUL -

Na quinta-feira foi realizada
solenidade de apresentação
do Eco Radical 3, promo
vido 'pela empresa Ação
Livre,no G2 do Shopping
CenterBreithauptO evento

expôsmateriais referentes ao
turismo das cidades daMi

crorregião do Vale do Ita

pocu aaraguá do Sul,Mas
saranduba, Corupá, Sch
roeder e Guaramirim) pa
ra imprensa, clubes, Prefei
tura e empresas parceiras. A
exposição ficaciabertaaopúbli
co atéo dia22 denovembro

Um dos sócios-gerentes'
daAção livre, Enio Evan
dro Luchtenberg, explica
que a intenção desse serviço
é inserir a regiãono contexto
nacional de turismo, apre
sentando os principais pon-

sição no ranking do circui
to; faixa etária; participação
e pontuação nas três etapas;
tempos obtidos nas provas.

Confiraonomedos con

vocados: KelliBarbosa,Ma
rie Nazário, Luana Mannes

Tages,MaiaradaSilvaBueno,
LarissaBrognolli,:MídiaPau
lo deAndrade,Moacir Karl
Lawin, Alexis Schoroeder,
AU1Wsto Piazera, Mateus
Loja, Sasha Kavaliuk, Ca
rolina Caprioli,Joana Z. da
Silva, Alessandra Frago-

I
, César JunkeS/CP I

Exposição mostrou materiais referentes ao turismo das cidades da Microrregião
tos de cada cidade e,conse- em geral. ''Nós oportuni- clorealizadosquatroroteiros
qüentemente, o potencialda zamos às pessoas do pró- com valores promocionais, I

microrregião. prio Município e turistas que já estão disponíveis para
Depois de dois anos programas que incluem es- as pessoas interessadas em

trabalhando com o Projeto portes de aventura como ji- turismo de aventura e con-

Eco Radical, a Ação livre pe, rapel, vôo livre, além de vencional, Maiores detalhes

traçou os principais pontos caminhadas", informa. podem ser adquiridos no site

turísticos e organiza roteiros, Luchtenberg comunica www.lookhere.com.br!

passeios para comunidade quenomês denovembro se-'
,

ecorndical. (FABIANE RIBAS)

reunião a ser realizada a

partir das 19 horas do dia
6 de novembro, na So
ciedadeDesportivaAcarai.
"Quem não comparecer
neste encontro estará au

tomaticamente fora da lista,
e aqueles que permane
cerem passarão por um

período de estágio até 21

de dezembro, quando,
sairá a convócação defini-

_

tiva", avisa. Ele explica que
a escolha dos atletas seguiu
os seguintes critérios: po-

o seu site de compras de máquinas e ferramentas em Santa Catarino.

.Ajinc convoca 37 participantes do Interescolar deNatação
]ARAGUÁDO SUL-A

Ajinc divulgou terça-feira
passada a convocação
provisória/de 37 nadado
res que foram seleciona-

,

dos entre os 800 atletas que
competiram no 2° Circuito
Interescolar deNatação, 4°
Troféu Ernani Volpi Coi
tinha. O técnico da equipe,
Ronaldo (Kiko) Fructuo
zo, informa que os convo

cados, acompanhados dos
pais ou responsáveis, de
vem comparecer numa

--

Comprar máquinas e ferramentas
pela internet é hiper.

SBREITHAUPT ..
, Tradlçlo em Q�alldade :.:..�...

so, DanielA. Kalfells, Fil
lipe Pinheiro, Otávio de

Azevedo,Murilo da Silva,
Mariana Mosimann, Isa
bele Lourenço,Caroline do
Carmo, FernandaAntônio,
J,gnDoubrawa,Anderson
Maestri, Wagner Dra
chinski, EllenHoffmann,
.Kalina Fernandes, Paula
Spézia, Gustavo Puchals
ki, Evandro PereiraJr,Da-

,

nusa Araújo, Cristiane

Scheuer,AndersonAmaral,
Pedro Paulo Barzenski.

Clínica de Ortopedia e

Traumatologia de Guaramirim
* Dr. Rogério Luiz da Silva· CRN. 6243
* Dr. Ivo Knut Anders Jr • CRN. 8879

Afendemos comuflas orfapédica'e Iraumalolagica, imobilizafões genadas,
punções arficulares, curafivos, elc. (4n 373·2868
Rua João Butschardt, 84, sala 12· Centro Comerciai Paulo Donini � GuaramirirnlSC
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IORIGINALlDADE: PIONEIRO NO BRASIL, O EVENTO VAI REUNIR APROXIMADAMENTE 120 PILOTOS

Clube de Vôo Livre promove
o 5° Festival de Alegorias

Brasil, o festival será

disputado nas categorias informa que as deco- provas de permanência e acontece há 27 anos na

Asa e Pára-pente e vai lagens acontecem no pouso, em lugares pré- .França e está sendo de
atrair público de Santa Morro daAntena, a partir marcados", comunica.' senvolvido em Jaraguá
Catarina, Rio Grande do das 10h30,.e, se o tempo Cerca de 50 pilotos de do Sul há cinco anos.

Sul, Paraná, São Paulo, estiver favorável, deve Jaraguá do Sul,' quase No ano passado, pelo
Rio de Janeiro e Minas . prosseguir até às 17 ho- todos sócios do cluce de segundo ano, o piloto
Gerais. ras, aproxipradamente. VÔQ, vão participar do paulista Jae Ferreira

Um dos membros do "Será avaliada a alego- festival. garantiu a vitória da pro-
Clube de Vôo Livre, ria mais bonita, original Stâhelin conta que va de alegoria.I Ederval Fábio Stãhelin, e de qualidade, além de este tipo de atividade (FABIANE RIBAS) �.

i'l Jaraguaenses vão para o BrasileiroJuvenil de NataçãoII. ]ARAGUÁDO SUL-A rá nas provas de 50 primeiro ficar entre as próxima do índice nas

ii equipe Ajinc/Urbano/ metros livre, 100'me- oito melhores nadadoras provas de 100 e 200 me

!I' FME vai participar com tros livre e 100 metros em suas categorias e, se- tros peito (sua especiali

\11, duas nadadoras do Cam- costas na categoriaJuve- gundo, tentar a busca de dade). Já a nadadora

peonato Brasileiro de nil I (15 anos). Já a na- índice para a partici- Marina Fructuozo irá

Verão, Troféu Carlos dadora Belisa Franzner, pação no Troféu José tentar o índice nas pro
Campos Sobrinho, que participará nas provas de Finkel, no mês de de- vas de 50 metros. livre e

está sendo disputado 100 metros peito� 200 zembro, principal even- 100 metros costas, onde

desde o dia 1 e vai até metros peito e 100 me- to da natação brasileira ela possui as maiores

amanhã (4) , em Vitória tros costas na categoria em piscina curta, 25 me- chances. A equipe viaja
no Espírito Santo. Mari- Juvenil II (16 anos). "Ire- tros". A nadadora Be- rá para Vitória nesta

na Fructuozo participa- mos com dois objetivos: lisa Franzner está muito quarta-feira, às 15 horas.

I, ]ARAGUÁ DO SUL-

Este fim de semana será
i I realizado o 5° Festival de

I Alegoria e Vôo Livre, no
Morro da Antena, no
Boa Vista, evento que
faz parte das festividades

do Município. Promo-
vido pelo Jaraguá Clube

de Vôo Livre, a com

petição vai contar com a

participação de aproxi
madamente 120 pessoas
de' diversas cidades do
Sul do País. Pioneiro no

Pilotos colocam a criatividade à prova na competição de alegorias Fernando Pradi

SÁBADO, 3 de novembro de 2001

DIVISÃO DE AMADORES
Amanhã vai acontecer a 12a rodada do Campeonato, \

da 1 a Divisão de Amadores, - sendo às 14 horas as

partidas dos aspirantes, e às 16h30 dos titulares. Pela
Chave A, no Estádio do Garibaldi enfrentam-se Cruz
de Malta x Ponte Preta, nos aspirantes, e Garibaldi x
Guarani, nos titulares. No Estádio do Aliança, jogam
Garibaldi x Aliança, nos aspirantes, e Aliança x Ponte
Preta, nos titulares. Pela Chave B, a última rodada vai
contar com os seguintes jogos: no Estádio Cláudio

Tomazzeli, Flamengo x Vitória-nos aspirantes, e Tupy
x Vitória, nos titulares. No Estádio do Alvorada, Tupy
x Guarani, nos aspirantes, e Alvorada x Flamengo.

ESCOllNHAS
Amanhã também será registrado pela rodada do

I Campeonato das Escolinhas, promovido pela Liga
]araguaense de Futebol, com início às 8h15. No Es
tádio do Botafogo, enfrentam-se Meninos de Ouro
x Avaí; no Estádio Acaraí, Acarai x Vitória; no Estádio
Menegotti, Rubtar x Santo Antônio, e, no Estádio
Vila Lalau, O Pequeno e a Bola x Aliança.

TRAVESSIA
Acontece hoje, em Bombinhas, a Travessia Interna

cional de Bombinhas, que corresponde à 2a etapa do
Circuito Mercosul de Travessia. A equipe Ajinc/Ur
bano/FME vai participar com 22 nadadores na faixa
etária dos 12 aos 35 anos.A nadadoraAline Ossowski, que
este ano ficou em Z' lugar na colocação geral do Circuito
Mercosul de Travessias, vai disputar a prova.

AQUI É O SEU LUGAR!

ACADEMIA IMPULSO DESEJA BOA SORTE
AOS SEUS NADADORES NA 3° TRAVESSIA
INTERNACIONAL DE BOMBINHAS
DIA: 03/11 PERCURSO: 2.300m

Informações: 275-1862
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - se

E-mail: academlairnpulsoêterra.com.br

VINDO AÍ ...
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