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Polícia Militar prendeu os assaltantes logo após o ataque ao Posto 416. No detalhe, armas e objetos que carregavam

Quadrilha acusada de quatro
assaltos interceptada na BR-280
A Polícia Militar interceptou ontem de ma

drugada, na BR-280, em Guaramirim, o Tempra
placa .MBL-0380, de Joinville, que conduzia cinco

homens, com idades entre 19 e 29 anos, acusados

de, por volta de 1 hora da manhã, terem assaltado
'- o Posto 416, em Jaraguá do Sul, na rodovia que
conduz para Pomerode. O grupo foi preso con-

duzindo armas, dinheiro e objetos roubados no

posto. Contra eles existem suspeitas' também de

roubo a uma residência em Joinville e dos assaltos

na chácara de Moacir Cizeski e na Ferro e Aço
Spézia, em Guaramirim. Eles foram vistos por po
liciais nas proximidades daRevendedoraBreitkopf

PÁGINA 10

Prédio da década de 40 foi restaurado Expositores que participaram da Ia Expoarte, em Corupá, ficaram satisfeitos
para funcionar como museu. PÁGINA 6 com a boa receptividade do público e com o volume de vendas. PÁGINA 7

Maristela é contra

projeto de .Scarpato
A vereadora Maristela Me

nel (PFL) revelou que é con-
-

trária ao projeto que institui e

a disciplina de Meio Ambi- S

ente nas escolas municipais.
PÁGINA 3

Lombadas daSC-416 o

serão substituidas S

. �
A partir do ano que vem, (-

as lombadas físicas existentes IS

na Rodovia SC-416, que liga f's,

o

Jaraguá do Sul a Pornerode,
serão trocadas por eletrônicas. rs

- PÁGINA 61
r-

Obras deHeuer ficam 10
o

i

até 2a - feira, na Scar e'l

Quem ainda não VIU tem I�:até segunda-feira para confe-
e,

rir 0- trabalho do artista plásti- ej
,

u
co Guido Heuer, exposto na Scar. l

PÁGINA 7:-
r

Eco Radical3 tem f
b

início hoje, às '10h l-
A Ação Livre promove I'hoje e amanhã o Eco Radical i

3, na Praça Ângelo Piazera. !
Paralelamente acontece o Fes
tival de Bandas Bicho Grilo.

PÁGINA 12 -
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massasmediáticas,proporcionan
do-lhes um prazer paradoxal du
rante o tempo de recepção. Espe
cula-se que o intrigante sucesso

dos produtos culturais de violên

cia e espetacularização da morte

não deixa de informar sobre a

existência de um componente
sádicono imaginário das pessoas.

Se o sistema cultural não ope
ra com o processo real damorte,
esse fato não deixa de revelar o

cinismo do sistemamediático em

relação àquilo que intrinsicamen

te o incomoda. O que significa
que todo o tratamento culturaldos

tabus se efetua por via desse

cinismo, que confere valor de

troca ao que é supostamente per
nicioso e, assim, o integra social,
política e culturalmente, por via
de mercado e de seus valores

recicláveis.

A banalização indica uma

forma eficaz de maquiamento.
Ela retira de um elemento cultural

negativo, que não pode deixar de
existir, sua potência de contrapo
sição. Nesse sentido, banalizar
algo até o limite é a melhor

maneira de torná-lo invisível,
inviabilizando a aceitação do

significado antropológico da

morte.

SÁBADO, 17 de novembro de 2001

. r Seu espetáculo é

reproduzido o tempo
todo sem qualquer

. repercussão social
de importância

.J
terizada basicamente pelo culto

à violência, aliada a práticas
igualmente violentas em todas as

formas de repressão, econômica,
social, política e cultural.

Esvaziadas como fatos cul

turais, pode-se assistir a cenas

macabras semproblemas durante
qualquer hora do dia ou da noite,
atédurante o café damanhã: Sem

exagero, é até passível de risos em
alguns casos. Seu espetáculo é

reproduzido o tempo todo sem

qualquer repercussão social de

importância, a não ser no que
se refere ao funcionamento

regular do sistema cultural me

diático, que depende da ce

lebração das massas a esse tipo
de serviço.

'Trata-se de urna espetacula
rização mercadológica que infla

cada vez mais-o universo do ex

cesso dasmortes. Destina-se ape
nas a seduzir o imaginário das
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Partido dos Trabalhadores
de 'Jaraguá do Sul

SILVINO VOLz-MembrodoDiret6riodolTdeJaraguá,doSul
No dia de hoje, renovam-se as pessoas, as idéias e as esperanças

dentro de um partido que já fez muito pela comunidade deJaraguá
do Sul e consolidou-se como força representativa na busca da

transformação da sociedade, pelo fim das diferenças sociais e pelo
respeito às diferenças pessoais. Sem temermos jamais aqueles que
venham a nos desafiar, nós, do Partido dos Trabalhadores, nestes 21
anos de lutas, sempre tivemos a convicção de que é preciso colocar
à disposição da sociedade propostas e projetas que viabilizemwna

melhor qualidade de vida para todos.
Companheiros do PT: tivemos aqui em Jaraguá do Sul um

crescimento significativo, tanto na organização como na qualificação
da nossamilitância. E esses avanços são o resultado do trabalho de
um partido demassas, democrático, de lutas e,principalmente, que
optoupelo socialismo naperspectivade acabarmos com a exploração
sobre os trabalhadores, eliminando assim amiséria e a fome.

O estado de democracia interna do PT é uma conquista que se

garante pela ampla discussão nas bases e pela liberdade de expressão
dos seus filiados. Usando o exercício pleno da democracia no

cumprimento das decisões e resoluções tomadas pelas instâncias do
partido. É commuita franqueza e determinação que me dirijo aos

membros deste novo diretório com a certeza da continuidade do

trabalho nas intervenções sociais, na luta pela independência,
democracia, na construção de base, napolitização da sociedade rumo
ao socialismo, construindo ações conjurftas com o sindicalismo,
associações de moradores, conselhos de participação e na luta por
reforma agrária.

Deixo a presidência deste vitorioso partido com a serenidade de

quem cumpriu com o seu papel junto aos filiados e à sociedade

jaraguaense em geral. Desejo ao companheiro RogérioMüller e aos
membros do diretório o maior sucesso possível no processo de

construção e fortalecimento deste partido, que é a esperançamaior
de toda classe operária.

Obrigado a todos pela compreensão e apoio demonstrados
durante o período em que estive à frente deste diretório.

A respeito dematérias do CP, cabem
dois esclarecimentos:
OSMAR GÜNTHER - Engenheirocivileinspetor<hefedoCreo/IRlS

1 - Na edição de 13/11/01, página 9, os técnicos agrícolas
reclamam de discriminação do Crea. Isso não procede e é injusto,
até porque a legislação (Lei Federal5.194/66, Art. 37) só prevê
participação de profissionais diplomados em "curso superior"
no Conselho. Lembrar que os técnicos têm formação em curso

médio. Mesmo assim, contrariando a lei, em consideração a toda

I
a categoria dos técnicos, o Ci:ea/SC tem aceito a participação
dos mesmos;I;

2 - Já na edição de 15/11/01, página 3, em matéria sobre

acumulação de empregos por parte de "engenheiro" da Prefeitura,
há erro que depõe contra uma categoria de profissionais. O
denunciado, sr. Carlos Joelcy Engel,- ocupante do cargo de

provimento em comissão como diretor de Operações daGerência
de Obras e Serviços Públicos, não é "engenheiro", como consta

namatéria, e simARQUITETO.
.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marqúardt, 1.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para·
contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e. fazer as correções ortográficas e gramaticais

A violência e o maquiamento cultural da morte

Os textos e colunas asshuulos síio de responsabtlúl4des exclusivos dos autores, tuÜJ refletindo, necessariamente, a oPinião do jonwl.

A banalização e espetaculari
zação damorte sãoprocessos que
se confundem e que estão cada
vez mais presentes no cotidiano
das sociedades de todo e qualquer
tipo.A rigor, épela transformação
damorte em espetáculo que a sua
banalização acaba por ter um

lugar indiscriminado e privilegia
do na cultura considerada medi
ática.
A espetacularização damorte

no cinema, na televisão, nos jor
nais e revistas, nos jogos eletrô

nicos e em outros produtos me
diáticos é justamente o processo
cultural pelo qual, por via de

produção, amorteganhavalor de
troca de .mercado e se converte,
na esfera da recepção, um objeto
de consumo diário.

A consolidação desse ciclo na

sociedade indicao quanto amorte

passou por um processo que lhe

tirou todo o caráter de inadmis

sível, a ponto de permitir a sua

assimilação neutralizadora no

imaginário social; indica também
o quanto ela foi negada como

objeto cultural.
A morte como espetáculo e

objeto de consumo tem sido
consideradamais um produto da
época em que vivemos, carac-
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A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou esta semana o

projeto de resolução que institui a tribuna livre nas sessões
ordinárias das segundas-feiras. A proposta, de autoria

dos vereadores José Pendiuk dos Santos o Zé Padre, ,

Marcos Scarpato,' ambos do PT, e Petras Konell

(PMDB), acrescenta um parágrafo ao Artigo 149 do

Regimento Interno do LegislativoMunicipal, garantindo
15 minutos para entidades representativas, exceto
partidos políticos, se pronunciarem.
Pelo projeto, os interessados em participar da tribuna
livre devem apresentar requerimento na secretaria da

Câmara, uma semana antes.

Em princípio, havia uma certa resistência por parte da

bancada governista, que tentou restringir a autorização
da tribuna livre à aprovação daMesaDiretora daCâmara.

RELATÓRIO OFfclO
Esta semana, a vereadora
recebeu do secretário es

tadual de Transportes e

Obras, LeodegarTiscoski,
cópia do ofício enviado

,

peloMinistério dos Trans
portes, no qual informa
que a licitação para a

contratação do projeto de

engenharia, no trecho entre
São Francisco do Sul e

Jaraguá do Sul, está em

fase final. A previsão é que
as obras comecem em

2002, com recursos do

Orçamento da União..

A presidente da Comis

são Parlamentar Especial
para a Duplicação da

BR-280, da Câmara de

Jaraguá do Sul, vereadora
Maristela Menel (PFL),
prometeu divulgar, na

próxima semana, .o rela

tório das ações promo
vidas durante os oito
meses de atividades. Ela
revelou que pretende de

flagrar campanha para
"pressionar as autorida
des para a necessidade da
obra".

MISTÉRIO
A bancada governista está dividida em relação à

eleição da Mesa Diretora da Câmara de Jaraguá do
Sul. Apesar do bloco PFL/PPB garantir que está

unido, no PSDB há divergências. "Não adianta falar
nada agora, o que vale é o voto na hora", disse um

tucano, que pediu para não ser identificado.

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

[ ADD/Makler �
ÉMAISSEGURO

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

Saiba que trabalhamos semprepensando na sua
seguranfa e tranqüilidade.

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

IPOSIÇÃO: MARISTELA MENEL É CON�RA PROJETO QUE INSTITUI DISCIPLINA DO MEIO AMBIENTE EM J

Vereadora aguarda parecer
do Conselho de Educação

]ARAGuA DO SUL - A

vereadora Maristela Menel

(PFL) revelou que vai votar
contra o projeto que institui
a disciplina de Meio Am

biente nas escolas muni

cipais de ensino funda

mental, de autoria do. ve
reador Marcos Scarpato

'

(PT). As comissões de

Educação, Comunicação,
Cultura e Desportos e de

Legislação, Justiça e Reda

ção Final deram pareceres
contrários à proposta. Ma
ristela alega que a inclusão

da disciplina exigirámudan
ças na grade curricular, além
de ferir o PCN (parâmetros
CurricularesNacional).

- O PCN institui a

obrigatoriedade da implan
tação dos temas transversais,
ou seja, assuntos impor
tantes para a complemen
tação do processo de ensino,
como meio ambiente, saú
de, educação sexual, ética,
cidadania, entre outros.

Assim, as questões relativas
ao meio ambiente já são

Arquivo/CP: Edson Junkes

Maristela afinna que proposta já é desenvolvida no Município
contempladas, argumenta,
.acrescentandó que o projeto,
caso aprovado, poderá sus

citar outros, como educação
de trânsito. "Isso acarretaria

em aumento da carga
horária do professor, o que

geraria mais custos aos co

fres públicos", completou.
Maristela informou que

solicitou ao Conselho- Mu

nicipal de Educação parecer
acerca do projeto, "para

fundamentar sua posição",
e aguarda a resposta. No dia

5, quando a proposta foi à

votação, a vereadora pediu
vistas, alegando necessida

de em analisá-lo. Ela fez

questão de le:nbrar que é

mestra em Educação, mo
tivo pelo qual se interessa

pelo assunto. Maristela

lembra que o Artigo 30 do

projeto exige que a disciplina
seja ministrada por profes-

sares com formação espe
cífica. "Isso já acontece e

está sendo feito através dos

temas transversais", com

pletou.
- Tendo em vista to

dos esses argumentos, não
tem porque aprovar a im

plantação da disciplina nas

escolas municipais -, re

forçou, informando que os

pareceres das comissões

foram dados no inicio do

mês; quatro meses depois
de protocolado.

CONTRAPONTO - Scar

pato admite que o plenário
da Câmara deve rejeitar o
projeto. Na opinião dele,
nada justifica a posição
contrária, já que a intenção é

discutir com profundidade'
a questão ambiental. "Ou

nos conscientizamos da ne

cessidade de investir na edu

cação ambiental ou estare

mos comprometendo o

futuro no planeta e, conse- ,

qüentemente, o nosso",
discursou.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

TCE rejeita 27 contas de 2000 de prefeituras
FLORIANÓPOLIS - O

TCE (Tribunal de Contas
do Estado) recomendou a

rejeição de 27 das 50 pri
meiras contas analisadas

elas administraçõesmunici
pais, referentes a 2000. O

descumprimento do Arti

go 42 da Lei de Responsa
bilidade Fiscal foi o prin
cipal motivo que levou o

tribunal a recomendar a

rejeição das contas de pre
feituras e câmaras de verea

dores. Da Amvali (As-

sociação dos Municípios
do Vale do Itapocu) ape
nas, São João do Itáperiú
já teve as contas analisadas,
sendo aprovadas.

Dos 27 municípios que
receberam parecer pela
rejeição, 23 contraíram

obrigação de despesa, nos
últimos dois'quadrimestres
do mandato do prefeito,
sem disponibilidade de

caixa para o pagamento
nesse período, ou que ti

nham parcelas a serem pa-

gas no exercício segu.inte
sem que houvesse, tam
bém, recursos suficientes.

Quando a c'onta é

rejeitada o TCE comunica

a decisão ao Ministério

Público, em cumprimento
à Lei dos Crimes Fiscais,
de outubro de 2000. "Mas

na representação aoMP, há
a ressalva quanto à pos
sibilidade do prefeito ou

da respectiva câmara de

vereadores formular pedi
do de reapreciação das

contas", lembra a as

sessoria do tribunal.

O presidente do TCE,
Salomão Ribas Júnior,
informou que-algumas das

despesas fora dos seus li

mites podem ser justifi
cadas. "É o caso de força
maior, imposição contratual

ou de outra lei", explicou,
lembrando que, caso haja
recurso fundamentado, o
tribunal decide, numa etapa
seguinte, o pedido de rea

preciação das contas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I ENCONTRO: EVENTO DO PMDB REÚNE MAIS DE 200 FILIADOS E CONVIDADOS EM GUARAMIRIM

Luiz Henrique discursou no

final e atacou governo Amin
O presidente do Diretório do PMDB de Guaramirim,
Nilson Bylaardt, ficou satisfeito com o encontro pro
movido na quinta�feira. Os convidados com

pareceram e a' programação transcorreu dentro do

previsto. A finalidade do encontro foi unicamente

promover a aglutinação do partido, insistiu Bylaardt,
procurando desfazer as suspeitas de que por trás da

reunião existiu uma tentativa de projetar po
liticamente o prefeito de Corupá, Luiz Carlos Ta

manini, um dos nomes comentados no partido para
sair candidato à Assembléia Legislativa. "Não houve

nada disso. O deputado Ivo Konell é o candidato

natural e isso tem de ser respeitado", comentou

Bylaardt.

consecutivas. A unidade en

tre as lideranças, a formação
de núcleos com participa
ção de cinco a seis pessoas

para atuação nos bairros e

comunidades e o contato

permanente com a popula
ção são as principais dire

trizes, recomendou.
O ex-vereador, e pre

sidente do Esporte Clube

Avaí, Irvando Zomer, pres
tou homenagem ao ex-go
vernador Paulo Afonso,
agradecendo pelo apoio fi

nanceiro recebido na cons

trução do ginásio de espor
tes, hoje de grande utilidade
para toda a comunidade do

bairro.
'

Dez novas filiações, ao
partido foram anunciadas,
incluindo os médicos Paulo
Veloso e Eduardo Pinto.

Ambos participantes das

manifestações contra a

política administrativa do

Hospital Municipal Santo
Antônio (agora sob o go- I

vemo do PFL e PPB), que
aconteceram este ano.

(MilTON RAASCH)

GUARAMIRIM - Cerca
de 210 militantes e convi

dados compareceram ao en

contro realizado na quinta
feita pelo PMDB, em Gua

ramirim, Entre eles, o pré-
candidato do partido ao Go

verno do Estado, Luiz Hen
rique da Silveira, o ex-go
vernador Paulo Afonso

Vieira, os deputados esta

duais Ivo Konell e Adelor

Vieira, além do prefeito de

Corupá, Luiz Carlos Tama

nini, palestrante do dia, do
ex-secretário de Estado Ade
mar Duwe, presidentes dos

diretórios e vereadores do

partido na região.
Luiz Henrique foi o úl

timo a falar, revelando, no
discurso, os pontos que se

,

rão explorados na cam

panha contra os adversários
nas eleições, do ano que
vem. Ele acusou o governo
estadual de estarmuito cen

tralizado e responsabilizou
o pela "litoralização" do

Estado, que tem como con

seqüência "a migração de
sordenada das populações

FORA, MAS NEM TANTO

O prefeito .Luiz Carlos

Tamanini (PMDB) deixou
de dar declarações rela

cionadas com possível
candidatura' a deputado
estadual pela região,
argumen tando que o

partido tem o deputado
estadual Ivo Konell como

candidato natural no Vale

do Itapocu. Mas, também,
não descartou totalmente.
"Se o partido entender que
eu deva ser convocado

para concorrer, estarei

pronto para servir ao

PMDB", disse Tamanini,
quando participava do

encontro organizadopelo
partido, em Guaramirim.'

FIZERAM O QUÊ?
O ex-governador Paulo

Afonso Vieira não hesitou

em criticar o governo da

coligação Mais Santa Ca

tarina, durante passagem

rápida por Guaramirim,
quinta-feira, quando foi

homenageado pelo PMDB.

Ele reagiu' ao pedido da

imprensa para que se

pronunciasse,- indagando
que o governo Amin/
Bauer aponte onde estão

as obras - escolas, gi
násios de esportes e

prédios de delegacias de

polícia. "Se for para com

parar entre um governo e

outro", estaremos tran

qüilos, comentou.

Cesar JunkeS/CP

Confraternização de final de ano aconteceu no Bairro Avaí

para a Prefeitura de Join
ville enfrentou a mesma

situação, mas venceu com

mais de 70 mil votos de

vantagem. ,

Já Tamanini, escolhido

pelo presidente do Diretório
do PMDB de Guararnirim,
Nilson Bylaardt, para falar

sobre a estruturação do

PMDB, relatou como o

partido conseguiu reverter

uma situação que, até 1988,
era totalmente desfavorável
em Corupá, conquistando, a
partir de então, o governo
municipal por três vezes

de outras regiões, para o

Litoral do Estado", Com

perda da qualidade de vida.

Para Luiz Henrique, o
atual governo também está

muito distante da popu
lação. "O povo indaga, pro
cura, pede pelo governo,
mas não acha o governo",
criticou, prometendo mudar
a situação. Ele repudiou as

pesquisas "�eitas com um

ano de antecedência", que
dão larga margem de van

tagem ao atual governador,
Esperidião Amin (PPB),
lembrando que na eleição

Cada Comissão tem uma

Formacão e um Presidente .

.)

Duwe apoiaria Tamanini nas eleições
O ex-secretário de Estado Ademar

Duwe disse, anteontem, quando participava
do encontro organizado pelo,PMDB, que

f apoiaria a eve�tual candidatur� do prefeito
� de Corupá, Luiz Carlos Tamanini, para a

� I Assembléia Legislativa do Estado. Duwe diz
I

que o nome do prefeito é bem visto e que
ele poderia ser "a saída para acertar a situação
do partido em Jaraguá do Sul", marcado
por problemas internos, e que tiveram como

último episódio a perda dos vereadores
Vitório Lazzaris (PPB) eMaristelaMenel (PFL).

- Apoiaria ele, assim como qualquer
i outro nome que viesse a ser indicado pelo

partido -'-, comentou o ex-secretário, re
velando pouca disposição para acatar as

decisÕes da atual Executiva do partido em

Jaraguá do Sul, que tem na presidência o

deputado estadual Ivo Konell, candidato à

reeleição.
Na opinião do ex-secretário, o partido

precisa buscar alternativas para superar as

constantes divergências internas, situação que
ele atribui à postura do atual presidente do

diretório. "O Ivo se apropriou do partido e

vai ser difícil outras pessoas terem alguma
chance", reclamou.

RESPOSTA - O deputado estadual Ivo
Konell reagiu às declarações de Duwe,
dizendo que o ex-secretário "só não tem o

espaço que deseja por ser incompetente".
Segundo o, deputado, Duwe tem sido "um

ausente" e só foi à reunião em Guararnirim

'''porque tem compromisso com o Paulo

Afonso". Ainda conforme Konell, Duwe
teria d� dar "explicação mais satisfatória

porque foi ao palanque dos adversários nas

.últirnas eleições, antes de fazercomentários". (MR)

• Comissão de Saúde, Assistência ePrevidência

Presidente: RoqueBachmann
Vice-presidente:MarcosScarpato
Membro:JoséOsório deÁvila ,

• Comissão de Educação, Comunicação, Cultura e Desportos
Presidente: Lorita ZanottiKarsten

Vice-presidente:Jean Carla Leutprecht
Membro: CarioniMeesPavanelo
• Comissão deAgricultura, Urbanismo eMeioAmbiente

Presidente: Ivo PetrasKonell

Vice-presidente:JoséPendiuci; dosSantos
Membro: EugênioMorettiGarcia

Dr. Pedro Chuji Nishirnori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

! Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia eTraumatologia

CRepúbQwa CJedewtwa do CBWgLQ
8gtado de gatlta Cata/tln(l

Cômo/ta uUUIlLCipoQ de Jo/taguá do guQ370-08,16
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I ICONQUISTA: MARISOL FICA EM 2° NA ETAPA NACIONAL DO PRÊMIO SESIOAB: '1\cordodoFGTSpode
seromaiorgolpe domundo"

NFORME
•
.7 Os servidores'

públicos estaduais -

civis e militares -

tiv�ram os salários

reajustados em 4,S%� O

decreto concedendo o

aumento foi assinado, na
última segunda-feira, pelo'
governador Esperidião
Arnin. O reajuste
implicará num

acréscimo de R$ 5,740
milhões na folha de

pagamento do Estado.

Esse é o segundo
aumento dado à

categoria, o primeiro foi

em setembro - 6,3%.

,/ OgowrnodoEstado
implantou, apartirdodia 1
denoumbn: oProjetode
AmparoaoP�
AgricultorRural, umfUndo
quevaigarcmtir
jinanciamentosecréditoao
setor.Aexpectativado
secretáriodeAgriculturado
Bstado, OdacirZonia, é
atender55%dospequenos
produtores tUrais,
aproxima-damente95mil
farm1ias.

,/ A joinvilense Carmeri

Leye foi eleita presidente
do Conselho Estadual da
Mulher Empresária. Ela
substitui VivianGielow
no comando da entidade

ligada à Facisc

(Federação das

Associações Comerciais
e Industriais). A eleição
aconteceu na terça-feira.
A posse da nova

diretoria está marcada

para o dia 30, em
Blumenau, durante a

reunião plenária da Facisc.

,/Em outubroforam
devolvidosem todooPaís3,6
milhõesdecbequesporfalta
defundos, umnao recorde
deinadimplêncianos
últimos21 meses. Nos

últimosdoisanos, o iolume
dechequesdevolvidos
dobrou.
•

Empresa jaraguaense venceu

a etapa estadual da categoria)
BRASíLIA - Em nota

oficial divulgada no início
da semana, o Conselho
Federal, da Ordem dos

Advogados do Brasil diz

que o acordo para o paga
mento das diferenças do
FGTS (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço)
"pode ser omaior golpe do
mundo". O governo divul

ga o acordo com empresá
rios e centrais sindicais, à

exceção da CUT (Central
Única dos Trabalhadores),
como o maior acordo do
mundo.

Para a OAB, o acordo
será prejudicial ao trabalha
dor e representa um cheque
em branco para a CEF

(Caixa Econômica Federal),
"que poderá, a seu critério

exclusivo, realizar o cálculo
do valor do complemento
de atualização monetária".

Aexpressão cheque embranco

é também utilizada' pelos
sindicatos filiados à CUT.

A nota oficial saiu da

reunião do Colégio de Pre-,

sidentes de Seccionais da

OAB, realizada no dia 10 de

novembro, em Brasília,
quando a entidade decidiu

"expressar aos trabalha

dores sua preocupação com
a campanha publicitária do

governo sobre o FGTS".

Os advogados lembram

que existem milhares de

ações na Justiça para a cor

reção dos valores deposi
tados nas contas do FGTS

referentes aos planos Verão,
janeiro de 1989, e Collor I,
março de 1990.

Em oito pontos a OAB

justifica a posição contrária

ao acordo, que prevê
reajuste de 16,6%,para o

Plano Verão e 44,8% para
o Collor I. Lembra que' o
governo admitiu a correção
"após as sucessivas vitórias
da classe trabalhadora". A

entidade critica o acordo e

sugere ao trabalhador que
não assine o termo de

adesão, porque terá prejuízo
de 8 e 15% nos respectivos
planos econômicos.

solenidade de premiação
acontece no dia 27, na sede

da CNI (Confederação
Nacional da Indústria), em
Brasília. O prêmio tem

como objetivo reconhecer

publicamente as empresas

que adotam politicas e prá
ticas que assegurem um am

biente saudável e produtivo,'
beneficiando o trabalhador

pelasuaimporcinc:ianoprocessa
A assistente social do '

Sesi Eloísa Naue lembrou

que "o reconhecimento da

qualidade no trabalho foi

concedido pelos próprios
colaboradores da empresa,

que na pesquisa realizada

ultrapassaram as fronteiras

e propiciaram à comissão
,

julgadora dei prêmio 'sen

tir' a Marisol exatamente

como eles a sentem, pen
sam, trabalham e convi

vem no seu dia a dia. O

reconhecimento de quem
faz a Marisol todos os dias

é o maior mérito para a

empresa".
ESTADUAL - A Mari-I

sol foi a vencedora da eta

pa estadual do Prêmio Qua
lidade no Trabalho, na

mesma categoria, realizado
no final de setembro. A

AmBev (Companhia Bra

sileira de Bebidas), de Lages,
conquistou o título na ca

tegoria média empresa, e a

Metal Técnica, Bovenal, de
Rio do Sul, na categoria,
pequena empresa. A etapa
estadual reuniu 28 empresas,
sendo oito na categoria
grande empresa, sete na

média e 13 na pequena.
Na avaliação de Eloísa,

a experiência do prêmio
mostra que é possível es
truturar o ambiente de tra

balho com medidas de'
baixo custo e que levam ai

, I
ummelhor desempenho dOI
trabalhador, melhorando OInível de satisfação e desper
tando para a necessidade do I

trabalho em equipe. �

]ARAGuA DO SUL - A

Marisol foi a segunda colo
cada na etapa nacional do

Prêmio Qualidade no Tra

balho, promovido pelo Sesi

(Serviço Social da Indús

tria), na categoria grandes
empresas - mais de 500

funcionários. A vencedora

foi aNokia do BrasilTecno

logia. Participaram da sexta

edição do prêmio 495 em

presas de todo o País, das

quais 80 se classificaram para
a etapa nacional, dividida
em três categorias: A, em
presas com até 19 funcio

nários; B, de 20 a 99; D, de
100 a 499, e D, com mais

de 500 trabalhadores.

Na primeira categoria, o
vencedor foi o Supermer
cado Araújo Importação e

Exportação, do Acre. O

vencedor da categoria B foi

a TW Espumas, de Minas

Gerais, e na categoria C,
Pormade Portas e Madeiras

Decorativas, do Paraná. A

Energia elétrica será reajustada
em 5% a partir de janeiro

Missão aprova liberação de US$ 150 milhões
dos pelo governo e a con

dução do processo.
O relatório da missão

foi encaminhado ao Co

mitê de Gerência Regional
de Análise, em Washíng
tono Além de representan
tes do BID, estiveram no

Estado técnicos da Secre

taria de Assuntos de Estra

das, do Ministério do Pla

nejamento, Orçamento e

Gestão, que acompanharam

a negociação do contrato.

Ao todo serão inves-I
tidos US$ 300 milhões _I

US$ 150 milhões da con

trapartida do Estado -na

pavimentação de 500 qui
lômetros de estradas e na

recuperação de outros mil

quilômetros. Santa Catarina
terá prazo-de cinco anos

para executar o projeto e

20 anos para o pagamento
do financiamento.

FLORIANÓPOLIS - A

missão de análise do BID

(Banco Interamericano de

Desenvolvimento) aprovou
todas as etapas necessárias

para o financiamento de

US$ 150 milhões para se

rem aplicados nas rodovias'

do Estado. O economista
da Divisão de Finanças e

Infra-estrutura Básica 1 do

banco, Rodolfo Huici, elo
giou os projetas apresenta-

BRASíLIA - O governo
autorizou o reajuste extra de
5% na tarifa de energia elé
trica nas regiões Sudeste,
Centro-Oeste e Nordeste.

A medida é válida a partir
de janeiro de 2002. O anún

cio oficial do índice depende
de entendimentos que a Câ

mara de Gestão da Crise de

Energia Elétrica pretende
fazer com as geradoras.

Além do reajuste, as con
cessionárias deverão receber

financiamento do BNDES
í
(Banco Nacional deDesen
volvimento Econômico e

Social), entre R$ 3,5 bilhões
e R$ 4,2 bilhões, "que ali

viariam de imediato o rom

bo nos caixas das empresas".

O aumento extraordiná- ,

rio vale até 2004 e, na prática,
o consumidor pagará dois

reajustes por ano. O pri
meiro será a parcela de 5%
referente às perdas das dis
tribuidoras por conta do

racionamento, um acumula
do nos três anos de até

15,8%. O segundo será o

reajuste anual concedido na

data de aniversário do con

trato de cada empresa e já
previsto em lei.

Para 2002, o reajuste está

estimado em20% peloúltimo
relatório trimestralde inflação
divulgado peloBanco Central.
Mas este percentual pode
variar, dependendo da situa

ção financeira do setorelétrico.

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

GráficaCP
370-7919 Rua Barão do Rio 8rooro, 637 • Sola 2 • "'ntro • Jor�uá do Sul- se

Cei.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

SEJA COMPETITIVO' NESTE MERCADO GLOBALIZADO
.

'

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
eu.ullAd........ ...,_."SJC 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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ISEGURANÇA: DER PRnENDE ,ADEQU�R A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL' DA 5C-416

Lombadas físicas da SC-416
· devem ser trocadas ano que vem

]A!RAGuA DO SUL - A

partir do ano que vem, o

DER (Departamento Esta
dual de Estradas e Roda

gem) deve iniciar a substi

.tuição das lombadas físicas

existentes naSC-416, que liga
Jaraguá do Sul ao Municí

pio de Pornerode, De acor

I do com o gerente regional
, I, do DER,engenheiro Luiz

I
César Keufner, as atuais

II lombadas, feitas em concre

i
to na pista, serão substituídas

"

I por
lombadas eletrônicas,

,

em obediência à legislação
de trânsito, que proíbe a

colocação de lombadas
físicas em rodovias estaduais

,e federais, e prevê a retirada
das já existentes.

A Rodovia SC-416 tem

oito lombadas físicas, sendo
que quatro delas estão na su
bida da serra, uma em

seguida da outra. De acor

do com o engenheiro, a

troca ainda não foi. feita por

I razões. econômicas, mas,
. segundo ele, o governo já

I sinalizou que, a -partir do

l.ombadas de concreto deverão ser trocadas pelas eletrônicas
próximo ano, haverá verbas

específicas para este fim. Ele
não garante que todas serão
retiradas de uma só vez,mas
acredita que pelo menos

algumas serão substituídas,
pelo menos. as que estão

próximas às escolas.

As lombadas físicas -,

que tanto incomodam mo

toristas que gostam de andar
em alta velocidade - são

consideradas' de pouca efi

ciência pela engenheiro por
que não inibem os moto

ristas e acabam apenas cau
sando prejuízos aos pro-

prietários dos veículos, além
de se deteriorarem pela ação
do tempo. ''As lombadas
físicas não são mais usadas,
mas é melhor que nada",
afirma o engenheiro,

Para os moradores da

região, que são obrigados a

conviver com o perigo da

rodovia, as lombadas físicas
representam segurança, es

pecialmente às crianças e tra
balhadores. São três escolas

e inúmeras empresas que dia
riamente abrem �uas portas
a centenas de crianças e adul
tos que usam a rodovia co-

mo único meio de acesso.

''As rodovias estaduais aca

bam invadindo o perímetro
urbano de muitas cidades,
causando conflito de tráfego
entre os pedestres, ciclistas e

motoristas", explica o en-

genheiro.
De acordo com o mo

radorDelair dos Santos, que
reside a poucos metros da
SC-416, o perigo e o risco

de acidentes são constantes.

A maior preocupação de
Delair é com os filhos pe
quenos que precisam en

frentar o asfalto todos os

dias para irem até a escola.

''A gente não sossega en

quanto eles não chegam em

casa", comenta o pai. Se
gundo ele, a maioria dos

motoristas não respeita a

sinalização e aproveita as

retas para ultrapassar. "Eles
não querem saber se o acos

tamento é ruim ou se a área

pertence ao perímetro urba
no. O negócio é correr", ar
gumenta o morador.

(MARIA HELENA DE MORAES)

I Dinheiroparao desvio do trilho de trem chega até finaldo ano
}ARAGuA no SUL - o assinado, para impedir que doviário também deverá ser contra a invasão da linha

prefeito Irineu Pasold pre- os trilhos passempelo bairro. transferido para este novo férrea em locais considera-
tende procurar o prefeito Caso o prefeito do Mu- trajeto, juntamente com a dos de preservação ambien-
deSchroeder,-Osvaldo jurck, nicípio vizinho e a popula- estação de transbordo, que tal, e com expressivo número
na tentativa de convencê-lo ção continuarem rejeitando será no Bairro Nereu Ramos. demoradores, como é o caso

II
a concordar com a mudan- a troca dos trilhos, o prefei- Até agora, a Fatma (Fun- do Bairro Schroeder 1.

ça da linha férrea do Muni- to deJaraguá doSul preten- dação de Amparo a Tecno- O projeto de desvio dos

cípio, que deverá sair do de convencer o prefeito de logia do Meio Ambiente) já trilhos do trem do centro

centro de Jaraguá do Sul.e Guaramirim a aceitar o realizou duas reuniões com de Jaraguá do Sul para o

passar para área localizada contorno ferroviário através a comunidade de Schroeder Município de Schroeder já

I : em Schroeder, mais especi- da construção de dois tú- na tentativa de convencer a tem verba garantida de R$

I ficamente no Bairro Schroe- neis, urn emJaraguá do Sul administração pública e os 4,5 milhões. A informação
I der 1. A população desse e outro em Guaramirim, moradores da necessidade é do prefeito. lrineu Pasold,
bairro já adiantou que não. encurtando o trajeto emno- e dos beneficios que a troca que espera receber esse

concorda com o desvio e ve quilômetrosmas aurnen- dos trilhos poderiam acar-
.

dinheiro do Ministério dos

que está recolhendo .as- rando os custos emmais R$ retar. Nas duas tentativas a Transportes até o final deste
, sinaturas, através de abaixo- 10milhões. O contorno ro- comunidade posicionou-se ano. (MHM)

/

bolho de rotina Respeite as

de opinião 'para
armonia no ambien

.

.Contcto com

pessoadefolOpodeióseresfimulanie,
Câncer - Lua e Saturno

iudicor o sua

cuidarmelhor da
tração sexual
destaque na

relação a dois.

convívio com

is velhas e
lhe fará bem. Não
dia paro correr riscos..

Roma elo de entusiasmo.
Virgem - O desejo de se

profissionalmente vai
Ito, mais não se

questões
'A dois, grande

MISS SANTA CATARINA 2002
No dia 23 deste mês, Daniele Priebe, nossa atual Miss

Jaraguá do Sul, e Kellin Bisewski, Miss Massaranduba,
participam do concurso Miss Santa Catarina 2002, no
Grande Hotel Blumenau. A transmissão será ao vivo, a

partir das 20h30, pela TVCOM.
Os trajes das misses foram confeccionados pelo estilista

J.Moser; as bijuterias exclusivas da Bela Catarina, e

receberam ainda orientação de etiqueta e postura da JHB
Eventos, rio Restaurante Antibes.

FOGO ENCANTADO
O Cordel do Fogo Encantado, banda considerada

revelação damúsica brasileira, se apresenta neste sábado
no espaço Fios e Formas, em Florianópolis. A banda é

do Recife e tem sido reverenciada por público, crítica e

mídia. Agradou inclusive o cineasta Cacá Diegues, que
convidou a banda para compor urna das músicas da

trilha sonora de seu próximo filme, "Deus é Brasileiro",
além de participação especial no longa-metragem.

PORTAL
O Portal Marista On-Line está lançando urn concurso

para a .escolha -do novo logotipo do portal. Para

participar basta preencher formulário no site

.wwwmarista-jaragua-corn.br O sorteio acontece dia 30

de novembro. A pessoa que for sorteada tem direito a

urna viagem até Porto Seguro, na Bahia, com direito a

acompanhante.

GESTANTE
O Hospital e Maternidade São José promove, de 19 a

23 deste mês, mais urn curso para gestantes. A iniciativa

tem por objerivo informar as futuras mães sobre os

cuidados relacionados à saúde física e emocional da

gestante e também do bebê. O curso acontece das 14

às 17 horas, na sala de reuniões Irmã Maria José. Os
temas que serão abordados são os seguintes: Psicologia
ria gestação;'Modificações e transformações no corpo
de gestante; Nutrição da gestante; Desenvolvimento in
fantil e estimulação até 1 ano; Prevenção a complicações
durante a gravidez; Odontologia na gestação; Cuidados
com o recém-nascido; Trabalho de parto e parto; Ama

mentação e atividades físicas durante a gestação.

PAZ MUNDIAL
Os adolescentes PaulaMarina Stahelin (Colégio Marista
São Luís), Carnila Regina Riedel (Escola Municipal de
Ensino Fundamental Albano Kanzler), Claudinei José
Seltrin (Escola Estadual Euclides da Cunha), Gilvana
Aparecida de Lima (Escola Municipal de Ensino

FundamentalMariaNilda Salai Sthaling) eDiego Bueno
(EscolaMunicipal cÍeEnsino FundamentalRenato Pradi)
tiveram seus cartazes escolhidos durante o concurso

sobre a Paz Mundial, promovido pelo Lions Clube.

io - Um aconteci-'
ado poderá
planos.

a I na paquera.
o de ousadia lhe cairá

Recicle o seu

I. Mas cuidado
ir ressentimentos.
de mudança. No

amor, o seu lado atrevido vai se

manifestar.
Você terá a sensaçõo
coisas estarão muito
não convém forçar os
tos. No campo afetivo
o tão a sério.

e. Forte atração
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CLASSIAUTO:
Ter o.feira às 12h

NEGÓCIOS & OFERTAS,
S "ndo-feirCl;às 12h

correiodo

MÓVEIS
CM! apmamentOlI ChÍlMM I tenwlOl

Compre agora um lindo
terreno com 4.350m2 no

bairro Santa Luzia,.em
Jaraguá do Sul, com luz
, água, sossego total

para seus fins de
semana numa linda
chácara. Tratar: (47)
·3025-4549 ou (47)-
453-1023.

Aplique seu 13 salário
num ótimo investimento.
Terreno com 101.000m2
com nascente de água,
luz, pássaros, árvores,
sossego. Ideal para
chácara, açude,
pastagens, criação de
avestruz, faisão,

plantação, recreativa,
trilha ou moradia, em '

Santa Luzia - Jaraguá
do Sul, Fone: (47) 453-
1093 f 3025-4549.

Vende-se dois imóveis
urbanos defronte a

Prefeitura de Schroeder
(2 quadra), Valor R$
8.000,00 cada.
Tratar: 9973: 9313 f
(47) 374-1313.

Vende-se propriedades
rurais em Schroeder

.

com 172.000 m2, com
bananal, água e energia
elétrica. Valor R$
55.000,00. Tratar:
9973-9313 ou (47)
374-1313.

Vende-se terreno no

loteamento Versalles II,
na avenida principal,
asfaltada cf 15x�0 de

QUER GANHAR NA LOTERIA?

Agora está mais fácil
Um programo de computador moderno que vai focilnor suas opostos,
Se você gosto dos loterias do CAIXA IMego Seno, Dupla Sena, Quina, lotoMania, loteria Esportiva e loteria
FederoU, então adquira a "Papa Sorte". Através de uma interface bastante amigavel cam o usuário Irado em

Windows 95 ou superior) você terá muito mais do que uma loteria em sua própria casa.

CONFIRA O QUE O PROGRAMA FARÁ PRA VOCÊ.
o Atualização dos resultados automática via internet (sem precisar incluir os resultados manualmente)
o Você fará seus bolães sazinha e sem trabalha algum: combinações paro Mega Sena, Dupla Seno, Quina e lota
Mania.
o Emite os volantes direta em sua impressora sem que seja preciso o suo marcação manual. É só imprimir e levar
diretamente para o lotérico.

'

o Cadastra todos os seus jogos semanais para posterior conferência. ludo fico no arquivo, todas os resunadas, com
dota·dos sarteios, ardem das dezenas sorteadas, desde a concurso número OI de qualquer loteria.
o Estlllisticos completas baseadas em todos os concursos anteriores. Aqui você fico sabendo quontasvezescoda dezena
foi sorteada e o atraso de cada dezena: por quantos sorteios a dezena não é sorteado.
o Se você quiser na hora a programa elimina automaticamente seus jogos com menos probabilidade de acerto.
o Configure você mesmo (atraves de seus próprios porametros) seus eliminadores de jogos.
o ludo colorido com gráficos 3D de freqüência e atrasa das dezenas.
o Analise dos duques e temos mais sorteados.
o lodos os resultados das loterias atualizados até o presente dato.
o Você não predsarú ficor fazendo samas ou contas de quanto vai custar cada cortão ou bolão. O programa Papa Sorte
faz 050mo automaticamente a cada dezena que você incluir no bolão, é automática, na hora.

E tem muito mais, ,/

Seja um craque na hora de apostar, apostando com base em estatístícas ou lacilitando suas

apostas, sem qualquer trabalho.

TUDO ISSO POR APENAS R$ 65,00 (Sessenta e cinco reais) é
INACREDITÁVEL.

Solicite o CD Roam do PAAP SORTE hoje mesmo, através do e-mail:
rudi@netuno.com.br ou qualquer informarão adicional.

Você receberá no enderero que preferir sem qualquer custo adicional.

0651,' com Marlon.fundo (604m2), na rua

João Batista Rudolf,
Valor R$ 35.000,00.
Aceita-se carro no

negócio. Tratar:
370-1202.

Vende-se terreno
residencial Versailles
30x30 (900m2). Valor
R$ 38.000,00. Aceita-se
carro. Tratar: 371-2364
ou 9905-6476.

CLASSIMÓVEIS:
Quinto-feira, às 12h

Vende-se terreno com

600m2 no bairro São

Luis, na rua Guilherme
Hruska. Valor R$
15.000,00.) Tratar:
376-2229.

Vende-se terreno
Ribeirão Grande, com
1350m de fundo, 110m
de frente, equipado com

casa, rancho, e área
com arroizeira plantada, .

em frente a igreja Nossa
Senhora Aparecida.
Valor R$ 70.000,00,
negociável. Tratar: 371-
4332 ou 9103-8111.

De 200 até 3.000 Reais
Com consulta e garantia de cheques

Dinheiro em sua conta no dia!

Vende-se terreno de
40Óm2 próximo ao

salão 25 de Julho na

Barra do Rio Cerro,
legalizado com escritura
no valor de R$ 8.800,00.
Tratar: 371-6069.

Além da qualidade
'mais confort
e segurança
Produzindo fidelidade com um pancadão
de qualidade em som automotivo,
a Inout Sound Systems agora

também conta com a venda e instalação
de alarmes, vidros e travas elétricas

garantindo o conforto e a segurança

que você merece. Venha conferir!

Vende-se terreno na

Antiga Tifo dos Pereira,
na Rua Henrique
Marquardt, perto da
Gruta Perpétua do
Socorro, com
40.000,OOm, com 2
correntes de água, 1

pastagem de 5.000m.
Valor R$ 25.000,00.
Tratar: 371-4332 ou

9103-8111.

João januário Ayroso, 1726 - Jaraguá Esquerdo Ligue: 370-9005

BIKE poro todos os idades,
pedalando no TRILHA certo.

BIKE TRILHA a casa dos bkidetasl

Vende-se ou troca-se

terreno na Vila Lenzi por
casa de alvenari.a até

R$ 35.000,00. Paga-se
diferençc.Trctcr:
9963-9445.

Vende-se terreno na

praia do Erwino, 600m
da praia. Valor R$
1.000,00. Tratar: 273-

.Pátina lixada, italiana
.. c:pi<:()t:l�" .

.Mosaico. Colméia

"';b�dp'é�;:��p�;T�t;;;:as

Depois do
leite mofemo dê
ao seu filho
oque há de melhor
LEITE DE CABRA

(47) 375-1844

Temos: esteiras, bicicletas ersométricas, Iadesjvo� acessórios e pe9as de reposi9ão.
Fàzemos também o manutenção e consertos no suo bicicleta.

.1

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 838 - Centro - Jara ué do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I
., ·

.

? : .�?�l!I!!?I!'?�Y� C asslmovels ��.��.�?!.:: .�; �.��;,!,.�r.o. ?:.�?��

. Intermediária

Vende: Alvenaria, c/ 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$ 83.000,00

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

Preço: R$ 55.000,00

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

Horongoso, 114 (Ana Paula)
,

Preço: R$ 22.000,00

VENDE
! ,

Apto. 1 suíte + 2 dormitórios, c!área de 134,00m2. "Resid.
Camberra" Localizado em Meia Praia - Itapema.
Apto. cobertura, 1 suíte + 2 dormitórios, c!área de 130 m2;

"Resid. J. Mateus de Li:" Localizado em Itapema
Apto. 1 suíte + 2 dormitórios, c! área de 135 m2. "Resd.

Montserrat" Localizado em Meia Praia - Itapema.
Apto. 1 suíte + 2 dormitórios. "Resid. Carlos Henrique"

Localizado em Itapema.
Apto. 1 suíte + 1 dormitório. "Resid. Chopin" Localizado

Balneário Camboriú

Apto. 1 suíte + 2 dormitórios, c!área de 306,00m2. "Resid.
Amaranthus"

c! 70 m2. Ilha da Figueira (Prôx, Hotel) R$

Sobrado, c/ área 210 m2. Rua Arduíno Pradi (Jguá
Esquerdo). Preço: R$ 90.000,00
Terreno 412,50 m2. Nereu RamosPreço: R$ 15.000,00

Terreno 589,79 m2. Lateral da Rua Cel. Procópio Gomes '

Centro (Próx. Canguru) Preço: R$ 45.000,00

Vende: Madeira, com área 47 m2,
em terreno de 329 m2. Rua 938 -

Loteamento Ouro Verde

Preço: R$ 14.000,00

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

":'lote 44 (Tifa Martins)
\

Preço: R$ 33.000,00

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

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

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: João Franzner - São Luís

. (Salão de festas, garagem, central de gás, sacadas, com churrasqueira)
,

ENTREGA EM 18 MESES
FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A qualidade dos veículos é

tão grande, que a Caraguá
oferece 1 ano de garantia,
além do compromisso de

'

devolver o seu dinheiro*

caso você não fique satisfeito.

O que mais você quer?
Abra o olho, seminovos e

,

NTIA
ÂDE1A

usados, só na Caraguá.

Gol4P 16V
99/00 - Branco

Uno Mille SX
,97 - Azul

Escort 2.01 R
'

96 - Verde

CorsaWind'
98 - Verde

Gol 2P Vermelho
95 - Vermelho

Astra GL
99 - Prata

MODELO
Santana Gl 2000

Santana 98/99 Azul

Horário de atendimento:
De segunda a sexta: 7h30 às 19h

Sábados: 8h às 12h

Gol MI2P
- 97 - Azul

Palio EL
96/97 - Azul

Verona 2.0i GLX
94/95 - Vermelho

, 'f
I &.

I

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

55.000,00 - à combinar, aceita financiamento bancário

Ref. 608 - BAEPENDI - Casa em alvenaria c/ 156,OOm2
terreno 588,00 - Rua JoséMarcelino - semi-nova, 3 quartos

- R$ 75.000,00 - aceita porcelornento

Ref. 35 - CENTRO - c/ 161,OOm2, 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. Bergamo - R$ 60.000,00 -

Rua ReinoldoRau

Ref. 298 - CENTRO - COMERCIAL/RESIDENCIAL -

squina c/ 510,OOm2 - Rua Jorge Lacerda - R$ 85.000,0

Ref. 334 -

COMERCIAL - c/
1.577,40m2 -

frente c/42,OOm
p/JoãoJanuário
Ayroso -

R$ 100.000,00
- entre e parco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1.1 COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA

Atendimento: 8h30 às 12h * 13h30 às 18h30
l\1; Aos sábados: 8h às 12h

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

2093· BARRA RIOMOLHA· R. Adõo Mobo, 100.
Caso olv. tau· 150m', 2 donn., sala e�orJ1onlor, copQ/
cozinho, bwc e demais dependo t área comerdol. Terreno
485,97m'· RS47.000,00- aceilo imóvel no praia ou

em Schroederoté RS 30.000,00

I

2179-
CENTENÁRIO - R.

ALUGA· SALA COMERCIAL· JGUÁ
ESQUERDO· R. Joõo Jonuário Ayroso, próximo

Imob. Belo, 144m') bwc· RS 550,00

2198 - CENTRO- R. Ferdinondo Prodi, 118
. coso olv 110m', 3 dorm., solo eslor, bwc, copo,
cozinho c/ móveis, solo TV, churrosq., bwc, área
serviço, garagem em loldo. Terreno 300m'·

RS 78.000,00

2203 - AMIZADE - R: 681, Rolf A. Bolloch, coso
olv. novo, 160m', 1 suite, 2 dorm., bwc, solo eslor/

onlor, cozinho, área serviço, garagem 2 carros, churrosq
Terreno 450m'· RS 80.000,00

2024·- VILA LALAU- R. Erneslo lessmonn,
536 - (aso olv. 150m', c/ 3 dorm., solo,
cozinho, área de serviço, área de feslo. RS

65.000,00.

2194 - SÃO LUIS-R. Adriano (ri�ino Pereiro,
727 .cosa olv. 68, 17m', 3 donn., solo, copo, cozinho,
garagem, bwc, área serviço t edícula SOm', 2 dorm.,
bwç garagem. Terreno 405mi· RS 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDAS

1000 - Centro - Rua Leopoldo Manke - 220m2, suíte +

2 qtos - R$ 140.000,00
1010 - Centro - próx. Stúdio FM - 280m2, suíte + 2

qtos, semi-mobiliada - R$ 140.000,00
1036 - Centro - Rua Arthur Muller - casa antiga cf
347m2 - Terreno cf 668,65m2 - R$ 180.000,00
1052 - Água Verde - próx. Igreja São Judas - 135m2,
4 qtos + 2 bwes - R$ 59.000,00
1171 - Czerniewicz - próx, ao Pama - 230m2, 2 suítes
+ 3 qtos, área de festas cf churrasqueira - R$
125.000,00
1182 - Czerniewicz - próx. Ponte do Grubba - 2 pisos,
apto cf 3 qtos - R$ 150.000,00
1124 - Barra - próx. Texas Restaurante - 150m2, suíte
+ 2 qtos. Terreno cf 609,45m2 - R$ 67.000,00
1128 - Barra - próx. Botafogo - 70m2, 3 qtos. Terreno
cf 525,OOm2 - R$ 42.000,00
1211 - Jguá Esquerdo - 200m2, suíte + 3 qtos, salas

eonj., churrasqueira - R$ 100.000,00 - aceita apto
central.

'

1225 - Jguá Esquerdo - mista cf 4 qtos. Terreno cf
14x28 - R$ 32.000,00
1300, - Vila Lalau - próx. Weg II - 145m2, 3 qtos + 2
bwes - R$ 75.000,00
1325 - Vila Lenzi - 60m2, cf 2 qtos. Terreno cf 570m2
- R$ 32.000,00
1372 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 48,32m2, cf

I 2 qtos - R$ 13.000,00 + finane.
1379 - Vila Rau - Cohab - 60m2, cf 2 qtos + casa

madeira de 40m2 - R$ 22.000,00
1432 - São Judas - 146,90m2, nova, cf suíte + 2 qtos,
garagem pf 2 carros - R$ 78.000,00 "

1436 - Tifa Schubert - 176m2, cf 3 qtos - R$
48.000,00 - aceita troca cf casa no Amizade
1439 - Tifa Schubert - 165,OOm2, cf 3 qtos - semi
acabada - R$ 28.000,00
1446 - São Luiz - próx, Sup. Fronza - 160m2, suíte +

2 qtos cf piscina - R$ 62.000,00
1456 - Ana Paula - mista, cf 3 qtos, bwe, sala, copa,
cozinha, lavanderia e garagem - R$ 28.000,00
1993 - Schroeder - após a Marisol - 108,OOm2, 3 qtos,
2bwes - R$ 50.000,00 - aceita terreno em Jguá
1995 - Corupá - Próx. Prefeitura - 144m2, cf 2 qtos, 2

bwes, cozinha mobiliada, área de festas cf piscina - R$
83.000,00 - Entrada + financiamento direto

TERRENOS
2022 - Centro - próx. Beira Rio - 609m2 (14x37) - R$
48.000,00
2024 - Centro - próx. Mareatto Chapéus - 1.426,50m2
2032 - Centro - R. João Pieolli - 363,OOm2 (16,50 x

1122,00) - R$ 54.000,00
I 2033 - Centro - próx. Rest. Califórnia - 640m2 (16x40)I '

- R$ 70.000,00
2034 - Centro - próx. Ágata� 793,48m2 (15,80 x 48,70)
- R$ 66.000,00
2035 - Centro - 497,10m2 (19 x 25) - R$ 85.000,00 -

aceita parcelamento
2072 - Amizade - Estrada Itapoeu - Hansa cf
20.570,OOm2 - R$ 150.000,00
2081 - Amizade - Res. Bela Vista - 378,75m2
(15x25,25) - R$ 25.700,00
2114 - Barra - Res. Joaquim. Girolia - 392m2 (14x28)
- R$ 18.000,00
2118 - Barra, - Res. Joaquim Girolla - cf asfalto -:
420,OOm2 (15x28) - R$ 23.000,00
2127 - Barra - ao lado da Usapeças - 2.339,50m2
(25mts de frente) - R$ 130.000,00
2133 - Centenário - próx. Portal - 5.600m2 (80x70) -

'R$ 350.000,00
2175 - Czerniewicz - terreno alto cf 1.141,OOm2 - R$
.28.000,00
2177 - Czerniewicz - Plano cf 8.658m2
2223 - Jguá Esquerdo - esquina, cf 479,10m2 - R$
24.000,00

.

2233 - João Pessoa - R. Manoel F. da Costa - esquina
cf 450m2 (15x30) - R$ 14.500,00

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

E-mail: girolla@netuno.com.br

Telefone de plantão: 9973-9093

2296 - Vila Lalau

Localização:. Rua Major Júlio Ferreira,
esq. cf Rua Prof. Heinrich Geffert -

área 5.746,67m2,
Valor: R$ 210.000,00

Cond. Pagto:
Entrada R$ 9�.000,00 +

4 parcelas de R$ 30.000,00

,

3029 - Cond. Edifício Agata
- Área total construída de 159,75m2
- suíte + 2 qtos, ampla sacada cf
churrasqueira
- acabamento interno com piso
cerâmico
R$ 78.000,00

- Cond. Pgto: entrada + parcelamento

2295 - Vila Lalau - fundos Weg II - cf 4.814,OOm2 - R$
280.000,00
2298 - Vila Lalau - R. Pref. Waldemar Grubba -

43.689,OOm2 - R$ 480.000,00
2319 - Vila Lenzi - próx. Salão União - 308,OOm2 - R$
98.000,00
2320 - Vila Lenzi - R. Egídio V. de Souza - 410,17m2 -

R$ 30.000,00
2360 - Vila Nova - próx. Forum - 719,20m2 (14,50 x

49,40) - R$ 37.000,00
2369 - Vila Nova - R. Luis Marangoni - 4.600,OOm2 - R$
150.000,00
2370 - Vila Nova - próx. Posto Mime - cf 1.250,OOm2
2379 - Vila Rau - próx. Sup. Rau - terreno cf 3.515m2 -

R$ 80.000,00
2381 - Vila Rau - defronte Monfort - 626,OOm2 (15x43)
- R$ 33.000,00
2394 - Três Rios do Norte - 324,OOm2 (12x24) - R$
6.000,00 entro R$ 3.500,00 + pare.
2466 - Rio Cerro II - próx. Fleisehmann e Royal - R$
50.000,00
2461 - Garibaldi - Rua Bertha Weege - 22.114,76m2 -

R$ 200.000,00

APARTAMENTOS
3000 - Ed. Cristiane Munique - 128,09m2 privativo,
suíte + 2qtos, dep. empregada, garagem - R$ 80.000,00
3001 - Ed. Jaco Emmendoerfer - suíte + 2 qtos, dep.
empregada, 2 vagas garagem - R$ 92.000,00
3004 - Ed. Jaraguá - suíte + 2qtos, dep. empregada -

R$ 65.000,00
3020 - Ed. Riviera - 2qtos - R$ 35.000,00 + finane.
30·22 - Ed. Catarina Ersching - apto novo cf suíte + 1

qto, sacada cf churrasqueira. Prédio cf 2 elevadores,
piscina e salão de festas - R$ 66.000,00 + pare.
3031 - Ed. Isabela - suíte + 2 qtos, cozinha mobiliada -

R$ 68.000,00
3034 - Ed. Barão - defronte Elite Móveis - suíte + 2 qtos
- R$ 55.000,00
3037 - Ed. Silvio Pradi ,- suíte + 2 qtos, sala TV,
escritório, cozinha mobiliada, 2 vagas garagem - R$
110.000,00
3039 - Ed. Dianthus � suíte + 2 qtos, dep. empregada,
2 vagas garagem - R$ 110.000,00 + aeab. finais
3040 - Ed. Paloma - 2 qtos, cf garagem - R$ 42.000,00
3045 - Ed. Florença - suíte + 2 qtos, lavabo, salas

eonj., dep. empregada e garagem - R$ 100.000,00
3046 - Ed. Arno Reichow - suíte + 2 qtos, sacada cf
churrasqueira e garagem. Aceita troca cf casa.

3047 - Res. Amaranthus - suíte + 2qtos, lavabo, sala

eonj. cf sacada e churrasqueira, 2 vagas garagem - R$
145.000,00 + acabamentos finais
3050 - Ed. Royal Barg - suíte + 2 qtos, sacada cf
churrasqueira e garagem - R$ 100.000,00
3049 - Rua Piçarras - próx. Net - suíte + 2 qtos, dep.
empregada - R$ 68.000,00 - aceita parcelamento.
3092 - Baependi - Res. Bartel - suíte + 2 qtos - R$
45.000,00
2173 - Czerniewicz - Ed. Adrielli - suíte + 2 qtos - R$
20.000,00 + finane.
3313 - Vila Lenzi - Res. Ilha dos Açores - apto novo cf
suíte + 1 qto - R$ 45.000,00 + pare. cf a construtora
3352 - Vila Nova - Res. Amarilys - suíte + 1 qto - R$
54.000,00 entro + parcelamento.
3356 - Vila Nova - Ed. Morada do Sol - suíte + 1 qto -

R$ 48.000,00

SALAS COMERCIAIS E GALPÕES
4002 - Rua João Marcatto - Ed. Tower Center - área
privativa de 67,07m2 - R$ 53.500,00 + acabamentos
finais
4003 - Ed. Menegotti - área total de 136,24m2, três
salas eonj. - R$ 70.000,00
4012 - R. Cei. Proc. Gomes - prox. Banco Itaú - 2 salas
comerciais térreas + 2 apartamentos, tendo área total
eonst. de 1.980,OOm2
5004 - Vila Lalau - terreno cf 1.540,OOm2, tendo galpão
cf 386,OOm2, escritório e 2aptos cf 3 qtos cada - R$
295.000,00�
5007 - Vila Nova - galpão cf 2 pisos cf área construída
de 600,OOm2• Terreno cf 2.200,OOm2 - R$ 260.000,00

ll � ___
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



5002 - CZERNIEWICZ - R. Jacob
Gesser, 327 - Casa alvenaria, cl
156,95m2 - 3 dorm., 2 bwc, copa,
coz., lavabo, sala estar/Tv, gargem,
churrasqueira. Terreno 420m2, Rua
Asfaltada - R$ 80.000,00

".
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1521 - CENTRAL - Terreno
residencial e comercial cl
2.500m2, próximo Duas

Rodas - R. Rudolfo
Hufenuessler - R$ 350.000,00

5003 - BARRA - R. Elizabeth Rabock,
21 - Sobrado - cl 163m2 - térreo cl 2
salas, coz., cl armários emb., 2 dorm., 1
suíte, 2 bwc, chur. cl lavand, 2 varandas,
garagem. Superior: 1 sala + 1 dorm.
Terreno cl 595m2 - R$ 160.000,00

!!;!;i!:!.�<.E!:!.J..!:""-,-=-L. ..,.1 F. MONTE
CARLO, cl 115,36m2 - suíte + 1

dorm., sala estar, cozinha. Area de
serviço, sacada', garagem. Av. Mal.

Deodoro - R$ 55.000,00, si
acabamento

Joaqulrn Frco de Paula, 945 -

Sobrado cl 215m2 - suíte + 2
dorm., 2 bwc, sala estar cl sacada,
TV, desp., dep. empregada,
lavanderia, garagem, churrasq.,
copa, cozinha - R$ 105.000,00

4217 - CENTRO
R. Proc. Gomes
de Oliveira,
1320 - Edif.
Isabella - síte +
2 dorm., sala cl
sacada, cozinha
cl armários, pis
madeira. I

R$ 68.000,00
negociáveis

5021 - CZERNIEWICZ - R. Henrique
Marquardt - Casa alv., cl 93m2 - 4

dorm., 1 BWC, sala, coz., lavand., gar.
Terreno cl 532m2 - R$ 42.000,00

4228 - EDIF. RES. CATARINA
ERSCHING - Centro - próx. Caneri,
Últimas unidades, pronta entrega.
Aptos 202, 404,504 e 604 - suíte +
1 dorm, sacada cl churrasq, 2
elevador, piscina, gar., salão festas.
Apto 503 - suíte + 2 dorm., cozo cl
armários, lavad cl armários, bal
cão granito, bwc. 50°/0' entro +
financ. direto cf construtora

24 - VILA BAEPENDI - R. Emma

ppel Bartel, 300 - sobrado cl
9m2, em fase final acab., suíte +

dorm., sala em 2 amb., coz., lav.,
sp., garagem 2 carros, demais
p. Próximo Recreativa Marisol -

R$ 240.000,00
�'-il.d!...=..ll.!Il.J[�en�...,_"L""I.t:!.A - R. João
Planinschek - Ed. Res. Mathedi I -

cl 3 dorm., 1 bwc - garagem -

portão eletrônico - R$ 43.000,00

5005 - CZERNIEWICZ - R. Doetrich
Borches, 131 - Casa alv. cl 162,55m2,
4 dorm., 2 salas, 2 bwc, copa/cozinha,
lavanderia, garagem pI 3 carros +

quitinete cl 1 dorm., sala, coz., bwc,
terreno cl 710m2 - R$ 80.000,00

1995 - CENTRO - R. Erich Mielke,
80 - sobrado cl 420m2, 5 suítes
cl armários emb., cozo cl móveis,

sala estar/jantar, gar. pi 3
automóveis, sacadas. Terreno
500m2, próximo Verdureira

Raquel, aceita 2 aptos menores -

R$ 210.000,00

5013 - JOINVILLE - R. Rio Doce, 431
- Casa alv. cl 157,50m2, 3 dorm., 1

bwc, sala, cozinha,lavanderia,
garagem. Terreno cl 360m2. Próx.

Schoping Americanas - R$ 38.000,00

4226- EDIF.
ANilA
GARIBALDI -

Centro - aptos
R$ 195.000,00 -

com 262,50m2 -

cl 4 suítes, 1
apto pI andar, 2
vagas garagem -

3 sacadas,
, "'l financ. direto

60x (+)
acabamento
com financia-

''''A ""'.. mento direto

1920 - CENTRO - R. Vera Fischer, 225
- casa alv. 170m2, 3 dorm., 2 bwc,
copa, coz., sala estar, TV, salão de
festas cl chur., lavanderia, garagem.
Terreno cl 392m2 - R$ 78.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Tel. Plantão

9102-6707

9102-6772

EeI SCHIOCHET - 1

SUíTE + 2 QUARTOS,
SAlA COM SACADA
DEPENDÊNCIA DE

EMPREGADA, COZINHA,
lAVANDERIA, GARAGEM

. PISCINA E SAlÃO DE

FESTAS. RS 85.000,00

'T'\i*""'".,.' �
EeI. ISABELA· com

•

",13211 2
'v },"" '" I mi

". 1 suíte + 2 quartos,,2
:. '''' Bwc, sacada, cozinha,

�
lavanderia, garagem,
sala, piscina e salão de
festas.
RS 79.000,00.

Residencial Bartel- Apto cj
1 suíte + 2 quartos,
demais dependências.

Rua Fritz Bartel
Bloco 4 - 4º andar. Próximo a

rodoviária.
RS 280,00 + condomínio

de 40,00.
'" ILHA DA FIGUEIRA - Rua Exp.
José Ribeiro. Casa com 3 quartos, 1

BWC, sala, cozinha, lavanderia,
garagem e estrutura para dois pisos.
RS 37.000,00.:

* NOVA BRASILlA -Casa

com 134m2 e terreno com

375m2• RS 64.000,00.

* CENTRO - Casa Rua

Florianópolis com piscina ,

próx ao posto Marechal
RSI30.000,00

'" CHICO DE PAULA- Casa de
alvenaria (Próx. posto

Marcolla) RS 90.000,00

* VILA LENII- Terreno com

450 m2 RS 17.000,00

* ILHA DA FIGUEIRA -

Terreno com área de 534m2 próx
CoI. Homago, RS 27.000,00

Casa de alvenaria - Jaraguá
esquerdo (São luís) frente rua

Joõo Franzner 2 quartos,
demais dependências.

RS 290,00.

CENTRO - Apartamento com 1 suíte mais 2 quartos,2 salas, dep. de empregada,
lavanderia, bwc social no valor de RS 65.000,00

EngetecC.onst
FOne�fÇl�: (047) 3�

E�mail: engete
Rua Padre Fr

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

com 1 quart� demais

dependências.
RSI80,OO.

TRÊS RIOS DO
NORTE - Casa de
alvenaria com 3

quartos, 2 bwc,
cozinha. Terreno com

450 m2•
RS 16.000,00

- pto. Itona

Régio, cj RS 18.000,00 de
entrada e assumir o restante

junto a caixa.

* ILHA DA FIGUEIRA - Casa

mista + caso peq. em alv. cj
515m2 de área total e 190m2

área consto RS 60.000,00.

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

área do festa e iscino.

* VILA LENII- caso em alv. cj
134m2, com 3 qtos, sala, coz.,
garagem, com socado e lavan

deria - RS 64.000,00

* VILA NOVA - Edf. Marongon
com 2 quartos, sola, cozinha,

BWC, lavanderia RS52.000,O

* BAIRRO ÁGUA VERDE
Cosa qo Ruo Jorge Buhr, com
área de 70,OOm2• Valorde

RS 20.000,00.

* ILHA DA FIGUEIRA -

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

VILA RAU -Casa
com 2 quartos + 1

bwc, cozinha,
1 garagem para 2
carros e 1 dispensa.
Terreno com 145m2 •

RS 55.000,00

*AMIZADE-Terrenos no loteamento
Versallescom área de450 m2 nos valores

deRS24.000,00.

* TRÊS RIOS DO NORTE
Casa de alvenaria com 1 suíte
+ 2 quartos solo, cozinho,

lavanderia e demais dependên·
cios. RS 13.000,00* ÁGUAS CLARAS- Terreno com

967,50 m2 valor de RS 70.000,00

* ESTRADA NOVA - casa com

80m2, 3 quartos, sala, copa, coz.,
,

lavanderia, garagem e bwc -

RS25.000,00

* CENTRO - Rua Amazonas com

área de 600 m2 próx. Edf.
Amarontus RS 60.000,00.

* JGUÁ ESQUERDO - Sobrado
com 504m2 - 2 solos comerciais
em baixo - RS 212.000,00

* JARAGUA ESQUERDO -

Condomínio Azaléia, terreno com

720,OOm2• RS 32.000,00.

Sala: Rua 25 de Julho com

banheiro e estacionamento.
RS 230,00.

VILA NOVA - Residencial ou
comercial com 3 quartos
localizado na rua Domingos
Brugnago nº 611.

Valor venda: R$ 120,000,00
Valor locacõo: 490,00 mensal

, ,

CENTRO - Rua José Emmendoerfer, 1416, próximo ao Edifício
Amaranthus, 00 lado quadros 3 américas.Terreno com área de

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

veículos, com valores a combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Parceria de negócios imobiliários.
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APTOS EM CONSTRUÇAO COM ADMINISTRAÇAO PROMA'

Uso do FGTS

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

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

Frutuoso, peto
Angeloni. Apto.
ct� qtos, 2 bwc,
demaisdep.
R$ 57.000,00

PARCIMÓVEIS, �����?:.::.�: .���:�.��� �.e. ��.�:

r-----------------.

1 CASAS/APTOS E SALAS A VENDA 1
, • Casa em alvenaria com 80m2, terreno com 373m2 - R$
1 27.000,00 - R. Francisco Panstein, 55 - João Pessoa 1
1
• Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e demais 1dep, - pronto - parte superior em construção - Terreno, com

1 600m2, loto Versailhes - R$ 75.000,00 1
1
• Casa em alvenaria com 207m2, terreno com 590m2 - R$

1130,000,00 no renascença R. 755 nO 100 .

.

'"T''-'Eas,! cf 180m2, cf suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua 1--I-pr�ri<p Curt Vasel, 455 - R$ 99.000,00.
1 • !lisa Rua Guilherme Hasse - Jguá Esquerdo - Terreno cf 1
-I 45012,!edificaçãO

230m2 - R$ 99.000,00
• sf Rua Francisco Panstein, 55 - João Pessoa - 1

I Terr

no\cf 373m2, edificação
80m2 - R$ 27.000,00 1

• s em alvenaria cf 140m2, 3 quartos, sala, cozinha, bwc,
1 terr o, f 600m2 - Rua luiz Pícolli - R$ 50.000,00 - Aceita sítio 1

raluá do Sul ou região. \

1• ,C.&Isa alvenaria cf 2 quartos e demais dep. (Terreno cf área
') Estrada Nova, Rua Urubici, 100 - R$ 26.000,00 1
Ivenaria cf 247m2, semi-acabada - R. Adolfo

1,enio Em er, Rio Molha - R$ 180.000,00
• Casa

iista
mJ"r�murada"","_Rua",Hercílio Anacleto Garcia, 110t. Santo n ônio-.R�,o.o, I

• Casa e adeira cf aprox. 90rrjt, � quartos e demais dep. 1
Terreno cf Om2 - Rua Atanast Rosa, 376 - Centro -

1Guararnlrlm.

O(é1tkIS"V�j)j
I

• Casa er a cótn 3 quartós salp, cozinha, bwc, área de 1
serviço e ga gem - Rua Carlos M erl, 164 - R$ 45.000,00
• Casa li! a Guilherme Hasse -

ll'eamento
Juventus, com 1

230m2 - 1;lQ..""",,,_,,_ 1[sulte + 3 qtos, Rua Angelo netta - R$ 75.000,00
, *Versailhes - R$ 89.000,00 1

A, semi-mobiliado, suíte + 1
1
1
1
1
1
1
1
1

,,?- - Rodovia BR 280,
nga - R$ 60.000,00 (cada).
02.752,OOm2 - Rua Walter Marquardt,

- R$ 250.000,00.
m2 - Rua luís Sarti, Nereu Ramos - R$

600m2 e depósito de 50m2 + casa em

imo à Serra de Pomerode - R$ 130.000,00
O/APTOS/CASAS/SALAS
e 2 qtos e demais dep. - R$ 350,00

c suíte + 1 qto e dernaísdep. - R$ 350,00

Edifício Tower Center - Rua João Mqrcatto.
esquina com Clemente Bar(]tto

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

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

R$70.000,o,O

- Apto. n° 902: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de
gàragem - 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
acabame'nto., "

"

- Apto. nO 904/1003 cl ,suite + 1,
quarto e demais dep. cl 1 garagem.
Valor R$ 7'0.000,00, si acabamento.
- Salas comercial executivas,
acabadas
cl 138m2 - R$ 68.491,00
cl 101 ,40m2 - R$ 50.326,00
cl 105,26m2 - 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 às 12 horas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHãve CHãve CHãve CHãve
CRECI612-J

idêncial
EDIFíCIO MÔNACOVOCÊFDDE'IERUMABELAVISTA

- 3 Dormitórios
- 1 ou 2 vagas de

Ref.:3809:
APARTAMENTO
EDIFICIO
MÔNACO
Com 01 e 02
dormitórios,
sacada,
churrasqueira
coletiva, play
ground, ótima

localização
central.
Entrada +

parcelamento
direto com a

construtora

•

Ref.: 3800 Centro - Ap
01 suíte, 02 quart

churrasqueira na sac

demais dependênci
R$ ig.ººº,ººN�e _

quartos, e demais
ua: Egidio
e de Souza

5.000,00 Neg.

I

•

I

•

•

cl 01 suíte, 02 quartos,
pi empregada cl banhei

e demais dep. R$ R$
75.000,00 Neg.

nfro - 04

, cy3 bwcs,
2,1 carros, 02
a de estar, 01

4 sala de jantar,
.

cozinha, dispensa.

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

demaisdep.
R$ 65.000,00 Neg.

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

Angelo Schiochet, terreno 'cl
575,00m2•

Ref.: 5002 - Centro - Sala
comercial - ,Av. Mal Deodoro da

Fonseca, R4 20.000,00 Neg.

Ref.: 3816 Nova Brasília -

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

garagem. R$ 43.000,00 Neg.

Ref.:10 - Centro - Casa +

sobrado Rua:
Rudolfo Hufenuessler

R$ 85.000,00 Neg.

35m2
Sala Comi. Rua: Barão do Rio Branco,
411 Ed. Klein cf 55m2
Sala Comi. Rua: Av. Marechal D. da
Fonseca, Ahtigo Senac Prox. Macol
Sala ComI. Rua: Av, Marechal D. da
Fonseca, Prox. Data Training
Sala Comi. Rua: Reinaldo Rau, Ed, Mar
ket Place TERREA
Sala Comi. Rua: AntQ Carlos Ferreira,
Prox, Arte Laje
Sala Comi. Rua: Padre Pedro Franklin,
prox. TERMINAL R$ 370,00

Ref.: 503 - Czerniewicz -

Casa c/01 suíte cl
Hidra, 02 qtos., anti sala, sala

jantar. Cozinha,
03 bwcs, lavanderia, garagem

pi 02 carros.

Ref.: 710 - Vila Lenzi -

Casa cl 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc,

lavanderia, garagem,
escritório e churrasqueira.

R$ 65:000,00 Neg.

•

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

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

. , •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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{i/Tassol
IMÓVEIS

371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

_PABX CRECI 1741-J
E-mail -imoveis@netuno.com.br

Cód 1051 - SOBRADO EM ALY.
COM 320 m2 - RUA JOÃO
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

c/ 122m2 - Suíte + 2 quartos - fica cozinha

s/medida - Preço R$ 68�000,OO
com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de .R$ 70,00)

Cód; 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/302 m2 • Rua Matias José Martins

(próx. Juventus). R$ 13.000,00

Cód IIII BARRA DO RIO CERRO -

Casa a1v. c/85m2 • Tifa Schneider - 2 quartos
- terreno c/371 m2. Preço R$ 20.000,00 .

Cód 1112 ILHA DA FIGUEIRA - Casa.
de Alv. c/ 130 .m2 - Suíte + � ·qtos + 2 gar

'

- Lot. Divinópolis. Preço R$ 50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MULHER
ao Pé da
Letra

Fotos: Edson Junkes/CP

engraçada, espirituosa e até verdadeira. Por trás
.

desta aparente verdade ela revela o preconceito
da sociedade e especialmente dos homens em

relação ao que se chama espírito feminino. Apesar
de generosa em suas verdades, a mostra revela

que a situação da mulher ainda é pré-histórica.
Ou seja: mulher para ser sincera tem que agir com

,

falsidade, e para ser feminina deve ser boa de briga. ;

Mostrar I

como�vem, I
oquesaoeo í

que fazem as

mulheres pa-
.'

rece ser o I
tema da ex

posição,'
que, de for- I

ma hilarian-.

te, revela as ;
cenas do co- 1

idian I
ti o etam-

r �

! IRMA mais velha

II Há oito meses, Marina Person está à frente d;
"Meninas Veneno", programa da MTv, que debate

r temas polêmicos sobre o universo feminino. .

I
I 1

...�,__._"�jiGl,�:;;�,,;...;S...;E;;;"���1_��!l!'.Ii��
Mulher ao Pé da Letra é o nome da exposição

que o Sesc está promovendo até o dia 3q deste

mês, no espaço cultural da entidade, localizada
na Rua Epitácio Pessoa, 1273. São 20 painéis
assinados pelo chargista' Frank Maia, todos
inéditos e feitos por encomenda. A intenção"
segundo o técnico em cultura do Sesc deJaraguá

. l

do Sul, Sérgio Pedrotti, é mostrar a verdadeira

face dos rela-

c ionamen to s

entre homens e

mulheres da /"

forma mais na

tural e diver

tida possível.
Amostra fi

ca em Jaraguá
do S1l1 até o

final do mês e

depois segue

para Itajaí. An-
tes disso per-. . . . _ . . . . ,. bém a crítica

Regma Rosa Mendes: identificaçâo com 'o universo femmmo em todos os pameis
.

'Icorreu, desde o
. I SOCial da re- I

início deste ano, as cidades de. Tubarão, lação damulher com o resto da sociedade, em

Florianópolis, Rio do Sul, Concórdia, Criciúma, especial com o marido, filhos e ambiente

Joinville, Lages e Xanxerê. Também represent,a profissional:
unia oportunidade única de se conhecer, o Em todos os painéis encontramos e

I

trabalho de FrankMaia, conceituado chargista em identificamos cenas e situações que fazem parte I

Santa Catarina e que ilustra de forma bem do universo e da suposta personalidade feminina:
humorada todos os percalços do dia-a-dia de um gostamos de gastar, de enganare de mandar:Mas i

casal.

A exposição Mulher ao Pé da Letra é.

Venha' conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos moveis
de ferro em exposição como: mesa de (entro/.lataral, aparado,r, estantes,

colunas, cadeiras, mesas de 'iantar, banquetas, que poderão
completar suo decoraçõo. Consulte-nos!

\
.

não somos apenas isso. Não gostamos de fazer]
rir àqueles que nos fazem chorar.' II

�----�------------------��---------------------------------------=-------------------------------------------I

1i
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2E CORREIODOPOVO

Valdir com o filho, Alessandro

.

(N ike), que faturou o 1° lugar na
categoria Patrão de Piquete

AGENDA GAÚCHA www.ctglj.com.br
GAÚCHOS E GAQCHAS

DE IDADE NOVA

TRADIÇÃO GAÚCHA

Na catego ri a Laço de

Equipe o Piquete Estampa
de Taura foi o 3° colocado.

Wtnderson, Assis, André,
Nike e Marcon foram os

tauras que.i na força dos

braços, trouxeram mais um

troféu para Jaraguá do Sul

Assis com o

filho, Ravielli,
,

que foi o

primeiro
colocado na

categoria Vaca

Parada para
Piazlto

DOMINGO NO RODEIO
Dia: 25/11
Local: CTG Laço Jaraguaense
8 horas - Treino de Laço
10 horas - Laçada Individual CR$ 5,00 = 2 armadas e 1 churrasco)
12 horas - Churrasco
13 horas - Vaca Parada (Piá é Guri)
14 horas - Laçada Individual C3 armadas)
16 horas - Vaca Gorda

24/11 - Baile com Chiquito & Bordoneio - eTG Laço
J araguaense

25/11- Domingo no Rodeio - eTG Laço Jaraguaense
1/12 - Baile com "Os Pacholas" no eTG DoTrote
ao Galope

19/11 - Délcio Vieira Macarini

19/11 - Marilene H. E. Torinelli

20/11 - Francielle M. Sadzinski
20/11 - Oriosvaldo P. dos Santos

21/11 - Rosa Maria Sarti

21/11 - Vanderlei Kienen

\

DEMA'RCHI CARNES OFERTAS

SÁBADO, 17 de novembro de 2001

.r-
REFLEXÃO \.

o mal é que" muitas vezes,

preferimos ser arruinados

pelo elogio, a ser salvos pela
crítica, e para completar te

digo: "O orgulho é mau

conselheiro." (Marcon) _I

Jaraguá do Sul esteve presente,
no último final de semana, na

cidade de Massaranduba, por
ocasião do 4° Rodeio Crioulo

e pelo aniversário de 40° ano

de emancipação político
administrativa. Apesar do

mau tempo, os piquetes
filiados ao CTG LfLÇO Jara
guaense fizeram bonito e

trouxeram vários prêmios,'
Parabéns a todos,

\

&ra'l'Ide Fa"da"Qo
Chi & Bordoueio

DIA24fNOVEMBRO/2·001
Local: CTGLaço Jaraguae.nflle
'!Uilressos: AnteCipadó R$ 10,00 J NE> Baile RS 12.00
POlltos de Vendas: O"mard1i C"r!l(iS· C""" Campeiro

DoCé Me! • Smurt'$ lanChes
IMt#f�Hji{\.�'Sc· �4"J} .'}7 ��,54.:7' J�,!t ww#,�Ij cô-t fu

CASA CAMPEIM
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS
I

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GER�L
e-mail: casacampeira@terra.com.br

Rua Guilherme Weege" 22
_

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

'CAB�ES
�

FONE, (47) 371-4547 FAX' (47) 275-0524 ',ARAGUÁ DO SUL· se

--- E-mail: demarchlcames
ê

netuno.corn.br

Filé simples.... R$ 4,99
Costela (ponta) R$ 3,19
Língua bovina RS 1,99
Rabada bov·ina............................ RS 2,79
Dobradinha (bucho) R$ 0,99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HISTÓRIA PRESERVADA

Com o slogan "Conhecendo o

passado, compreendendo o pre
sente, construindo o futuro" é que
o prefeito Irineu Pasold inaugura o

Museu Histórico de ]araguá do Sul

Emílio da Silva, nesta segunda-feira
(19). A cerimônia de abertura

acontece às 19h30, no prédio da an

tiga Prefeitura.

NOVA DIRETORIA

O CPL (Centro Integrado de Pro

fissionais Liberais) de ]araguá do Sul

fará a solenidade e o jantar de posse
da diretoria para a gestão 2001/
2002 no dia 23 de novembro, às

20h30, na AABB (Associação
Atlética Banco do Brasil). O evento

será presidido pelo médico Wan

derleyRebelo Silva e terá a animação
da Banda Sintonia.

AMPLIAÇÃO
A Loja ]omar inaugura hoje, às 9

horas, a nova sede que fica na Rua

Floriano Stahelin,156, no Bairro

Jaraguá Esquerdo. A loja, com 800

metros quadrados, "Vai oferecer toda
a linha em vestuário e calçados em

geral.

OPORTUNIDADES TÊXTEIS

Empresários do setor de confecções
de ]araguá do Sul e região partici
pam, no próximo dia 22, de um

seminário sobre o Consórcio de

Competitividade do' Setor Têxtil de

Jaraguá do Sul. O evento será urna

discussão sobre novas oportunidades
nomercado internacional e está sendo

organizado através da Associação das
Micros e Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu e Associação Comercial e

Industrial dessa cidade.

"M ULHER AO PÉ DA LETRA"
Desenvolver um outro olhar sobre
os relacionamentos atuais entre

homem e mulher. Este é o objetivo
da mostra "Mulher ao Pé da Letra",
que está sendo apresentado, de 12 a

30 de novembro, no espaço cultural
do Sesc. A exposição acontece das
8 às 22 horas, de segunda a sexta

feiras, com entrada franca.

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

CENTER

•
CD'a - DISCOS - FITAS

A linda Karla Fischer completa 15 anos

amanhã (l8). Feliz aniversário e muitas
felicidades desejam os pais, Irio e Rosane.
Parabéns!

Recebeu as bênçãos da

confirmação a estudante
Caroline 1<' I<lasen, no
dia 11 de novembro. A

confirmanda foi fotografada
por Andréia Vieira Mõeller

L+AERO CARGO
Sua carga na hora certa no lugar certo!

371-0363 brasil@netuno.com.br

Figuras ilustres, como o conde Francisco Scarpa e a condessa Petsy Scarpa
participaram do jantar-show beneficente em prol da construção do Centro Novo

Amanhã, no dia 9 de novembro, no Clube Atlético Baependi

o casamento de Morgana e

Edson Tasca aconteceu no dia
10 de novembro, na Capela
Nossa Senhora do Rosário. Os
noivos fizeram uma animada

recepção' aos convidados no

restaurante Armalwee

Graciane, filha de Norberto e Renata

Wackerhagen, e Dirceu, filho de Luis e

Enizete Fronza, unem-se pelos laços
matrimoniais, hoje, às 20h15, na Capela
Nossa Senhora das Graças. O casal
receberá os convidados no restaurante
Armalwee e passará a lua-de-mel no

Itapema Plaza Resort, em Itapema (SC).
Felicidades ao casal

Dr. Antonio E. Menna
ºfTAbMº,�ºG.I�I.A.,,�,�:,�,?,�,?,,�,,�,��:,,��,�,�??3??!?0
ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLíNICAS ESTADO

DO RIO DE ..JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN
BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE ..JANEIRO

Floricultura
Florisa

371 8146
371-0515

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o gatinho Guilherme Sporrer
completou 8 meses no dia 10 de
novembro. Os pais, Paulo Roberto
e Josiane Leyer Sporrer, sentem
se orgulhosos

. �

SÁBADO, 17 de novembro de 2001

A garotinha Maria Luiza Maul
comemorou 5 anos dia 15 de

novembro, com uma superfestinha no

Baependi, para familiares e amigos. A
mamãe, Tania Inesita Maul, os avós e

.

amigos desejam os parabéns

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

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

da Alimentação

Rua Walter Marquardt, 284 • 371 0101 .371 0611

Aluna Marista é destaque em

concurso do Lions Clube
A aluna da 6a série do Colégio Marista São Luís Paula
Mariana Stahelin, 12 anos, recebeu do Lions Clube In

ternacional certificado de apreciação, medalhas e tro
féu por seu desenho com o tema Paz 2001/2002.
Paula teve seu desenho entre os cinco selecionados
de Jaraguá do Sul. A entrega dos prêmios aconte

ceu na noite da última segunda-feira, em jantar
festivo, no Restaurante Itajara.
"Quando fiz o desenho, pensei no mundo iluminado

pela paz, que representei com pombas, atingindo
todas as pessoas", conta Paula, ainda surpresa com

a escolha de seu trabalho.

*
.. ..

,,·9,om�c;jo .

A partir deste mis, 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 página com fotos ou são
aniversariantes do mis. A cada 30

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

,_llt1h_, "
-:m'5'?Wih CORREIO DO POVO,

*

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul-SC - e-mail: nicolodelli@neluno.com.br

*

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POR SEBASTIÃO SALGADO

RUMO À PAIXÃO
Suzy Rêgo e Daniel Boaventura já estão gravando "La Duefia", a nova novela do

SBT, que vai substituir "Pícara Sonhadora" a partir do dia 10 de dezembro. Eles

vivem, respectivamente, Regina Villa Real e José Maria Cortez, o casal protagonista
da trama "importada" do México. Na história, Regina é uma mulher romântica que
vê a vida dar cambalhotas ao ser abandonada pelo noivo em pleno altar. "Ela passa

por um choque muito grande e torna-se uma mulher dura e amarga", adianta Suzy.
Depois de cair na real, Regina decide assumir sua porção de rica herdeira e ássume a

fazenda da família. É quando conhece José Maria, um advogado durão e charmoso,
dono da fazenda vizinha à de Regina. "Eles vão ficar naquele jogo de fingir que não

se gostam", conta Daniel, em seu primeiro papel de destaque na tevê. Antes, Daniel
viveu o Alex de "Laços de Família", 'da Globo. "La Duefia'', antes mesmo de ir ao

ar, desenvolveu uma "trama" 1).0S bastidores. Afinal, a protagonista deveria ser a

atriz Patrícia de Sabrit, que foi descartada por Sílvio Santos, que preferiu Suzy para
estrear a novela por achá-la mais adequada ao papel que a ex de Fábio Jr..

DÚVIDA
Com a ida de Marcos Mion para o coman

do do "Superpositivo", naBand, parece que
a "turma" que hoje está à frente do

programa jovem vai perder espaço. Os

Gêmeos, Feiticeira e Sabrina Parlatore, in
clusive, poderão ser transformados em

repórteres da produção. Eles fariammatérias

peloBrasil e o projeto começaria: ainda neste
verão, batizado como "Verão Vivo", uma
antiga grife da casa.

CLANDESTINOS
Não só a Globo está de olho na "Casa dos
Artistas". A Prefeitura de São Paulo vai

intimar a produção do SBT a desocupar a
.

casa onde está sendo gravado o programa,
no bairro residencial do Morumbi, em São

Paulo. Por sinal, ao lado da casa do próprio
Silvio Santos. A razão principal do
"despejo" é que o SBT não entrou com

um pedido de alvará para montar um

estúdio nas imediações. O cantor e dublê

de ator Supla, filho da prefeita Marta

Suplicy, é um dos personagens.

RISO NA FOLGA

A "Escolinha do Professor Raimundo" vai
sair dos estúdios da Globo para entrar nos

palcos. Uma versão do programa para o

teatro está sendo discutida com os autores

do humorístico. Mas Chico Anysio não

estará na linha de frente. Para seu lugar, está
sendo cogitado o nome de Luppe Giglioti,
irmã do humorista, que faz na "Escolinha"
a Dona Escolástica.

MULTIFACETADA
Cristina Pereira, que vive a divertidaDivina
de "As Filhas da Mãe", da Globo, está se

aventurando em novas áreas do teatro. A

atriz vai dirigir a peça "Entre o Céu e a

Terra", que tem estréia prevista para o ano

que vem na Casa da Gávea, no Rio de

Janeiro. Além da novela e da nova função,
Cristina também atua na peça "Feliz Ano

Velho", de Marcelo Rubens Paiva.

DIALETO
Nair Belo não quis saber de aulas de prosódia
para interpretarumapersonagemnaminissérie
"O Quinto dos Infernos". Na minissérie, que
estréia em janeiro na Globo, Nair será

Giovanna, ama e fiel escudeira de Carlota

Joaquina, papeldeBettyLago na trama Como
não consegue fazer bem o sotaque português
necessário à produção, Carlos Lombardi, o
autor, mexeu os pauzinhos e transformou a

personagem numa legítima italiana - como a

própria atriz -, que foge de seu país para viver
na Corte portuguesa.

Moço COBIÇADO
Comemorando sua boa fase nas telas dê cin
ema, nos filmes "Caramuru - A Invenção do
Brasil" e "Lavoura Arcaica", Selton Mello vai
passar uma semana em Cuba no mês de

dezembro. O ator vai participar do Festival

do Novo Cinema Latino-Americano"
representando o elenco do filme "Lavoura

Arcaica", de Luiz Fernando Carvalho, no qual
viveAndré. Selton tambémvaipoderverificar
o sucesso que anda fazendo em Cuba, por
conta da exibição da novela "Força de Um

Desejo", líder de audiência na ilha de FideLNa
trama de Gilberto Braga, Selton interpreta
Abelardo, um dos protagonistas.

BENEFICENTE
A cantora e atriz Thalia, a protago-nista de
"Rosalinda",do SBT, foi convidadaaparticipar
do Teletom que será realizado noMéxico, nos

próximos dias sete e oito de dezembro.'A
estrela mexicana ainda não deu resposta para
a organização do programa, pois tem de checar

a agenda.

AGORA VAI

Silvio Santos deu carta branca para a criação
demais um horário de novelas com produção
nacionalnoSBTapartirde 2002.Anova trama

deve entrar no ar no primeiro semestre,

ocupando o horário das seis, no qual hoje, é
apresentada a mexicana "Abraça-me Muito

Forte".

INOME PRÓPRIO: MARINA PERSON

MEN
com atit

Se o assunto é como con

duzir facilmente um bate-papo
fervoroso entre mulheres, Ma
rina Person pode se considerar

uma "expert". Há oito meses,

ela está à frente do "Meninas

Veneno", o programa daMTV,
que debate o universo feminino.

Marina está sempre acompa
nhada por sete convidadas, que
discutem temas bastante hete

rodoxos, corno "Tenho um

Amigo Gay" ou "Levei um Pé

na Bunda". A originalidade'
acabou agradando em cheio à

garotada, público-alvo da

emissora. Marina, então, se tor
nou a "irmã mais velha" das

meninas. "Falamos de sexo ou

virgindade sem sermos ape
lativos. Acabo me divertindo

também", afirma a apresenta
dora de 32 anos. Marina tam

bém admite que, nos casos em

que tem alguma experiência, faz
questão de dar o seu depoimen- <

to' "O importante é dividir expe
riências, saber que o problema
não é só seu. Quem nunca: foi

rejeitada algumavez?", questiona.
Depois de apresentarvários

programas diferentes, entre eles

o "Non Stop", "Piores Clipes
do Mundo" e "Supernova",
Marina é, como ela' própria se

define, "cria da casa". Começou
como produtorado "CineMTV"
há oito anos e logo estava à ,

frente do programa. Antes

disso, fez reportagens de rua,

edição de textos até se firmar

como a "comentarista oficial"
de Cinema. Algo, inclusive, que
da entende muito bem. For

mada em Cinema pela USP,
Marina vem de uma família de

cinéfilos. O pai, o cineasta Luís

Sérgio Person, e a mãe, a doeu
mentarista Regina Jehá, foram
influênciasmarcantes. "Sempre
fui louca por cinema. Não tive

como fugir disso", conta Ma

rina, que atualmente apresenta
um quadro sobre cinema no

programa "Contato".

Marina, inclusive conquis
tou, em 1996, o Kikito, prêmio
do Festival de Gramado, em
função do curta "AlmoçoExe
cutivo", que ela própria pro
duziu e dirigiu. Agora, a tam

bém cirieasta se dedica à

POR CINTIA LOPESI
POpTEVÊ

PrisciJa Frade: Divulgação
Marina Person, apresentadora da MTV

produção do documentário "Person", em homena

gem ao pai, já falecido. O filme conta com a

participação de Raul Cortez, Eva Wilma, Antunes
Filho e Paulo José, entre outros. "Não é aquele, I

documentário chato, tedioso. É mais uma história

intimista, interessante", valoriza. Ainda sem data de

estréia, Marina se queixa da dificuldade de conseguir
verba para a finalização. "Tudo no Brasil é muito

i

i

complicado, lento", critica.
Paralelamente aos projetas de Cinema,Marina não

esconde a satisfação de comandar um programa quel

atinge o público jovem. Tanto que a apresentadora J
fala com entusiasmo da programação de verão da

emissora, que inclui aprodução do "Meninas Veneno"
na Costa do Sauípe, na Bahia. Pela primeira vez o, Iprograma será apresentado fora dos estúdios de São [Paulo e terá uma hora de duração. "Os meninos terão.
a oportunidade de se defender", antecipa Marina. Ai
partir de janeiro, quando começa a'edição de verão,
os meninos, que não têm vez no "Clube da

Luluzinha", também participam do debate. "E com,
direito a réplicae tréplica", avisa a apresentadora.

Marina realmente não tem do que se queixar. Ai
estada na l\1TVproporcionou experiências únicas paria apresentadora. A entrevista exclusiva com a "su]perstar" Madonna em 1999 foi, segundoMarina, um�
das mais importantes de sua carreira. "Ela é muito

inteligente,mas não é simpática.Mesmo assim, o bate�
papo foi sensacional", recorda. Já o encontro com o I
diretor de cinema Francis Ford Copolla, um dos ído�

.

los da apresentadora, foi o mais marcante. "Ele é U1l:j :

gênio. Banquei a tietemesmo", lem,
bra às gargalhada4"sl

I

A intimidade com a apresentação de u

programa para jovens já rendeu a Marina algumas I '

propostas de emissoras abertas. Mesmo assim, J
apresentadora optou por permanecer na MTV! '

I

Quanto ao fato de alguns VJ s da MTV não obtere11'
a mesma repercussão em emissoras maiores, comC] I
foi o caso de Cazé Peçanha na Globo,Marina é enfática.
"Muitos se deram bem, mas as pessoas só Iembrarrí �Idaqueles qué' não foram bem-sucedidos", acredita, IljI
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"

DISCORDIA de natal
Não existe data mais "família"

que o Natal. Por outro lado,
também não existe época mais

estressante. Todos os preparativos,
incluindo aí as listas de amigo
oculto, ornamentação da árvore e

até mesmo a singela idéia de

reunir os parentes para uma

comemoração, podem

I
transformar a data num desastre

de grandes proporções. Essa é a

idéia do especial de Natal de "A
I Grande Família", que começou a

I ser gravado na semana passada
I nos Estúdios Renato Aragão, no
Rio de Janeiro.
No humorístico da Globo, Nenê,
interpretada 'por Marieta Severo,

I

sonha com uma noite de Natal

perfeita, daquelas que só existem

nos anúncios de panetone. A

matriarca traça um verdadeiro
,I estratagema para que tudo dê

certo. "Mas é claro que dá errado.

Como em toda família, sempre
pinta um problema de última

hora", adianta Marieta. O

problema 'em questão é Agostinho,
, papel de Pedro Cardoso, que em

pleno Natal dá mais um de seus

, golpes para se dar bem. "Ele pega
o dinheiro do 13° e compra uma

I moto. Só quem adora é a Bebei",
conta Pedro, referindo-se à

mulher de Agostinho na trama,
vivida por Guta Stresser.

O "presentinho" de Agostinho é o

, que faltava para que uma guerra

seja deflagrada na família. Afinal,
o malandro genro de Nenê, fica
sem grana para comprar o

presente de amigo-oculto. Lineu,
personagem de Marco Nanini,
fica uma fera com o moço, e

sobra para todo mundo. Inclusive

para Seu Flor, vivido por Rogétio
Cardoso. O membro mais velho

de "A Grande Família" revolta-se

com os acontecimentos e "seques
tra" o peru de Natal, que foi

comprado com o dinheiro de sua

aposentadoria. Ele leva o prato

principal da ceia natalina para a

casa de Dona Juva, papel de Suely
Franco, e decide festejar longe dos

parentes. Nenê, é claro, desaba.
Senta num engradado velho de

cerveja em seu quintal e lamenta
os acontecimentos com o sempre
fiel Lineu. "Mas, no fim, tudo dá

certo", diz Nanini, em tom de

consolo.

O que seria trágico foi tratado

com bom humor pela equipe de

produção do seriado. "Tentamos

chegar o mais próximo da

realidade brasileira", justifica o

diretor, Maurício Faria. Nada

escapou dos meticulosos olhos da

cenografia. Na casa de Lineu,
, vários enfeites natalinos, árvores e

guirlandas, foram providenciados.
Na mesa, toalhas e guardanapos
davam o tom da ceia. Sem contar

com os comes e bebes. Panetone,
arroz à la grega, e lógico, o peru

da "discórdia". "Esse peru já está

pronto há uma semana. Toma

cuidado", brincava um assistente,
enquanto carregava a comida de

um lado para o outro. '

O figurino da família também foi

caprichado. Bebei, dentro de sua

inspiração adolescente, vai

aparecer toda de cor-de-rosa.

Dona Juva ganhou um conjunto
de seda azul e Nenê, a estrela

deste episódio, estará de vestido

novo. "Dessa vez não é de

liquidação não. O Lineu dá pára
ela um vestido vermelho novinho,
com o que sobrou do 13°", conta
animada Marieta Severo,

enquanto ajeita a fita metalizada

no cabelo. Tud� no maior espírito
natalino.

O trabalho árduo ficou mesmo

para a produção de arte, que teve

de se virar para arrumar a

ornamentação necessária em

tempo recorde. Os cartões de

Natal, que deveriam estar

pregados à árvore, só chegaram
minutos antes de começar a

gravação. "É quase impossível
achar essas coisas nessa época",
lamentava um produtor. As
gravações de Natal de "A Grande

Família" devem terminar ainda

esta semana e o episódio está

previsto para ir ao ar no dia 20 de

dezembro, quando o programa
entra de férias para só retornar

em abril.

SÁBADO, 17 de novembro de ·20Q].

LOBBV PODEROSO

Francielly Freduzeski, a dona Gegê do quadro "Professor de

Mitologia" do "Zorra Total", se prepara para alçar novos vôos. A
morena participa do episódio "As Aventuras de um Barnabé" do
"Brava Gente", no qual será Luiza Pereira, uma lobista. O texto é

uma adaptação de Marcílio Moraes da obra de Machado de Assis.

MUITO ALÉM DOS ZURROS

Um novo personagem entra nesta segunda-feira, dia 12, no "Sítio
do Pica-Pau Amarelo". O Burro Falante, vivido por Zé Clayton,
vai marcar presença no episódio "Viagem ao País das Fábulas". Na

história, Emília, Narizinho e Pedrinho vão viajar para o País das

Fábulas, chamado também de Terra dos Animais Falantes, quando
conhecem o Burro. É claro, que gostam tanto do novo amigo, que
o levam pará morar na casa de Dona Benta.

VERDE E AMARELO
A politicamente incorreta família Simpsons vai baixar no Brasil. O

país vai ser alvo das ironias no episódio "Blame It On Lisa", de "Os
Simpsons", que vai ser exibido ainda este mês nos Estados Unidos.

MESMICE
Já está decidido o formato do especial de fim de ano de Roberto

Carlos, na Globo. Vai ser um show intimista para um público
selecionado de estrelas e 'amigos, no qual o Rei vai cantar clássicos e

algumas canções do novo show "Acústico", a ser gravado nas

dependências do Projac. O especial deve. ir ao ar no dia 22 de

dezembro.

TRISTE FIM

Pelo menos no seriado "Sandy e Junior", os filhos de Xororó não

terão final feliz. No último programa do ano, previsto para ir ao ar

dia 23 de dezembro, Sandy e Bruno, personagem de Daniel Del

Sarro, terminam o namoro. Junior também fica solteiro, já que o

romance com Madalena, vivida por Karine Carvalho, não vinga.

RECATADAS
A produção da MfV ainda não conseguiu encontrar uma mulher

que tope ser disputada por outras quatro na segunda edição
homossexual do "Fica Comigo". A primeira foi em agosto, só com
homens. O programa, que inicialmente estava previsto para ir ao
este mês, só vai ser exibido no ano que vem, se for.

DUPLA DINÂMICA
Marcia Kieling, o Perereca de "Malhação", e Paulinho Vilhena, que
viveu o Gustavo em "Sandy e Junior", participam do "Zorra To
tal". A dupla se encontra com Malu e Bel, as "maluquinhas" vividas
por Heloísa Perissé e Daniela Valente.

ADIANTADA
A Globo grava nos próximos dias 11 e 12, no Hotel Copacabana
Palace, no Rio, o especial que vai exibir em 31 de dezembro. O

programa reúne atores da casa, que irão dizer o que mais gostaram
na programação da emissora em 2001. O material será intercalado
com um show musical.

INVESTIMENTO
Depois da jogada demestre de Sílvio Santos e seu"Casa dosArtistas",
a Globo não pensa em ficar atrás. A alta cúpula da emissora já está
com o projeto de "No Limite N" em andamento. A diferença é

que os participantes serão artistas globais. O programa está previsto\

para ir ao ar em 2002.
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SÁBADO, 17 de novembro de 2001 CORREIODOPOVO 7E I

JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN
SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

15h15 - 17h15 - 19h30 - 21h45
1 ROCI< STAR· A

COMO CÃES E GATOS

15h - 16h45
2 A

REFÉM DO SILÊNCIO
19h - 21h15 T

REFÉM DO SILÊNCIO
16h45 - 19h15

D3
.

O'LH'OS FAMH�Tàs'
, . . . . , .

17h - 21h30
s

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

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

SALA FILME/HORÁRIO

1 OS OUTROS
S

14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00
........

OLHOS FAMINTOS
2 13:30-15:15-17:00-18:45-20:30-22:10 ISOOASÁBOOOEOOM' T

13:45 - 15:45 -17:45 -19:45- 21:45 iOESEGU""""'l\I,m

"3 A CARTADA FINAL P
14:15 - 16:45 - 19:10 - 21:45

CO'MÓ CÃÉS' E 'GÂTÓS
4 14h - 15h45 - 17h30

A

DOCE TRAPAÇA
C

19h15 - 21h40

5 A SOMBRA DO VAMPIRO

13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h50
D

OLHAR DE ANJO

6 13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h - 22hlO
D

A - AVENTuRA! C - COMÉDIA / D - DRAMA / DA - DESENHO ANIMADO

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

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

FILME/HORÁRIO GÊNEROSALA

OS OUTROS

14h - 16h - 18h - 20h - 22h
1 s

OLHOS FAMINTOS

13h45-15h30-17h30-19h45-21h45
2 T

A CARTADA FINAL

14hlO - 16h30 - 19h - 21h30
3

P

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

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

Jornal

CORREIODOPOVO

Anuncie: 370-8649

Bruna Lombardi se

define como uma

mulher movida à

paixão. Foi por isso que
aceitou o convite do
autor Carlos Lombardi
- que, apesar do

sobrenome, não tem

nenhum parentesco
com a atriz - para fazer'

a minissérie "O Quinto
dos Infernos".

"Quando ele me falou

da minissérie, fiquei
apaixonada. É muito

, divertida e resgata uma

história do Brasil

diferente da que a

gente aprende na

escola", elogia.
Na trama com estréia

prevista para janeiro,
Bruna será Branca,
uma marquesa falida

que faz qualquer coisa
para se dar bem. Esta é

a primeira vez que a

atriz vai interpretar
uma vilã. "É muito

bom aprender coisas
novas. Acho que o mais

complexo vai' ser
buscar valores tão

diferentes dos meus",
acredita.
A vontade de viver

novas experiências. foi.
o motivo que levou

Bruna a deixar o Brasil

no auge do sucesso 'ria
carreira de atriz. Há

dez anos inorando em

Los Angeles, nos
Estados Unidos, ela
não demonstra

arrependimento e nem

saudades dos tempos
áureos como atriz de

televisão. COrria
\

quando viveu a

memorável

protagonista Diadorirn,
da minissérie "Grande
Sertão: Veredas",
adaptada da obra de

Guimarães Rosa por
Walter GeorgeDurst e
dirigida por Walter
Avancini em 1985.

"Sou aventureira por
espírito. Queria
aprender mais e me

·SFDUTORA
paixão

Pedro Paulo Figueiredo/CZN

Bruna Lombardi, a Branca de "0 Quinto dos Infer�os"
r

.

reciclar. Foi uma vitória conseguir isso", orgulha-
se.'

.

. Bruna é dona de uma produtora independente em
.

Los Angeles ao lado do marido Carlos Alberto

Riccelli. Envolvida em projetos de cinema e

viajando constantemente para fazer pesquisas,
conta que não pôde aceitar vários convites da

Globo. "Há tempos andava muito tentada a

trabalhar aqui. Dessa vez rive de arrumar um

jeitinho", conta. O último papel fixode Bruna foi
como Gardênia em "O Fim do Mundo", de'Dias
Gomes, em 1996. Três anos depois fez uma

participação em "Andando Nas Nuvens", de
Euclides Marinho, na peJe de

uma cientista.

Com 15 novelas no currículo, Bruna não tem

preferência e nem carinhopor nenhuma
,

personage:m em especial. Diz que só-pensa n� ..
próxima, mas guarda boas lembranças de tudo o

que fez. Isso porque conta que até hoje só aceitou

papéis pelos quais se apaixonou. "Tenho uma

galeria de personagens muito diferentes uns dos

outros. Adoro compor tipos e todos que fiz têm

essa característica", acredita.

Enquanto grava a minissérie, Bruna está morando
em São Paulo, onde mantém urna casa desde que
se mudou para Los Angeles. O marido, Riccelli,

POR MARIANA MEIRELES
POpTEVÊ

vai ficar indo e vindo.

Mas o filho Kim, de 18

anos, está fazendo

faculdade de Cinema e

não deve poder vir
para o Brasil. Os

atentados terroristas
aos Estados Unidos
não motivam Bruna a

voltar a viver nos

trópicos. "Isso nem me

passou pela cabeça.
Pelo contrário. É um

momento de

solidariedade e não de

abandono", enfatiza.
Justamente por não
querer se ausentar por
muito tempo, Bruna
levou em conta o fato

de "O Quinto dos
Infernos" ser uma
minissérie. A atriz

também se encantou

com a idéia ue ter de

fazer Um intenso

trabalho de pesquisa e

estudo para entender
melhor sobre a

História do Brasil,
mais precisamente a

fase imperial do país.
"Estudo por. prazer,
,sempre gostei. Por mim
fazia essa preparação
por meses", exagera .

Aos 48 anos, o tempo
parece não passar para
Bruna. Continua bela

como sempre. Mas em

vez de revelar seus

truques para cultivar a

beleza, a atriz prefere
explicar de forma, por
assim dizer, espiritual.
"Não existe segredo.
Acho que temos de
buscar melhorar como
seres humanos.

Acredito no caminho
do bem", divaga. Por
conta dessa filosofia,
Bruna faz joga e

meditação.
Somente ao 'ser

questionada, admite
que faz'ginástica todos

os dias e não come

carne vermelha. "Mas

porque não gosto
mesmo. Não sou

radical em nada", jura.
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Cargas aéreas
nacionais e internaclonals

Fones: (Oxx47) 371-0j63 I 275-0651
Rua Cei. Procópio Gomes, 246
E�mail: brasil@netuno.com.br

lhor
'os seus

momentos íntímos
&S\1

..
�

';tImor é poesia. Poesia se alimenta da

inspiração flue um agradável momento pode
proporcionar".

Kalahari Motel, dando-lhe todos os

motivos para amar e desfrutar de conforto,
\ priuacidade e satisfação.

Rl:Ja Hçráoio Rubini, 1000 - Barra do Rio Cerro
Fone 376-0105 e 316-0122 - Jaraguá do Sul

,
.

o DESE]°
deve serforte

I

oyoga Ramakrishna ilustra, com umaparábola, a intensidade do desçjo queprecisamos ter:

O mestre levou o discípulo para perto de um lago..
- Hoje vou ensiná-lo o que significa a verdadeira devoção - disse.
Pediu ao discípulo que entrasse com ele no lago, e, segurando a cabeça do rapaz,
colocou-a debaixo d'água.
O primeiro ,minuto passou. No meio do segundo minuto, o rapaz já se debatia

com todas ai' forças para livrar-se da mão do mestre, e poder voltar à superfície.
No final do segundo minuto o mestre soltou-o. O rapaz, com o coração disparado, '

levantou-se, ofegante. \

- O sr quis matar-me! -, gritava.
O mestre esperou que �le se acalmasse, e disse:
- Não desejei matá-lo. - Porque se desejasse, você não estaria mais aqui. Queria
apenas saber o que sentiu, enquanto estava debaixo d'água.

I

- Eu me senti m�rrendo! Tudo que desejava na vida era respirar um pouco de ar!
.

- É exatamente isso. A verdadeira devoção só aparece quando só temos um desejo,
e morreremos se não conseguirmos realizá-lo.

MOVIMENTANDO a sombra
Myiamoto Musashi, o célebre sarnurai que escreveu "O livro dos cinco anéis", tala
da estratégia para se compreender o espírito e as qualidades do inimigo.
Segundo ele, quando não consguimos saber o que nosso adversário pretende,
devemos fingir um ataque. Todas as pessoas do mundo estão sempre preparadas
para se defender, porque vivem no medo e na paranóia de que os outros não

gostam dela.

Desta maneira, também nosso adversário - por mais brilhante que seja - é inseguro
e reage com violência exa�erada à provocação. Ao' fazer isso, mostra todas as armas

que tem, e ficamos sabendo aonde está forte, e quais são os seus pontos fracos.

-Musashi chama esta técnica de "movimentar a sombra". Na verdade, o guerreiro da
luz não entra no combate, mas pr9voca um pouco, e a sombra de sua provocação
confunde o adversário.

Então, sabendo exatamente que tipo de confronto deve esperar o guerreiro da luz

ataca ou recua.
,

A REFLEXÃO
Gurdjeff (1�77-1949) é um interessante personagem, responsável, entre outras

coisas, pelo livro "Encontro com homens notáveis". Aqui vai um pequeno texto

que usava em suas aulas:

A fé consciente é liberdade.
A fé instintiva é escravidão.
A fé mecânica é loucura.

A esperança consciente é força.
A esperança emocional é covardia.

A esperança mecânica é doença.

O amor consciente desperta o amor.

O amor emocional desperta o inesperado.
O amor mecânico desperta o ódio.

'os nossos amigos e clientes a conhecer
novidades em "jóias, relógios e ar-tig.o
sua disposição uma completa li'nha ti

O tempo
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http://www�immenegotti.hpg.com.br e-mail: immenegotti@netuno.com.br

•

Imobiliária Menegotti Ltda.•

•

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

.IM08IL4ARIA
• MENEGOTTI ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.
·

•

•

�RESID.EN*

TERREN � '14-,OOM X 23,OE)�i.
R$ 6.0 0,00 À VISTA, ou
R$ 2.000,00 ENTRADA +

30 PARGELAS DE OI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Barra
A imobiliária da Barra

p;wmillMWiMJ!iHFiMJiMJ'W Sobrado com 760,OOm2, sendo
térreo opto. c/dois quartos, solo, •

eoz., BWC, garagem, idem, idem
•

porte superior e fundos do terren

outro coso com 720,OOm2 semi

acabado, localizado no Ruo Elisa
V. Mass, lote n º 743, lot. Ouro
Verde, Borro - R$ 50.000,00 -

aceito corro, ter.reno, como porte
de pagamento.

•

>

�. :����ç!l_ç :.��� CADERNO

Fone: (47) 376-0015
Coso de

alvenaria c/
aproximadamente

60,00 m2,
com laie, 02

�"--- "

�gU����i:de dêneias,
t rreno c/
900m2, o

oi lateral do Frida
,

Piske, Servidão S- 726, no

Borro - R$ 28.000,00
•

localizado
R$ 60.000,00 (O PRE

R$ 50.000,00)

Coso misto c/ •

728,OOm2 e mais "

um galpão em

alvenaria com

48,OOm2, terreno
..

c/ 7.320,OOm2
(33,OOx40,OO),
todo murado,

eege n º 3567, Borro -

BAIXOU PARA
•
"

. . . •

•

•

•

.. ZERNIEWICZ - 1 suíte, 2
dormitórios, sala, cozinha, bwc social,

lavanderia, garagem. ,Rua Adolpho A. A.
Zimermann, 375 - R$ 22.000,00 entrada +

financiamento

•
"

•

•

CHÁCARA - totalmente plana com 20.000,OOm2, casa
em alvenaria com 40m2, com laje, toda cercada com

tela, possui 5 lagoas ,grandes com toda infra

estrutura, criando peixes para venda em se, PR e SP,
com assistência da Prefeitura de Jaraguá do Sul,
localizada em Santa Luzia - R$ 89.000,00 - aceita troca

p/ casa ou terreno.

•
I

.

•
•

•

•

• • •
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CADERNO PARCIMOVEIS
• . - . •

TEODORO CORRE.TORDE.IMÓVE.IS / creci80S4
E-mail: teodorocorretor@terra!com.br
Fone: 47 371-3724

"

Rua Maria Umbelina da Silva, 680 - Bairro Água Verde, próximo Igreja São Judas Tadeu - Jaraguá do Sul

•

•

LUIS Pico I
- Negociável

5 Imc\O�alletl.tUS
�íte + 2 qüarto
fcelo Barbi - R

517 - Vila Nova-

•
"FOTOS":
523 - Figueira - Casa alvenaria cf

- 132m2 - 04 quartos, terreno. cf
375 m2. Rua 913, Loteam.

_ Divinópolis - R� 45.000,00
511 - Chico �aula

r�
Sobradoç

'.

.A

...SAS."".À.'
.. V. NDA":

215m2 - 1 surte + 2 uartos Rua 503 - C@nt O - Casa de madeira cf
• Francisco Paulo, 4$ - R$ 100m2

-1!l3
uartos, terreno cf 396m2.

88.000,00 ITeod()r() e fronte Unimed - R

•

OI

•

Edmundo Emmenderfer esquina co

R$ 25.000,00 (Negociáveis)

Vila Rau:
Ref. ·OS - Com área de 427m2, lo
Afonso Nicoluzi, pr6ximo Supermerca
R$ IS.OOO,OO. Ref. 166 - Em Alvenaria c/ 250m2 e terreno de

450m2, sendo: 03 dormit6rios e demais dependências.
Possui piscina. Valor R$ 70.000,00.Barra do Rio Molha:

Ref. 167 - Com área de 774m2, localizado na Rua

Frederico G. Schmitz, pr6ximo Loja de Mat. de

Construções Winter. Valor R$ 23.000,00
Três Rios do Norte:
Ref. II - Em Alvenaria c/ 2Sm2 e terreno de 312m2,
sendo: O I dormit6rio, cozinha e bwc. Valor R$
I' 6.000,00 + parcelamento de R$ ISO.OO a.m (saldo
de R$ 4.000,00)

�
Vila lalau:
Ref. 03 ..:. E'm Alvenaria c/ 150m2 e terreno de

420m2, sendo: 03 dormit6rios e demais dependências.
Valor R$ 65.000,00.
Ref. 55 - Em Alvenaria c/ SOm2 e terreno de 329m2,
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Sobrado
em Alvenaria c/ 110m2, sendo 03 dormit6rios e demais

dependências. Valor R$ 60.000,00
Ref. 06 - Em Alvenaria c/ I 12 e terreno de 416m2,
sendo: O I suíte, 02 dormit6rios e demais depel)dências.
Tem construção nos fundos com dormit6rio, cozinha e

bwc. Valor R$ 70.000,00
Ilha da Fieueira:

Czerniewicz
Ref. 12 - EmAlvenaria c/ 70m2 e terreno de 469m2,
sendo: 02 dormit6rios e demais dependências. Existe
mais uma casa em madeira de 48m2, sendo: 02
dormit6rios e demais dependências. Valor R$
50.000,00

Apartamentos:
Baependl:
Ref. 600 - No Edificio Mariane Cristine com 127m2
de área construída, sendo: 03 dormit6rios e demais

. -'

36m2, sendo: 04 dormit6rios, 02 suítes e demais
d pendências. Valor R$ 90.000.00 (Construção

faze de acabamento).

com 30Sm2, sendo: Piso inferior - Sala comercial

(com Bar Equipado), cozinha, depósito e dois Bwc's.
Piso Superior - 03 dormit6rios e demais

dependências. Possui Cancha de Bocha. Valor R$
60.000,00 (Excelente ponto comercial.
Estamos abertos à negociação)

Ilha da Fieueira:
Ref. 16S - Em consto Mista c/ 40m2 e terreno
com 450m2, sendo 02 dormit6rios e demais

dependências. Valor R$ 11.000,00

Sitio:
Ref. 170 - Com área de 45.000m2 com 02 casas

em Alvenaria sendo: Uma cf 100m2 .(02
dormitórios e demais dependências); Outra c/ 64m2
(02 dormit6rios e demais dependências);
Construção nos fundos (Garagem) c/ 48m2• Possui
lagoa de peixe; nascente de água; riacho (córrego):
reflorestamento de eucalipto; árvores frutíferas.
Valor R$ 75.000,00

-Temos outras opções, confira.
-Temos Carta de Crédito Imobiliário, para:
aquisição, construção ou reforma.

-Temos casas em construção e também

construímos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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rada 33.300,00 + parcelas •

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

•

�.: .�����P.<?!.��� � � CADERNO PARCIMÓVEIS ��.��.�?!.:? .�: .n.��:�.b.�o. ?:. �?�:

RANCHO
IMOVEIS

Cod.971 - Casa mista com 106m2 - 03 quartos
Terreno com 450m2 - Rua Nova Esperança - R$

20.000,00.

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

•

CENTRAL DE VENDAS

Cad. 972 - Casa mista com 168m2 - 05 quartos
Terreno com 897m2 - Rua Expedicionário Olímpio

Jose Borges - R$32.00Q,00

Cód. 947 - Sobrado em

alvenaria com 220m2 - 1
suite = 2 quartos - Terreno
com 630m2 - Rua Pedro
Graf BAIRRO AVAl
GUARAMIRIM R$
130.000,00

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

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

•
I
I

Umaparceria correta.
CRECI82O-J

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA •

.'373-0283
Cód. 875 - Casa em alvenaria com 150m2 - 01 suíte + 02

quartos - Terreno com 500m2 - Estrada Guamiranga -

R$40.000,00.

•

GUARAMIRIM - CENTRO

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

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

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

Rua Irlneu 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.

GUARAMIRIM - RIO BRANCO E SERENATA

Cód. 970 - Casa em alvenaria com 81m2 - 01 quartos
Terreno com 720m2 - SC 413 Km 05 - R$20.000,00.

•
..

Cód. 868 - Terreno com 270.111 m2 - Estrada Sereneta -

R$300.000,00.

'd. 963 - Casa em alvenaria com 117m2 - 01 suíte + 02

q os - Terreno com 392m2 - Rua Beijamim Girardi - Vila •

C - R$38.000.;_'0_0.��
•
"

,

I

I

A

"

I

I

•
. .

•
"

-----1
trução - suíte + 2
wc social, cozinhai
,

rea de serviço,�...l;,";;';"';;"';;';'�-....u/I

Prédio c/quadra
festa - Rua Nereu

•

•
..

•
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Realizando seu sonho imobiliário
� #

FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2'920 - 275-2777
"

CRECI 001770-J - DEFRO'NTE AO FÓRUM - JAR_Á DO SUL - se

d.fi!....._.,.'..!J:h��;,.1i......

AGORA CHEGOU A SUA VEZ AMIGO(A)
ESTUDANTE OU ENVESTIDOR(A),
SPl em parceria com a Deja Imóveis ltda.,
lanca no �ercado imobiliário de Jaraguá do
Sul; o EDIFÍCIO BRUNA MARIANA, a

50m da Unerj, com 1 e 2 quartos.
Venha tirar maiores informações com os

telefones 275-2990,275-2920,9973-9089,
9101-8125 ou direto com nossa 'empresa
Deja Imóveis ltda., defronte ao Fórum. .

Venha conhecer a sua primeira
uniclacle, pois o sucesso cios vencias

será C/e toclos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I, CI
·

"

•
;::f���I���:��?......................................... asslmov

.' ,

.

I

I

·

5 :�.��.��:.:: .�� .�����.b:.���. :�.��
�

.
.

•

a

e

TERRENO COM
BEt'JFEITQRIAS

, Rue Reinoldo

1...
·

.....

·

...Raul 220
-

'Centro
,

.

;

Areo: 950,OOm
2

'15'x55.
�

Valor à.combincr

R'ua 81.3 de moió
,,,,. ,

�rea + ou.;;
3'O()QOm 2

:�'j>
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, .

ovels .' :�.��.�?:.�� .�� �.o.v.e.��:�.�: .��?l. �.??���?�?�?��

*'Prédio com 7 (sete) andares * Área de playground
* Localização privilegiad9 * Garagem para visitantes
* 2 (dois) apartamentos por andar *,Porteiro eletrônicp pàrâ garagens'
* Apartamento de zeladoria *' Elevador

.

,

� Vídeo porteiro o,* Esquadrias de alumlnio,unodizado bronze

ra e Imobiliária
.

19 1 370-()S"'9
ez.com.br
en,253

(DIFÍCIO IMfERIAl
o CONDOMíNIO
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Empréstimo Pessoal
FÁCILCRED

Venha conferir
o menor taxo de juro!

IMlilUI
SOLUCÃO PARA VOCÊ

Simples, rápido e sem burocraciaI
1 I Basta apresentar:
.

'Carteira de identidade - Comprovante de residência - Comprovante de renda - Talão de Cheques
I

;Rua Reinoldo Rau, 60 (Market Plocel 62 andor, solo 601 - Fone: 371-8464

:���11 mMBt11l1
Empreendimentos Imobiliários

�
" Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
f 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

l-
I·
LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX_ WEG II

RUA: FRIEDRICH W_ SONNENHOHL, S/N

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD,A

Chiodini AWGA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1435 - SALA 04

CRECll43!1-J

14 - Apto. Central: Rua Domingos R. da Nova - Ed. Jacó
Emmendoerfer - 1 Q andar - 1 suíte, 1 qto e demais

ependências + área anexa de 27,00m2 - R$ 58.000,00
Possuímos também apartamentos central de 2 e 3 quar-

os através de sistema de condomínio.
Consulte-nos.

04 - Terreno com 3.719,25 - Rua Ana Zacko (LateralWalter

arquardt) - R$ 62.000,00
19 - Terreno com 825,71 m2 - Centro - Rua Nelson Nasato
11 - Terreno com 2 casas em madeira com área de
71,98m2 - Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00
17,- Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias
guá Esquerdo - Aceita automóvel.
04 - Casa alvenaria com 120,00m2 - Rua Roberto Ziemann

t Três Rios do Norte. Possui anexo para comércio. R$
�8.000,00 (aceita automóvel de menor valor).
s
05 - Casa Madeira - Rua Adelina - Schroeder - área de
08,00m2 - Terreno com 450,00m2• Aceita auomóvel como
arte do pagamento - R$ 15.000,00
06 - Casa alvenaria Bairro Czerniewicz - Rua Henrique
.Sohn - área de 210,OOm2 - Terreno com 1.300,00m2 - 1

suíte, 2 quartos, bwc, copa, cozinha, dep. empregada,
scritório, lavanderia ampla, sala e churrasqueira - R$
06.000,00

luguel: Apartamento central com suíte cf hidromassagem,
qtos, dep. empregada, churrasqueira e demais

ependências.

o
'o«
Ul

Ul

I

I
TERRENOS

• Terreno com 535,00m2, esquina, no lot.eamentoCamposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
20.000,00.
• Terreno com área de 442,00m2 (13x34!t sito no

loteamento Piermann, próximo a escola Giardini

I
Lenzi. Valor R$ 16.000.00.

I• Terreno com área de 420,OOm2 (15x28), sito a

Rua Henrique Bortolini, próximo a escola Cristina
Marcatto_ Valor R$ 20.000,00.
• Dois terrenos com 420,OOm2 (cedo}, no

loteamento O Dia. Jaraguá Esquerdo. Valor R$
11.000,00.

I.
Terreno com 405m2, esquina, Loteamento São

ICristovão. Valor R$12.000,00.
CASAS

• Casa de alvenaria com 130,00m2, situado no

loteamento Zangheline. Valor R$ 30.000,00.
• Casa de alvenaria com 397-,00m2, Vila Nova.

I.
Casa de Alvenaria com 400,00m2, Centro.

I
• 1/2 (meia) Água de Alvenorio.zlü.Oüm", 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

I
Verde. Valor R$ 12.000(00

I.

LOTEAMENTOS FINANCIADOS. EMATE 60 PAGAMENTOS, COM UMA
PEQUENA ENTRADA

• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERo.lI
• FIRENZE • OURO VERDE

I.
SÃO CRISTOVÃO

CONDOMlíNIO FECHADO

-FLAMBOYANT

Ul
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Cód. 0123 - SOBRADO DE ALVENARIA INACABADO Cf
170,00m2, contendo no 1 suíte, 2 quartos, bwcs, sala, cozinha,
lavanderia, dispensa, churrasqueira, garagem + casa de madeira

cl 60m2 nos fundos. Terreno cl 40S,OOm2• Localizado na Rua

692, Camilo Picolli, Bairro Estrada Nova. Valor: R$
35.000,00 (Aceita-se automóvel como parte do negócio)

I

CREC11541-J

Informativo
Imobiliário AIJS

CURSO PARA FORMAÇÃO DE ÁRBITROS TERÁ
PREÇO ESPECIAL PARACORRETORES DE IMÓVEIS

o centro Catarinense de Resolução de conflitos estará
promovendo cinco cursos de Negociação, Mediação
é 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 à 09/11 - 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 de40 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, como 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 umanova 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

VENDE:

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SÁBADO, 17 de novembro de 2001
...............................................................

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.

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

. .

CORREIO DO POVO ·1

Vende-se apartamento mobiliado de um quarto em

Borro Velha{ praia do tabaleíro, avenida beiro mar

asfaltada{ prédio de frente paro o mor.

Valor RS. 19.000{00 aceito-se veículo como porte
do pagamento ou estudo-se proposto.

Tratar Fone 372-1610.

Laan.
Imóveis

\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$130.000,00
• EDIF. ROYAL BARG - 3 dorms. - Centro - ÓTIMAS CONDIÇÕES
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01-Centro - Jaragua do Sul

",alt8�
Corretor de Imóveis

E-mail: grotewold@netuno.com.br

Te.: 372-3922 / 9122-4198

* CASA alvenaria 70m2, Lot. Santo Antônio, 3
quartos, sala, cozinha, bwc, semi-acabada com

laje + fundamento nos fundos para garagem,
lavanderia, etc .. Em terreno de 360m2, todo
murado com escritura - R$ 17.000,00

* TERRENO - Lot. Divinópolis (Figueira), 397m2
- R$ 15.000,00
* TERRENO - 634m2, próximo Giardini Lenzi
14x45 - R$ 18.000,00

-

EXCURSAO
Excursão 00 Rio de Jcneiro, Niterói{ Campos de Jerdãc, 2 pernoites no Hotel

em Aparecido e visito aos pontos turísticos de São Paulo.
Saído: dia 27/12/2001 - 18 horas / Retorno: dia 30/12/2001
Maiores informações: 370-9582, com a guia Rosinha.

COMPAREÇAM!!!

(0**47)
372-2903
9973-3623

1N'�c==.:-',;--E a

709 CASA
ALVENARIA·
CZERNIEWICZ • R. JULIUS
VERCH, 315· 03
QUARTOS, SALA, COPA!
COZINHA, LAVANDERIA,
GARAGEM, SACADA.
Área do terreno 675.00
m2 Área Benfeilorias
110.00 m2

Preço: 40,000.00

98 CASA MISTA·
AMIZADE· R. ÓRESTES
TECI LA, LOTE 37 . 02

QUARTOS, SALA, COPA/
COZINHA, LAVANDERIA E

GARAGEM. TERRENO
12,50 M X 30)0 M. Área

do terreno 3B3.75 m2
Área Benfeitorias 88.00
m2 Preço: 25,000.00

99 CASA MISTA . TRES RIOS DO NORTE· R. 877 , N.328· 02
QUARTOS, 02 SAlAS, COPA/COZINHA, LAVANDERIA, BWC, GARAGEM
C/ éHURRASQUEIRA. TERRENO 13.36 M X 27,00 M. ACEITA·SE RS
12.000,00 E SALDO PARCELADO OU CARRO. Área do terreno 360]2
m2Área Benleitoriasl00.00m2 Preço: 16,500.00

70S
TERRENO·
NOVA
BRASlLIA •

.R.
LEOPOLDO
JANSSEN •

12,00MX
56,00 M.

Área da terreno 672.00 m2 Preço: 40,000.00

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

www.wolfimoveis.hpg.com.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 +Jinanciamento. 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
VENDE - Terreno com 25.000m2 - Rua Alberto Darius - Corupá

,
- R$ 54.000,00
VENDE - Chácara com 112.500m', casa mista com 90m2,
água em abundância, Corupá - R$ 55.000,00

Fone/Fax: 375-0163 - ee/� 9975-1168
Av. Getúlio Vargas, 60 - eorupá - se

.w-IMÓ��!�
\� ITI!
g Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 1493

� 370-1788 - Fax: 275-2294
--------- PLANTÃO: 9104-4588 ---11111

VENDE - CASA
DE ALVENARIA com 75m2,
em terreno de 312m2• Rua

da Abolição - Vila Rau -

R$ 30.000,00 (permuta
por outra casa)

VENDE - TERRENO
com 360m2, Rua Egon
Kosh (próx. Campo
Juventos) - Jgá Esquerdo
- R$ 16.000,00

PLANTÃO DE VENDAS - 9112-4711

VENDE - TERRENO
com 690m2, Rua'426 � Ilha
da Figueira - R$ 9.000,00
(parcelaveis)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ARQU/TETOS

ATENÇAO
Vendo SOFTWARE

ARCHICAD original, versão
6.0, parcelado longo prazo.

Ligue urgente:
Max/Pau/o

{16} 624-4333
E·moil: mmonhos@yohoo.com.

RS 17.400,00
Parcela ... RS 125,00 para

comprar, reformar, construir.
Temos créditos até RS 64.000,00.

Aut. BACEN, informações
com Paula 9981-3627.

Divulgação dias
06, 08, 10 e 13/11/2001.

VALOR
R$ 2.300,00
R$ 350,00
R$ 340,00
R$ 300,00
R$ 550,00
R$ 250,00

VALOR
R$ 1.200,00
R$ 450,00
R$ 1.150,00
R$ 400,00
R$ 350,00

VALOR
R$ 200,00
R$ 250,00
R$ 230,00
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Smür(�Lanches U.
371-2447

O melhor atendimento da cidade
Rua Reinaldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

VENDO CHÁCARA
Área de 20.000m2, com toda
infraestrutura, chão pronta

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

·1 Lar Imóveisr"�
275-2010/9101-9028/9122-7393

I Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583
! .

I VENDE
- Apto. Centro (Edif. Catarina Ersehing) el suíte +' 1 qto., bwe,
sala, copa, eoz., lavanderia e sacada el ehurrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de festas e 2 elevadores. R$
78.0'00,00 negociáveis, pronto para morar.
- Apto. Bairro São Luis, próximo arroz urbano. Edifício Jardim.
São Luís, el churrasqueira na sacada e salão de festas.
Montamos o plano de finane. conforme suas condições.
Aproveite. .

- Sala comercial, bairro São Luís, próximo arroz urbano, Edifício
Jardim São Luís.

.

- Terreno el 496m2 (16x31) no B. Amizade próx. Salão
Amizade. R$ 10.000,00.
- Terreno no B. Santo Antonio - somente R$ 6.000,00 quitado.
- Casa de alvenaria, B. Santo Antonio - R$ 8.500,00 e assumir
1 salário mínimo mensal.
- Casa mista el 4 qtos., Chico de Paula, próx. Escoteiros.
Terreno el 600m2 (15x40) - R$ 31.800,00.
- Galpão indl. el 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) el 105m2,
garagem pI 2 carros. Parte superior - 1 apto. el 215m2 - suíte
+ 3 qtos. e demais dep., Vila Lenzi.
- Apto. 1 suíte el sacada + 2 qtos e sacada na sala el
churrasquetra. Ótima localização, próx, a Prefeitur, antes de

comprar outro conheça este lindo projeto arquitetônico no

Residencial Gadotti.

DALTERRA LIMPA FOSSA
Orçamento sem compromisso

.lIMPESA DE FOSSAS;

]
h

II
J
, II
I
II
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.DESENTUPIMENTO DE CANOS, PIAS,
BANHEIROS E CAIXA DE GORDURA;

.SERViços GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.lIGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO).
FONE/FAX: (47) 370-0778
PLANTÃO: (47) 9117-4713

Rua Urubici, 1027 - lateral da José Picolli - Lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul

EMPRÉSTIMOS

Rua João Planins(he�, 293,,salo 6 (antigo
Zonla Mat. Constr.)· 9991-6366

'

Aceitamos Representantes pi todo Estado

Dr. D. Maurício Spies
E-mail: medclin@netuno.com.br
Av.Mal. Deodoro da Fonseca, 776 sala 9 - Jaraguá do Sul- se

Fone/Fax: 371-4724

A TENÇAO
Precisa ele'elinheiro?
ligue com cheque pré

até 12 vezes

Tratar:
(47) 3035-2885
(47) 3035-4236
(47) 9905-2764

Vende-se uma ótima casa a SOOm da lagoa, em Barra do
Sul, ou troca-se por uma em Jaraguá ou Guaramirim.

Tratar: c/ D. Adelina - 9992-7533

Buscamos
em casa.

. Tratar:
370-9367.
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Urologia e Medicina do Trabalho

CONSERTA-SE
ELETRO

DOMÉSTICO

I
Sua Melhor op�ão de prazer

v4tc..,2:;it-.,..,C">"\t� 24 �Ô,""AS
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massagens eróticas

FONE: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

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. Chiodine Centro: suíte + 2 dorm. cf garagem
Ed. Reviera Centro: 2 dorm. cf garagem
Ed. Maximu Center (novo) Centro: suíte + 2 dorm., cf garagem
Ed. Teresinha Vila Lalau: 2 dorm., cf garagem

CASAS

DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Casa Comercial - R. João Picolli
Casa em Alv. cf 3 dorm. cf garagem
Casa alv. 3 suítes cf piscina
Casa madeira 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 - Ec!. Schiodine

OFERTA DA SEMANA

�--�--���c-... ,:�fr�v�
BARRA RIO C�RRO

(Cond. 'Papp) - ótimá casa
em alv. cf 200m2 - syíte cl

banheira 'I- 2 qtós, sâla
estar, sala jantar, cozinha, 2

bwcs, área serViço,
garagem pI 3' c:a1'IOScf

portão elet(ôni
450

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA VENDA
APARTAMENTOS

- 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 cuarto; cf garagem - R$ 39.000,00
- CENTRO - Ed. Carvalho cf 135m2 - suíte + 2 qtos cf dep. � R$ 80.000,00 (neg)
- CENTRO - Ed. Barão cf 130m2 - suíte + 2 dorm. cf dep. - R$ 55.000,00

CASAS J
- 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
- São Luis Gonzaga - casa em alv. cf 150m2 - 3 dorm. + dep. - R$ 50.000,00
- Vila Lalau - casa alv. cf 180m2 - 3 dorm. + dep. - R$ 65.000,00

OTIMOS INVESTIMENTOS NO CENTRO DA CIDADE!!!
Várias salas comerciais para, locação
FALL SHOPPING CENTER - R$ 10,OOm2

Av: Mal. Deodoro da Fonseca, nO 320 (ao lado Lojas Breithaupt)

LOCAUDADE
Centro
Czerniewicz
Vila Lenzi
Centro
'Czernlewkz

LOCAUDADE
Centro
Centro
Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PLANEdE SUA COZINHA E
.

SEU DORMITÓRIO EM:
MÓVEIS
GOMES

. I
I

PARCELAMOS EM 16 VEZES ,(1+15X) �
Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília � Jaraguá do Sul - se ir 372-0002
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PROMOÇÃO OA SEMAHA
Lazanha - R$ 7,00

Pizza Gigante com

mini brinde" R$ 18,90
Pizza Grande dom

mini brinde - Rf14,90
Pizza Pequena - R$ 8,90
Bife a parmegiana - R$ 14,90
Calzone' - R$ J5,90
Por9ão da Casa
(Alcatra. pica"ha, c:alabrua. peito e

RI! 1500(:otaflo ele frango e aipllll ftlto) iif I

Prazerem
nderbem.

I

forno a lenha

Entregamos em Guaramiri�

1-
Pref. Waldemar Grubba, 2176 <'_ Vila Lalau - Jaraguá do Sul

TIVE COGUMELOS
'IiMIIRI.IN.DIMIN'OI
ÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

e você tem sítio, chácara ou apenas
ma área de 30m2, cultive cogumelos.

'A empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun Produrts do Brasil. .

do produto a

RS 130,00 o Kg.

75-6271

BETO CARRERO
RS 50,00 por pessoa
(ingresso + transporte)

Transporte poro trabalho, faculdade e festas.

Tratar: 9113-1,646 ou 372-1479

Fone (47,-275.0203Fax 371·8351

Temos mais de 80 modelos de chaveiros e pins resinados
e departamento próprio de arte-final,resinagem e montagem
Temos ótimos preços !

\\�\, .::
. www.destaquebrindes.com.br

i
'

Rua: João Januárlo A roso,268, Jara uá Es uerdo· Jara uá do Sul· se

SEJA UM PROFISSIONAL PREPARADO PARA ATENDER
AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO, FAÇA

CURSOS NO SENAI '

INSCRiÇÕES ABERTAS .PARA:

• MOPE (Treinamento Específico para Condutores de Veículos
Rodoviários Transportadores de Produtos Perigosos) - 40h.

Inscrições até 22/11/2001.
.

• Análise do Tecido de Malha - 40h.

Inscrições até 16/11/2001

Obs. Em dezembro estaremos com inscrições abertas para
Cursos Técnicos nas áreas de Eletroeletrônica,

Metalmecânica e Confecção e Moda.

Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone 370 - 7722 I

pelo Site: www.sc.senai.br ou ligue gratuitamente para
SENAI On-line no 0800 - 481212.

F/ESC

SENA/

JARAGUÁ DO SÚL

aIfIowa.#0��o
I!!LUGARPRÊMIOMASTER2001 EMQUALIDADE.

Vende suas estações com tudo o que é de melhor.
Nome patenteado. Se destaco hoje sendo uma dos melhores pizzarias do
,

região, capacidade público sentado com 180 lugares.
Serve hoje aproximadamente 100 almoços por dia.

Aceito-se proposto. ,

Tratar: 215-2825 ou 9952-2530
Falar com Osa;r.

Atendemos em dois endereços:
* Rua Betha Weege, 2485 - Fundos Jaraguá 99 - Em frente a Verd, MaasS.
*Rua Angelo Rubini,S04 - 20 piso LUX - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



IIVERSOS
Vende-se galpão pré
moldado industrial,
pronto cf 200m2,
bairro Rio Hern, em
Schroeder.
Valor R$ 55.000,00.

,

Tratar: 9973-9313 ou

(47) 374-1313.

Vende-se mercearia
do Léo, à 500m pra
dentro da Rua da

gruta, antiga Tifo dos
Pereira, com estoque
completo.
R$ 15.000,00. Tratar:
371 �4332.

Compra-se casinha
de boneca.
Tratar: 372-2982.

Vende-se telefone
para Barra.
Tratar: 9992-5253.

Vende-se mesa para
facção com 4,20 x

2,Om, com 90cm alt,
com 10 banquetas.
Tratar: 9992-5253.

Vende-se loja para
sair ou ficar no local,
n.o centro de
Guaramirim, no ramo

de presentes,
brinquedos e

decorações, com

clientela formada.
Parcela-se o vàlor e

aceita-se troca.
Tratar: (47) 379-1342.

Compra-se casa para
tirar do' local.
Tratár: (47) 375-2190.

Vende-se mesa de
jantar cf 6 cadeiras,
em pátina marfim.
R$ 250,00. Tratar:
372-2201, em

horário matutino.

Vende-se mesa em

ferro para
computador. R$
80,00. Tratar: 372-
2201, em horário
matutino.

Vende-se Baby Star,
da Global R$ 500;00,
novo, na caixa.
Tratar: 372-0025,

Gestante pede
doação de uma cama

e um guarda-roupa e

também roupas de
bebê. Tratar: 275-
3609" com Glaucia.

Vende-se bicicleta 18

marchas, semi nova.
Valor R$ 80,00.
Tratar: 371-1495.

Vende-se dreamcast
zero na caixa e

garantia, com 23 CDs
e controle. Valor a

vista R$ 450,00 ou 3x
�

sem juros. Tratar:
371-0528, falar com
Débora ou Mauro.

Vende-se galpão pré
moldado industrial

pronto cf 200m2, no
Bairro Rio Hern em

Schroeder. Valor R$
55.000,00. Tratar:
9973-9313.ou (47)
374-1313.

Vendedor externo

oferece-se para
trabalhar em Jaraguá

Vendo excelente

ponto comercial em
Joinville defronte ao

Supermercado
Vitória, tratar: '(47)
453- 1023 ou 3025-
4549

Vendo telefone, fax
panasonic, com
secretária. Tratar:
370-7238.

Faço traduções, inglês
português e português
inglês. Tratar:
275-1960, com
Edilson.
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com Maicon.' e região, possui Troca-se play station computadorizado. R$ 150,00. Tratar:
veículo próprio. por um dreestees+ Tratar: 372-1840, 275-3642.

Troca-se telefone da Tratar: 9955-0765. Tratar: 370-301 1, com Gilberto.
global por uma com Thiago. Precisa-se de moças
.esteiro elétrica. Vende-se caixa Vendo celular com 5 para dividir aluguel
Tratar: (47) 375-2190. dutada com Vende-se piscina de meses de uso da de apto. no centro.

subwoofer. Valor 6,5x3,6x1,40 (nova). global. R$ 170,00. Tratar: 9111-9937.
Vende-se carta de R$ 160,00, tratar: Tratar: 371,-0742. Tratar: 9111-9937.
crédito. R$ 379-1062 f 9963- Precisa-se de rapazes
15.000,00, com 5090, com Ailton. Precisa-se de uma Vende-se um cofre para dividir apto.
prestação de 224,00. mensalista que não 1 00x45, de R$ Tratar: 275-2130 ou

Tratar: 370-2995. Vende-se filmadora pernoite e que tenha 230,00 por R$ 70,00. 9112-0509, com

Panassonic com referências. Tratar: Tratar: 370-0464. Carlos.
Vende-se na 371-4921, compouco uso.

Marechal, sala olor a combinar, Marilene. Vende-se ferramentas Vende-se TV 20', phillips
comercial de 60m2• tratar: 379- 1062 f para esquadrias de controle remoto, à cores

Valor R$ 18.800,00. 9963-5090 Vende-se ponto de ferro, contendo seminova, R$ 400,00
Tratar: 371-6069. entrega (compras de diversas peças. Tratar: Tratar: (47) 9119-4036

Vende-se 2 calças de mercado no shopping 370-2505, com Sr.
Vende-se aparelho de uniforme no tamanho Breithaupt). Valor a Jorge ou Dina. Compra-se chácara na

telefone com 16 e P do Colégio combinar. Tratar: imediações de Jaraguá
identificador de Albano Kanzler, em 373- 1073 ou 9973- Vende-se antena área + ou - 10.000m2
chamadas. Valor estado de' nova. Va lor 8959, inclui um carro direct Tv, R$ 150,00 .. com águas para lagoa
R$ 80,00. Tratar: R$ 15,00 as duos, Besta, ano 95. Trctor: 275-3642. Tratar: 9122-4198, co
371-6069. tratar 275-3185 Walter.

Vende-se um vídeo Vende-se cavalo
Vende-se vídeo Procura-se rapazes cassete. Valor R$ marchador, encilhado Vendedor externo

cassete, 2 cabeças. para dividir 100,00. Tratar: por R$ 450,00. oferece-se pará
R$ 150,00. Tratar: apartamento no 275-2364, com Tratar: 275 .. 3642. trabalhar em Jaraguá
275-2364. centro, trata r: Marlon, horário e região, possui

275-2130 ou 9112- comercial. Vende-se máquina de veículo próprio.
Rapaz procura casa 0509 com Carlos. picar trato, por Tratar: 9955-0765.
de família para Quero trabalhar de
rnorcr, no Centro ou Vendo loja de móveis ajudante de cozinha ,

proximidades.
,

ou o estoque a preço ou empregada CASA PROPRIA
Tratar: 371-0931, de de custo em Joinville, . doméstica, somente Casa - Reforma - Construção
2° a 6° feira, das 9 às tratar: (47) 453-1023 meio período. CRÉDITOS

PARCELAS A
PARTIR DE

14horas. ou 3025-4549. Tratar: 373-4373.

Vende-se carta de
crédito de
R$ 15.000,00.
R$ 224,00 IlIemal.
Tratar: 370-2995.

Vendo filmadora
pcnosoruc, com

pouco uso. Valor a
combinar. Tratar: 379-
1119, com Marisa.

-

Vende-se linha prefixo
370, disponível para
Ilha da Figueira e

região. Valor
R$ 350,00. Tratar:
9975-3155,
instalaçãoimediato.

Vendo máquina de
bordar, marca Tajima
com 10 cabeçotes

Vene/e-se salão
e/e beleza
completo,

com telefone.
Clientela formado à
8 anos. Ruo Mal.
Deodoro. Trotar:
371-4851.

Vende-se umfreezer,
em ótimo estado, 180
Its, por R$ 220,00.
Tratar: 376- 1684.

Vende-se toldo
seminovo, em ótimo

estado, 35x5m2•
R$ 540,00, a
negociar. Tratar:
376-1684.

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.

:' ,I'.: I (47) 222-1152con.!iÓrc/o.s

WOlKSWAGEN
Saveiro ci. 1.6 Verde 97
Poroti Cl 1.8 Bordô 95
Go11.0 Plus Prolo 95
Fusco 1.600l Bege 81
Fusco 1.500L Bronco 70

CHEIIROlET
Corso Sedon 1.0, 4p, compl. Verde 00
Corso SUJ'er 4p Bronco 97
Corso 1. 21. Vermelho 96
Corso 1.0 p Bronco 95
Monza 5lÉ 4�, 1.8 Azul 92
Monza 5l/E p trio (g) Azul '89

fORO
Ko 1 . O zeteclrocan Vermelho 00
Ko 1.0 enduro Cinzo 98
Escorl 5W Gl 1.8, cl ar Verde 98
Fiesto 1.0, 4p Vermelho 98
Pompa l 1.6 Bronco ' 96

flAT
Palio EX 2p Bronco 01
Fiorino Furgão 1,5, térmico Bronco 96
Fiorino Furgão 1,0 IE Bronco 95
Fiorino Furgão 1.0 IE Bronco 94
Prêmio CS 1.5 IE Cinzo 93
Pick Up City 1.5 Vermelho 88

IMPORTAOOS
Dodge Dokoto V6 CE Vermelho 99
Doewoo espero Roxo 95

OIESEl
Peugeot 504 diesel Bronco 95

Peuaeot 504 diesel Bordô 95
F· 1 00 5 diesel Bronco 94
F· 1000 5S diesel Prolo 93
F· 1000 Cob. Du�lo, diesel Prolo 86
Capoto Fibra [lo O Vermelho 00

Nx 400 Folcon
MOTOS

Vermelho 00

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Fone: (47)
370-8622

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Malharia
- Tecidp Plano
- Infantil

- Ungerie
- Unha Praia

- Treinamento
- Anólise de Produto
- (ursos

fREE L.ANCE OU PERíOOO
Modelista e estilista 10 anos experiência

Cei.: 9121-5174 372-3613

- Assistência Técnica

tlSII" 'IS. 5IJtJO
Economize Tempo e Dinheiro!

tú!Iíiiil
o IIlsk� que está no mercado desde.

1995. inicia sua expansão para o Brasil na grande Curitiba, Estado
do Paraná. Atende diariamente 24 heras por dia e seu objetivo ê

aUloliar O consumidor a encontrar 115 empresaa, fJ$ produtos e os

serviços de seu ínterease, Veja algurrs exemplos Jnformática, telefonia,
venda e asslstência de eíetro-eletrõnicos, restaurantes.• lanchonetes,
hotéis e viagenS, reparos domestíccs, prediais c industriais, limpeza e

conservação, jardJnagem e paisagismo, produtos e presentes nacionaís
c importados, médicos., engenbeíres, dentistas e outros produtos e

serviços do seu dia--Il·dia. .

Nosso serviço é pef5<lnlllizGdO, possuímes um quadro de
proflssíonaís altamente qualifiçados'para atender pkll(llllente s;mw

necesaldudes.
No 0300 '1'_ 5fl00 "'� obi",u todas áS infi:m:llaç6M que

precise para fazer o melhor negécio; nome, telefone. endereço,
horário de áoondimento de empresas, prestadores de servtços e

, proâasíonaís líberaía, além de Home Page c E-mail se possuírem,
Você também. poderá solkitar pelo nome do produto on'�ervj.ço, 'lu"

passaremoa várias opções para sua pesquisa.
Possuímos também um banc4 de dados na ínternet, que contêm

informações exelusívas de nossos clientes filiados e pode ser acessado

pelo endereço www.embrainfo.com.br, onde '10"'" encontra também
produtos e serviços em premoções , basta tt"",I»(1I' o li!\k ·ClllA&l.íicados
promocionais'.

Sabe por que o Ois!< Informaçôea é diferente?
, É simples! Por ser um serviço eom Cáracteristieas de utilidade pública.
não visa. lucro com as Jignções recebidas, pois tem como propó�it(),
facilitar a vida. da eomunidad.... , -aproximando quem quer vender de

quem quer comprar.
a custo de acesso é de R$ 0.27 o minuto, pulso mínimo ddlnldn

para manutenção do serviço e que é totalmente retido Jlcl!1 Embratcl,
empresa cesslonãrta e admínístmdofit da sistema,

.

Portanto não esqueça: Procurar nunca lUais.Ligu,:,OSOO".DOO

Ante. l:Ie colftprar Pl'lDldutos
e 5e""'r;O!ll eon.ulte..nosl

...CAsAS .....

VENDE-SE
Palio EL 1.5,

bordô metálico,
4p, completo,
com ar, d.h. e
trio, alarme e

rodas liga leve.

R$ 12.800,00.
Tratar: (48)
9977-1416

Vende-se casa de

bangalô de alvenaria,
localizada na Vila Lenzi,
contendo 3 qtos, 2 bwc,
sala, cozinha, garagem,
lavanderia grande, com
churrasqueira. Área do
lote de 468m2, e a área
da casa de 118m2• Tendo
também no r;nesmo
terreno uma meia água
com 3 peças de
alvenaria, R$ 55.000,00.
Tratar: 372-0815 ou na

,
rua Arquimedes
Dantas, 151.

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margol 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 n" 23.514 de 07-11-2001

Cópia recebida do cartório de Seara, neste Estado
JOEL COELHO DOS SANTOS E SEU FÁTIMA JUNGES DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, v.igia, natural de Ponta Alta, Curitibanos, neste
Estado, domiciliado e residente nesta cidade, filho de Ermelino Souza
dos Santos e Felicidade Coelho dos Santos.
Ela, brasileira, viúva, industriária, natural de Paial, neste Estado,
domiciliada e residente em Seara, neste Estado, filha de Affonso
Christlano Junges e anna lisa Junges.

'

EDITAL n· 23.519 de 08-11-2001

Cópia recebida do cartório de Horizontina, Rio Grande do Sul
MARCELEI REDECKER E ADALGISA ROOS

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Horizontina, Rio Grande do

Sul, domiciliado e residente na Rua Francisco Hruschka, nesta cidade,
filho de Ari Redecker e Helga Mercilda Kamm Redecker.
Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Alecrim, Rio Grande do
Sul, domiciliada e residente na Avenida Tucunduva, 680, Horizontina,
Rio Grande do Sul.

EDITAL n· 23.523 de 09-11-2001

Cópia recebida do cartório de Guaramlrlm, neste Estado
MARCELO JOSÉ RINCOS E ÂNGELA CARMEN FERREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Jorge Butchardt, 472, nestà cidade, filho de Adelino
e Rincos e Iracf Lopes Rincos.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de costura, natural de Bela Vista, Paraná,
domiciliada e residente na Rua 122, em Guaramirim, neste Estado, filha
de Brasiliano AntOnio Ferreira e Celamira Terezinha Ferreira.

EDITAL n·23.530 de 13-11-2001
DALVO MÜLUNG NEITZKE E SANDRA REGINA FRIDRICH

Ele, brasileiro, solteiro, encarregado, natural de Roque Gonzales, 8io
Grande do Sul, domiciliado e residente na Rua Herberto Ehnke, lote 6-A,
Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Benno Neitzke e Neli Mülling
Neitzke.

.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

'residente na Rua Herberto Ehnke, lote 6-A, Barra do Rio Cerro, nesta
cidade, filha de Armando Fridrich e Ivena Roweder Fridrich.

EDITAL n·23.533 de 13-11-2001

Cópia recebida do cartório de schroeder, neste Estado
JOSEMAR KLEN E JOSEANE BERNARDES

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Toledo, Paraná, domiciliado
e residente na Rua Leopoldo Gorges, 93, nesta cidade, filho de Elias
Klein e Neusa Maria Klein.
Ela, brasileira, solteira, serviços gerais, natural de Barra Velha, neste
Estado, domiciliada 'e residente na Rua Expedito -Rudi Hornburg, 23,
nesta cidade, filha de Osmarino Bernardes e Nair Rodrigues Bernardes.

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.

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA

Pelo presente EDITAL DE INTIMACAO DE FALENCIA, faca saber ao responsavel peios Titulas
abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste Oficio de protestos para serem PROTESTADOS
no prazo da Lei se nao forem pagos.
Ao intimado e facultado pagar, ou postuior judicialmente a sustacao de protesto ao apresentar
declaracao de resposta por escrito.

I. Vende-se ou troca-se
uma ótima casa em

Barra do Sul, à 800m da
lagoa, ou troca poruma

em Jaraguá ou

Guaramirim. Tratar:
9992-7533, com Sr.

Augusto

DEVEDOR

ESPECIE NUMERO
PARACHOQUES JARAGUA LTDA ME

D 153.983/01
ARACHOQUES JARAGUA LTDA ME

D 153.983/02
PARACHOQUES JARAGUA LTDA ME

D 153.983/03
PARACHOQUES JARAGUA LTDA ME

D 157,271/02
PARACHOQUES JARAGUA LTDA ME

D 157.271/03

DOCUMENTO

VENCIMENTO VALOR

03.104.979/0001-36
.06/07/2001 1.567,97
03.104.979/0001-36
23/07/2001 1.567,97
03.104.979/0001-36
06/08/2001 1.569,86
03.104.979/0001-36
28/06/2001 1.567,97
03.104.979/0001-36
13/07/2001 1.569,86

CREDOR

SACADOR
ELEKEIROZ SA
O MESMO
ELEKEIROZ SA
O MESMO
ELEKEIROZ 'SA
O MESMO
ELEKEIROZ S,A.
O MESMO
ELEKEIROZ s»:
O MESMO

Vende-se ou troca-se
uma coso de 144m2,
com terreno de 300m2,
na Vila Rau, Cohab, no
valor R$ 25.000,00.
Tratar: 9952-5945 ou

9994-3410.

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei nr. 7,661/45 - Art. 10, e Provi�ento
16/93 da CGJSC.

Jaragu6 do Sul, 14 de Novembro de 2001

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da
Comarca .de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma
da Lei, etc.

.

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

Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ADEMAR GREUEL- R RIBEIRAO DAS PEDRAS S/NR- NESTA;
ADIR GEISLER - RIO DA LUZ S/NR - NESTA;
ANDREGHETONI CIA LTDA - RUA JOSE EMENDORFER 1060
-NESTA;
ANGELA SCHRAUTH - R GERMANO MARQUARDT 342 -

NESTA;
B A TELECOMUNICACOES LTDA - BARAO 3333 - NESTA;
B A TELECOMUNICACOES LTDA - BARAO 3333 - NESTA;
CAROLlNI CANUTO CORREIA - ARNALDO LEONARDO
SCHMITD 66 - NESTA;
CELlNHO COM MATS CONSTR LTDA - RUA WALTER
MARQUARDT S/NR - NESTA;
CELlNHO COM MATS CONSTR LTDA - RUA WALTER
MARQUARDT S/NR - NESTA;
CFJ DE LlMA- R INDEPENDENCIA 286 - NESTA;

. DENTAL PLUS LTDA ME - R EMIL BURROW 223 - SALA 04-

NESTA;
DRESSEL DIST LTDA - R JOAO FLORENCIO ,LOSS 2684 -

NESTA;
FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO LTDA- R PASTOR ALBERTO
SCHNAIDER 1 - NESTA;
FREEDON ESTOFADOS LTDA- R FRANCISCO HRUSKA 276-

NESTA;
FREEDON ESTOFADOS LTDA - R FRANCISCO HRUSKA276-
NESTA;
FREEDON ESTOFADOS LTDA- R FRANCISCO HRUSKA276-
NESTA;
GIl.MARMARTiNSMANDARINO - RUA LOURENCO KANZLER
492 VILA LENZI- NESTA;
CLlCK EQUIPAMENtOS LTDAME - RUA REINOLDO RAU 500

SL4-NESTA;
IVO LEITZKE - RUA 11 DE NOVEMBRO 716 - NESTA;
JANICE CORREIA - RUA HERMANN SCHUTZ - NESTA;
JOSE GILBERTO SILVA-JOSE GILBERTO SILVA- NESTA;
KATIA SILENE HEYDEN - R PRESiDE_NTE EPiTACIO PESSOA
111-NESTA;
MAJOKA UNIFORME IND COM LTDA - RUA PRQFESSOR
ANTONIO EST. AYROSO - NESTA;
NATUREZA CENTRAL TRAT RES IND LTD - RUA MARECHAL
CASTELO BRANCO 6132 - NESTA;
RDS MALHAS LTDA- RUA ERWINO MENEGOTTl1460 - VILA
RAU-NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178
-NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178
- NESTA; REGINA GONCALVES - RUA
JOAQUIM INACIO DE PAULA 2299 - CHICO D - NESTA;
REGINA GONCALVES - RUA JOAQUIM INACIO DE PAULA
2299 - CHICO D - NESTA; ,

REGINA GONCALVES - RUA JOAQUIM INACIO DE PAULA
2299 - CHICO D - NESTA;
SERGIO AUGUSTO DE OLIVEiRA KITZIG - RUA MAX NICOLAU
WILLlAN SCHMIDT 76- NESTA;
SEVEMA FER. COM. E REP. LTDA- R.JOAO JANUARIO AYROSO
234 -NESTA;
STADES MALHAS LTDA - ROD MANOEL FRANCISCO DA
COSTA 260 - NESTA;.
THIAGO DA SILVA R.HAHN - EGIDIO BUSARELLO 304 -

NESTA;
THIAGO DA SILVA R.HAHN - EGIDIO BUSARELLO 304 -

t.JESTA;
VIACAO GARCIA LTDA - R PREFEITO JOSE DAUER 484 -

NESTA;
VILMAR AMANCIO - RUA JOAO PLANINSCHECK NOVA
BRASILlA - NESTA;

E, corno os ditos devedores nõo foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimaçõo, faz por intermédio do

presente Edital, para que os mesmos compareçam neste.
Tabelionato na Rua Arthur Muller, nO 78, no prazo da Lei, Q fim
de liquidar o seu debito, ou então, dar razão por que não o faz,
sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei,
etc.

Jaraguá do Sul, 1'4 de novembro de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ICULTURA: PRÉDIO DA ANTIGA PREFEITURA FOI RESTAURADO PARA ABRIGAR ACERVO

MuseuEmílio da Silva é entregue
para a comunidade jaraguaense .

]ARAGUÁ DO SUL - A

partir da semana que vem,

jaraguaenses e turistas

poderão conferir a História
do Município através do
acervo do Museu Emílio da

Silva, que será inaugurado às

19h30 desta segunda-feira,
no prédio da antiga Pre

feitura. Depois de ter per
manecido fechado pormais
de seis anos, o Museu Emí- .

lia da Silva renasce, dessa

vez para ficar. O prédio foi

totalmente reformado e

restaurado e o acervo, bas

tante eclético, foi dividido
em nichos temáticos rela

cionados com a História e

com o desenvolvimento do

Município, de sua gente e de
seus costumes.

Na avaliação da diretora
do museu, Alcioní Canuto,
o próprio prédio, cons
truído na década de 40, faz

parte do acervo do mus�u.
A edificação, erguida exata

mente no período de ascen
são do nazismo, tem carac

terísticas arquitetônicas que

está prevista a abertura do

espaço histórico do Fórum

e sessão itinerante da Câ

mara de Vereadores. Na

sexta-feira acontece a aber

tura do espaço cultural dos ,

Expedicionários, às 9 horas,
e às 19h30 o tradicional

Auto de Natal.

De acordo com Alcioní

Canuto, o museu será servi

do com mais de 20 espaços

para contar a HistÓ�ia de

Jaraguá do Sul, tanto a do

passado quanto a que está

sendo feita agora. Ela salien
ta a abertura de um espaço,
ou núcleo temático, que será
destinado para mostrar a

História do Jornal COR
REIO DO POVO e de Jara
guá do Sul. Ela lembra que

apenas os nichos temáticos

relativos ao historiador

Emílio da Silva e o da

Educação serão perma
nentes. Os outros espaços
serão de caráter dinâmico,
sempre com exposições
diferenciadas.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Cesar Junkes/CP

Obras representam os 30 anos de carreira do artista

Exposição de Guido Heuer
encerra nesta segunda-feira

]ARAGUÁDO SUL-En
cerra nesta segunda-feira a

exposição "Parafusando

Imagens e Idéias", do artista
plástico Guida Heuer, na
Scar. São aproximadamente
30 obras à disposição do

olhar do público e que tam
bém estão à venda por pre
ços que vão de R$ 250,00 a

R$ 3;5 mil. As obras mar

cam os 30 anos de carreira

desse artista autodidata que
nasceu emBlumenau e hoje
é considerado pela crítica

especializada como um

dos mais promissores
dentro de sua técnica. Ele
usa latão e' aço como se

fosse parte de sua nature

za para confeccionar ver
dadeiros espetáculos de
luz e movimento.

Ano que vem, o artista

pretende lançar um livro de

fotos e textos de suas obras
intitulado ''Asidades dome

tal",matéria-prima básica de
toda a sua trajetória artística.
Heuer acredita que seu tra

balho sugere inscrições. Ele
é um dos raros artistas cata
rinenses que pode se or

gulhar de viver exclusiva

mente de sua arte.

GuidaHeuer nasceu em

Blumenau em 1956. Auto

didata, teve no fundidor de
metais Johanes Heuer (seu
avô) a primeira referência na
técnica que desenvolveu.
Desde 1971, Heuer partici
pou demais de uma centena
de exposições, além de ter

ministrado curso de metal

gravado na Itália, em 1982.

Entre suas mostras, desta

cam-se as individuais naAle

manha, Áustria e Inglaterra.
(MHM)

Edson Junkes/CP

Museu Emílio da Silva será inaugurado na segunda-feira
lembram a imponência. A
arquiteta e autora do projeto
de restauração, Susana de

Souza, explica que o período
em questão privilegiava as

linhas retas e as colunas. ''As
fachadas eram imponentes
para dar a impressão do

poder que se consolidava",
argumenta. Ela começou a

trabalhar no projeto de

restauração do prédio assim

que a administração pública
decidiu que o espaço seria

reservado para o funciona

mento do Museu Emílio da

Silva, há cerca de três anos.

A programação de inau
guração do Museu Emílio

da Silva começa na segunda
feira com o cerimonial de

abertura do museu, mar

cado para as 19h30, com a

presença de autoridades

municipais e estaduais. Na

terça-feira está agendada a

abertura do espaço cultural

Emílio da Silva, às 10 horas.
Na quarta-feira acontece a

abertura dos espaços cultu

ral-educativo e religioso e

espaço cultutal Meios de

Transporte. Já na quinta
feira, dia 22 de novembro,

Artesãos comemoram sucesso da la edição da Expoarte
CORUPÁ- Até ama- Artesãos de Corupá, Sheila ' artesão". A avaliação é da ' aproveita suas cestarias co-

nhã, permanece aberta a 1 a Stasak Minel, O resultado artesã Eleonora Rocha, 53 mo vaso para as plantas
Exposição de Arte e Ar- dessa primeira exposição anos de idade e pratica- decorativas, em especial as
tesanato, promovida pela está sendo bastante posi- mente metade da vida bromélias, abundantes na

Associação \ dos Artesãos tivo. "Superamos nossa confeccionando peças que região.
de Corupá. A mostra, que expectativa de público e de se transformam em artesa- Já o artesão Siegfried
começou no início ·desta vendas", comemora Sheila, nato regional. Ela transfor- Rathunde, 54 anos, prefere
semana no Seminário Sa- que trabalha com artesa- ma jornal em objetos uti- a madeira como matéria-

grado Coração de Jesus, nato desde menina. "Na litários, como cestas de. prima para as suas peças.
reúne trabalhos de arte- minha família o artesanato roupas, porta-revistas, sem 'Ele é metalúrgico aposen-
sanato e pintura em tela de é uma tradição que passa contar a estopa, que vira tado e sempre teve o ar-

aproximadamente 20 arte- de mãe para filha", ar- anjo decorativo para a tesanato como passatem-
sãos ligados à associação e gumenta. Ela confecciona época do Natal. Eleonora po. Confecciona porta-
ainda de pessoas ligadas todos os tipos de trabalhos conta que gosta de apro- CDs em forma de violão,
aos Clubes de Mães e al- manuais e ainda prepara li- veitar material de sucata porta-Bíblias, alguns obje-
gumas escolas do Município. cores à base de frutas naturais. nos seus trabalhos porque tos decorativos e brinque-

De acordo com a pre- "O trabalho bem-feito fica mais barato e, mais dos, como caminhões e

sidente da Associação dos depende do capricho do interessante. Ela também cavalinhos. (MHM)

Sábado
lShOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hoO - Matriz
19hoO - Perpétuo Socorro

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
OOi3Q-S.Ctmã:l aaC'.anrtãll

NOSSA MENSAGEM

"Quem permanece firme irá ganhar a vida"
Em Jesus está a realização plena da vida neste mundo
e a salvação eterna. Ninguém pode se salvar sem Ele.
Não há, além Dele, outro caminho de salvação.
Vivendo com responsabilidade neste mundo, trilhare
mos o mesmo caminho Dele. Seu caminho foi o da

obediência até a morte na

cruz. Na cruz, Ele realiza

o amor maior, que é dar a
vida por Deus e por toda a

humanidade. Sendo
sincero o nosso desejo de

amar do jeito Dele,
encontraremos a força
necessária para perseve
rarmos. Quem permanecer
firme, irá ganhar a vida.
Viver sem Deus, é morrer!

A oio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.
Assessoria Comercial
AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105
Ed. Florença - 1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I LAZER: TEMPERATURAS ELEVADAS AUMENTAM PROCURA DA POPULAÇÃO PELOS LOCAIS PARA BANHOS

Parque Malibu espera repetir
I'

.

público recebido ano passado
]ARAGuA DO SUL -

Com a chegada das tem
peraturas elevadas, vol
ta o interesse popular
pelos locais para banhos
e recreação. O proprie
tário do Parque Aquá
tico Malibu, no Bairro

Ilha da Figueira, Geral
do Safanelli, está anima
do e espera repetir o mo
vimento de público con
seguido no ano passado,
cerca de oito mil pes
soas. Ele comemorou a

chegada das tempera
turas mais elevadas, nos
últimos dias; quando o

movimento de visitan

tes cresce no local.
Safanelli instalou o

parque aquático, com
duas piscinas, tobogã e

lanchonete, há quatro
anos, e diz ter ficado

I

satisfeito com os re

sultados conseguidos no
período. Ele está apos
tando na temporada que
está iniciando para con

seguir novamente bons
resultados e fazer novos

investimentos de infra
estrutura no local. Ele

quer construirmais uma

ou duas piscinas e

quiosques, para maior'
conforto dos visitantes.
Outra idéia é aproveitar
uma estrada no meio da

mata nativa que existe
na propriedade, onde
pretende construir chou
panas para alugar nos
finais de semana.

O cliente paga ape-
·.nas R$ 3,00 para ter

acesso à infra-estrutura
do Parque Malibu, que,
além do complexo de

banhos, oferece tam

bém local fechado para
estacionamento. Safa-

,nelli atende o parque
com o auxilio da' esposa
e dos filhos e cuida dos
mínimos detalhes, para

Emoção no tobogã, no Malibu, na Ilha da Figueira

que não faltem cadeira,
guarda-sóis e 'os visi

tantes ]1bssam ficar
bastante confortáveis.
"É preciso caprichar no
atendimento, porque a

concorrência está gran
de no' ramo", diz Safa

nelli, contando nos de

dos, que só em Jaraguá
do Sul e municípios pró
ximos, existem outros

nove complexos de ba

nhos, do mesmo tipo.
- Mas a nossamaior

concorrência ainda são

as praias, pela facilidade

de. acesso -, avalia o

proprietário do Malibu,
comentando que, com

pouco dinheiro, a po
pulação pode se deslo
car rapidamente até as

praias mais próximas da

região.
MUITO SOL - Con

forme Safanelli, o que
faz aumentar o mo

vimento, e, por conse
qüência, a renda do

parque aquático, é a

coincidência de finais
de semana com tempo
bom.."Sol, muito sol é o

que basta para que a

população procure a

água seja onde for", diz.
Quando o tempo cola

bora, o parque atrai de

800 a 900 pessoas por
final de semana, conta.

(MILTON RAASCH)

�banhisrnschegampela
primeimvez,outrossãoassíduos

O encanadorHorácio Ribas e a mulher, Neire,
com três filhos, moradores na Vila Lenzi, em

Jaraguá do Sul, compareceram ontem pela
primeira vez no Parque Aquático Malibu. Os

filhos foram rapidamente para a água, enquanto
o casal aguardava, sentado, 'curtindo o local e

observando a paisagem..
Angélica Annies, de 22 anos, residente na Vila

Lalau e funcionária da Marisol, em Jaraguá do

Sul, também compareceu pela primeira vez,

ontem, no parque aquático no Bairro da Ilha

Figueira. Ela aproveitou o sol da tarde para pegar
bronzeado. "É uma alternativa, vou voltar, com
certeza", diz.

Gilberto Pellens, do Bairro Vila Nova, foi a?
parque com a namorada, EliseMaus, quemoraperto
do local. Eles são freqüentadores assíduos da área

e sempre aparecem quando a temperatura favorece.

Geisa Fernandes chegou ao parque acom

panhada da mãe, Laci, que veio de Joaçaba, no
Meio-Oeste do Estado. Geisa é freqüentadora ha
bitual e elogia o local: "É bem organizado, limpo
e o atendimento é bom", conta.Amãe gostou do local
e contou que, no Oeste do Estado, a instalação de

parques aquáticos ainda não está disseminada e, com

exceção das estâncias hidrominerais,. bastante
conhecidas, a idéia aparece como novidade. (MR)

SÁBADO, 17 de novembro de 2001

Schroederteráinspeção sobre
produtos de origem animal

SCHROEDER - o

prefeito Osvaldo Jurck
enviou projeto de lei pa-

.

ra aprovação no Legis
lativo, criando o Serviço
de Inspeção Municipal
de Produtos de Origem
Animal. O serviço fun

cionará vinculado à

Secretaria Municipal de
Saúde, Saneamento e

Bem-Estar Social, com

os derivados.
-

A fiscalização será
feita de forma ostensiva,

,

por técnicos devida
mente treinados, que I

atuarão nos estabele- '

.cimentos de abate e I

beneficiamento desses

produtos, destinados ao I

consumo humano. Pelo

decreto, que ainda de- I

pende de aprovação dos I

jurisdição no território vereadores, não será I

de Schroeder, Será com- mais permitida a comer- 1

petência do Serviço rea- cialização, no Municí
lizar a inspeção indus- pio, de qualquer produto I

.trial e sanitária de pro- de origem animal e ve- 1

dutos de origem animal, getal, que não atestem

compreendendo carnes, \ que tenham sido devi- 1

leite, ovos, cera de damente inspeciona- 1

abelha, pescado e todos dos. (MR)

Meninos tomam banho em

rio poluído, em Schroeder
'

Rio bastante procurado pelos jovens, é impróprio para banhO

ScHROEDER-A prai
nha da Ponte Gneipel, na'
Rua Castello Branco, Q.O

centro de Schroeder, não
é lo�al recomendado para
banhos, mas está sendo
bastante freqüentada por
crianças, na maiona ga
rotos, com idade entre 10

e 14 anos, que chegam de

todos os lugares para se

banhar no local. A água
do. rio pode estar poluída
e não é recomendada para
banhos, podendo ofere

cer riscos à saúde, confir
mam funcionários da Pre
feitura, que no ano pas
sado colocou até placas
de advertência no local,
mas sem conseguir evitar
a presença dos banhistas.
. Ontem à tarde, RA.,
de 12 anos, e mais três

amigos, todos quase da

mesma idade, moradores
do Bairro Vieiras, em

Jaraguá do Sul, vão quase
todos os dias ao rio para
tomar banho e divertirem
se no local. Eles apro
veitam um trampolim im

provisado para darmergu
lhos, saltos e cambalho
tas na água, numa brinca

deira descuidada e que
nã� leva em conta de que
a água do' rio, sem qual
quer tipo de proteção ou

cuidado ambiental, pode
estar contaminada.

Assim comoRA e seus

amigos, outros garotos de

diferentes localidades che

gam na Ponte Gneipel,
caminhando ou com bici

cletas, numa romaria inter

minável e distante da vigi- ,

lância dos adultos, que se

estendepeloverãoa fora '(MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, ResuhadosdoPrcxlerComcerID

serãodivulgadosnaquarta-feira
SCHROEDER - A

Prefeitura e o Sebrae es

tão anunciando para
. quarta-feira (21) a di

vulgação dos resultados

, do Proder Comcenso,
levantamento realizado

este ano sobre a situação
socioeconômica em to

do o Município. A pes

quisa, realizada sob a

orientação do Sebrae,
inclui os censos domici
liar e empresarial, indi
cando o perfil empresa
rial de Schroeder; a rea
lização social e econô

mica; aponta as oportu
nidades de investimentos e

áreas com maior pers
pectiva de crescimento.

No mesmo trabalho,
foi feito diagnóstico do
nível de satisfação dos
moradores e reun-idas
muitas informações, que
servirão ao banco de da
dos do Município. A ini

ciativa contou com o

apoio da Associação Co

mercial, Industrial eAgrí-
.

cola de Schroeder, que
quer disponibilizar mais
informações acerca do

Município. A divulgação
dos resultados do censo

também tem a expecta
tiva do Executivo Muni

cipal, que pretende fun

damentar mais as ações
de governo, com base nos

novos indicadores. (MR)

I LIVROS: CAMPANHA BUSCA CONTRIBUiÇÕES DE EfVlPRESAS PARA AMPLIAR ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Iniciativa é da Secretaria de

.Educaçâo eCultura de Schroeder
SCHROEDER - A Se

cretaria de Educação e

Cultura está concluindo

campanha pela ampliação
do acervo da Biblioteca

Municipal Cruz e Sousa. A

campanha foi iniciada há
20 dias e deverá prosseguir
até o final' da semana que
vem.A adesão dos empre
sários está correspondendo,
informa o secretário Ha

rildo Konell, destacando
que 16 empresas haviam

confirmado contribuições
até a tarde de ontem. Ou

tras empresas interessadas
em participar ainda podem

'.'e eono.eo

"7)2221900
www.guiafacll·nelcom.br
guiafadl@terra�com.br L........::::::........;.....:......-=;;;:::!t...

Secretário ainda recebe doações até semana que vem

fazê-lo, bastando que fa- sição dos estudantes e

çarn contato com a secretaria. população em geral maior
A finalidade da cam- variedade de livros e acesso

panha é ampliar a oferta de mais fácil à informação. A
títulos, atualizando o acer- biblioteca está localizada na

vo e colocando à dispo- esquina das ruas Marechal

Regulamento:

Concurso
Arte na Lista

Crie o centro da capa.
Tema: "TRADIÇÃO, CULTURA E PAISAGENS"

10 - Poderá participar 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 já existentes.

3" - O tamanho da obra deverá ser na proporção de
50 x40 (50cmna vertical e40cm na horizontal). O
material a ser utilizado na confecção é de livre
escolha.

40 - Q titular dos direitos autorais do desenho a ser

publicado será o Guia Fácil Editora de Listas

Telefônicas, respeitando-se a menção do nome ou
assinatura do autor.

5" - Todos os trabalhos passarão por uma prévia
seleção através de uma comissão avaliadora,
nomeadapeloGuiaFácil.

Re.llzação:

�uia�Y'Fácil
Listas Telef6nlcas

Apolo:

e
CORREIO DO POVO

6° - Os trabalhos selecionados serão expostos em

standmontado no Shopping Center Breithaupt no
período de 13/12/2001 a 28/12/2001, os quais
serão julgados pela comunidade através de uma

urna que será aberta no dia 28/12/2001, em horário
a serdefinido. 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

07112/2001, na sede do jornal Correio do Povo, na
rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246 ou

informações no Guia Facil: (47) 222 1900.

8° - Premiação para obra escolhida:
a) Publicação do desenho na edição 2002 do

GuiaFáci I.
b)Publicação no editorial da lista do histórico do

autor da obra.

c) Prêmio de R$ 500,00·

iii] Shopping Center
.� BREITHAUPT

Castello Branco comPaulo

Jahn epossui acervo biblio
gráfico calculado em 12 tí

tulos e aproximadamente
20 mil volumes, de acordo
com informações da Secre
taria deEducação e Cultura.

Outrameta de trabalho

constante da secretaria,
explica Konell, é o incen

tivo dos alunos à leitura,
através da orientação dos

professores e da oferta de

livros nas escolas. A secre

taria deverá manter e am

pliar esta diretriz nas es

colas, destaca Konel1.
(MILTON RAASCH)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1

IPRESOS: QUADRILHA ACUSADA DE ASSALTO A POSTO NA SC-416 FOI INTERCEPTADA E PRESA EM GUARAMIRlM DIÁRIO DA F-l
_

Bando
outros

GUARAMIRIM/JA
RAGUÁ DO SUL/JOIN- J

VILLE - Policiais mi

litares interceptaram e

prenderam na t;1adru- .

gada de ontem, na BR-

280, na altura da Re

vendedora Breitkopf,
em Guaramirim, cinco
homens acusados de
terem assaltado, por
volta da 1 hora, o Posto
416, na rodovia que
conduz a Pomerode. Je
ferson da Costa, 19

anos, Diego Roberto

dos Anjos, 19, Adinor

Camargo dos Santos,
29, Edinei Bernardo,
19', é Gerson Max Mar
tins, de 22, são sus

peitos de terem prati
cado ainda outros .as

saltos em Joinville e

suspeito de praticar
assaltos na região

'"

e

Guaramirim.
Eles seguiam no

Tempra placa MBL-

0380, em direção a

Joinville, depois de te

rem praticado o assalto,
em Jaraguá do Sul,
quando cruzaram com

a viatura da Polícia
MÍlitar de Guararnirim,
que, já mobilizada pelo
topam (Comando de

Operações da Polícia

Militar), vinha em sen

tido contrário, e ao

localizar o veículo deu
início imediato à per
seguição. O veículo

ocupado pelos acusa

dos foi abordado logo
em seguida, com a pri
são em flagrante dos
cinco ocupantes, sem

que fos�,e feita qual-

SÃO PAULO - Luciano putou oficialmente 13 GPs

Burtiserápilotodetestesda na F-l (a corrida da Bél

Ferrari em 2002 ao lado de gica, em que sofreu o aci

Luca Badoer. O anúncio dente, não entra para as es

oficial foi feito quinta-feira tatísticas porque ele não

pela equipe italiana. O participoudanova largada).
brasileiro, que correu neste Seus melhores resultados
ano pelaJaguar e pelaProst, foram dois oitavos lugares,
não dirige um carro de na Austrália pela Jaguar e
corrida desde o último dia no Canadá pela Prost

.

2 'de setembro, quando Com a confirmação de
sofreuumgrave acidenteno Burti, o Brasil passa a ter

GP da Bélgica, em Spa- cinco pilotos participando
Francorchamps. do próximo Mundial Três
A amizade deBurti com serão titulares: Banichello

Rubens Barrichello foi na Ferrari, FelipeMassa na
decisiva na escolha da Fer- Sauber e Enrique Bemol
rari, Foi Barrichello quem, di na Arrows. Outros dois
em 1998, indicou Burti à sua exercerão a função de "test
enfuequipe,aStavart;também drivers": além de Burti, o
paraserpioto de teses amazonense Antonio

Até agora, 'Luciano dis- . Pizzonia fechou com a

I
I ,Ferrari contrataBurti como piloto de testesI�
I�

,

370-0816

Clínica de Ortopedia e.

Traumatologia de Guaramirim
* Dr. Rogério luif da Silva - CAA\ 6243
* Dr. Ivo Knut Anders lr - CAA\ 8879

quer reação.
Com eles a polícia

encontrou um televisor

e uma balança -de pre
cisão, além de pequena
quantia em dinheiro

produto do assalto ao

posto -, e três revól

veres (dois calibre 22 e

um 38), um capuz de
malha preta, um apare
lho destacável de som

em veículo, 'pés-de
cabra, chaves de fenda

e outros objetos usados
em arrombamentos. Na

fuga, eles levaram o co

fre do estabelecimento
do posto, que coloca
ram no banco da frente

do carro. O veículo
usado no assalto, per
tence ao pai de um

deles.

Williams.
Bernoldi e Pizzonia

ainda não foram oficial-
mente confirmados por
suas equipes. Há ainda a

pos�bilidadedeTarsoMar
ques, que correu pela Mi
nardi em 2001, voltar ao ti-
me já que FernandoAlonso
decidiu fazer apenas testes

pelaRenaultnoanoquevem.
Eledeveráser titularem2003.

Burti mo deu declara-
<, :

ções sobre sua contratação
.

e não foi encontrado pela
reportagem. Segundo a ass
essoria de imprensa da

Ferrari, o piloto seguiu
ontem mesmo para os

Estados Unidos para pas
sar alguns dias com a fa
mília. (FLAVIO GOMES)

A/endemos consullas ortopédica e /rauma/ologico, imobilizações genadas.
punções ar/iculares, curalivos, e/c. (4n 373·2868
Rua João Butschardt, 84, sala 12 - Centro Comercial Paulo Donini - GuaramirirnlSC

A quadrilha é sus

peita de ter praticado
outros dois assaltos, re
centemente, em Guara

mirim, como o ataque
que homens armados

fizeram na chácara de
Moacir Cizeski, levan
do valores' e pertences
de pessoas que partici
pavam de um chur

rasco no local, e con

tra a empresa Ferro e

Aço Spézia. A Polícia

Militar de Joinville já
estava no encalço dos

ocupantes do Tempra,
desde que houve um

assalto contra uma resi

dência, na Rua Pedro

Lessa, 600, no Bairro

Boa Vista, e os vizinhos

anotaram a placa do
veículo. (MILTON RAASCH)

TOVOTA SE INSCREVE

A Toyota inscreveu-se ontem oficialmente no

Mundial 2002 de F-1. O time fez seu último teste

em Paul Ricard e lança seu carro no dia '17 de
dezembro emColônia, naAlemanha. A Toyota testou,
duranteo ano, em 11 dos 17 circuitos qua fazem parte
do calendário da categoria: Allan McNish andou 9

mil km e Mika Sala fez 6 mil km de testes. A equipe
vai usar pneus Michelin e gasolina Essa.

FRENTZEN NEGOCIANDO

Heinz-Harald Frentzen continua negociando sua

participação na próxima temporada. O alemão, que
começou o campeonato deste ano na Jordan e

terminou na Prost, conversa com a Arrows, com a

Minardi e com a própria Prost. A Minardi também
vem negociando com o australiano Mark Webber,
que correu na F-3000 em 2001. O piloto, porém,
não tem dinheiro para levar ao time.

PREMIERl GP CRESCE

O Feyenoord, da Holanda, e o Anderlecht, da Bélgica,
juntaram-seaoportuguêsBenfica e ao inglês LeedsUnited
como equipes de futebol que vão emprestar suas cores à

Premierl Gp' categoria que pretende rivalizar com a F-l

no ano que vem. O campeonato tem�endário pronto e

uma corrida marcada para o circuito de Jacarepaguá, no
Rio de janeiro, em novembro.
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,____._
Ressonância Magné'tica

'" Tomografia Computadorizada
........

amografla de Alta Resoiuçao'"
....

Ultra:::�tº�;�rjaD1���r����:�i;�ri;�i � :
.

�L!'1çª C::C>'T'. g�'l:L!qC>lÇi'l:C>g�ºtfo�!c::C) .

•.............. •••.••.....•....••..v �c::C>c::C!t.q!C>gt.qfig / .

Color Do piar Bidimensi.6nal e 3D
. ....

iSigii:aTe cont�_'i_i;J�L_-- ,

___

/"-\ '''-�
-,

"",
'Dr. Luiz Felipe . Cavalc te

Diretor Méd ico/ RM 9 6-SC
"'"

I //{,Drã='Adiiàna" -r,
L isb a

v

CRM 8250- C "'\
\

: _.-/"
I----V-arios Conv nios Particulares e

Desconto Pi ra o Paciente SUS
................................... , ._..I.I: _

.

/
.

/

I "'Ru;i, Guilherme We�ge';-50
.

(Condomíl1ióCêntro 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
_____________________.@iIt'__,_

-

Unidade I .. Unidade II
Rua Pastor Sadreczki, 148

Hospital Evangélico e

Maternidade /A

sul Carlos Renaux
/

Centrd�r:I,I_�9.lJ� ... :... ��_-_.---_.-/
Fone/Fax: (47) 396-7144

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SÁBADO, 17 de novembro de 2001 ESPORTE CORREIO DO POVO 11

10

;te

de

>u,
te

9 t

Time de JS entrou em quadra contra Rio do Sul e perdeu por 2 a O
pe

Equipe feminina garante a

1 a colocação no vôleiMirim
]ARAGuA DO SUL --:- A

ie
terceira e última etapa da

e
Copa Norte Mirim 'de Vo

a leibol feminino emasculino,
n promovida pela Liga Norte
r, Catarinense de Vóleibol, foi
n, realizada na quinta-feira, no

Ginásio de Esportes da

Associação Recreativa Weg,
As competições envol

veram aproximadamente
a, 120 atletas, até 14 anos no

d masculino e 13 no feminino,
à vindos de Joinville, Ara-

guari, Rio Negrinho, Rio do
e Sul e Jaraguá do Sul,

) No feminino, Jaraguá
do Sul conquistou o pri
meiro lugar com a equipe
da Marisol/FME, que ven
ceu a final contra o Bom

Jesus/BCN, por 2 a O. Em

terceiro ficou a FME/Rio
Negrinho, e, em quarto, a

FME/Araquari. No mas

culino, a equipe que ga�antiu
a primeira colocação foi a

FMD /Cimec'ar/Dom
Bosco, de Rio do Sul, que
derrotou o grupo jara
guaense FME/Marisol, por
2 a O. Em terceiro ficou a

FME/Joinvi1le, e, em quar
to, EscolaMunicipal de Ensi
no Fundamental Renato
Pradi. Todos os atletas e téc

nicos foram premiados
com medalhas e troféus.

O diretor-técnico da

Liga Norte, Adernar An
tônio Saganski, o Mazinho,
informa que no dia 24 de

novembro serão realizadas
as finais da Copa Norte In
fanto-juvenil, na cidade de
Rio Negrinho, alémdo Fes

tival Pré-mirim deVôlei, em
Joinville. (FR)

Alemãesvêmpara]S conhecer
a Sol Paragliders e .a cidade

]ARAGuAooSUL�A fim
de fazer turismo de vôo e

conhecer a estrutura da em

presa Sol Paragliders, 13 ale

mães, entre 24 e 58 anos,
sendo duas mulheres, vieram
para o Município, na manhã
de ontem. Os profissionais da
empresa os levaram para co
nhecer e saltar de pára-pente
do Morro da Antena e, no

período da tarde, do Morro
da Malwee. Os alemães che

garam no Brasil no dia 5 de

novembro, na éidade do
Rio deJaneiro. Desde então,
já visitaram duas cidades de

Minas Gerais, seguiram para
Pomerode � onde estão

hospedados � e, hoje, vão
para Balneário Camboriú e,
em seguida, Florianópolis.

Ao todo, os 13 vão per
manecer no País por 21 dias.
Um dos funcionários da Sol

Paragliders, Ederval Fábio
Stãhelin, cliz que os alemães
ficaram impressionados com
a diferença entre as cidades do
I

.

Sudeste e Sul do Brasil, eom a

quantidade de áreas verdes, e
consideram boa a estrutura

disponibilizada por Jaraguá
do Sul (FR)

I PROGRAMAÇÃO: PARALELO AO EVENTO ACONTECE O FESTIVAL DE BÁNDAS BICHO GRILO

Empresa Ação Livre promove o

Eco Radical 3 hoje e amanhã
]ARAGuA DO SUL -

Hoje, a partir das 9 horas,
será realizada a abertura do
Eco Radical 3, promovido
pela Ação Livre, na Praça
Ângelo Piazera. Dentre a

programação do dia, vão.
acontecer saídas para, os
roteiros "Caminhos de

Jaraguá do Sul", roteiros
ecoturísticos, como trek

king, rapel, jeep-tur; apre
sentações de grupos fol

dóricos, capoeiristas, aca
demias, além de sorteios
de diversos brindes alu
sivos ao Eco Radical. No

local também será cons

truída Parede de Escalada

de oito metros e estrutura

para Bungee Jump, de 45

metros de altura.

À tarde, a partir das 13

horas, tem início o Festival
de Bandas Bicho Grilo,
que vai contar com a par
ticipação de aproximada
mente 15 bandas', vindas de
cidades como Curitiba,
São Paulo, Blumenau, Tu
barão, Guaramirim, Coru
pá, Massaranduba e

Schroeder. ','Serão 15,
horas de música, sem

parar", informa um dos

sócios-gerentes da em

presa Ação Livre, Fenísio
Pires Júnior. Ele destaca

que o local do evento con

tará com praça de alimen

tação e diz que, na opor
tunidade, será feito lança
mento oficial do Pavtonic,
novo isotônico em for

ma de sorvete de palito.
"É um tipo de Gatorade,
só que em forma de pi
colé", explica Pires Jú
nior. Cerca de 500 picolés
serão distribuídos du
rante as brincadeiras reali
zadas na praça.

Paralelo ao evento or

ganizado pela Ação Livre

também acontece o Sába

do'Legal do Sesc, no mes

mo local, entte às 9 e 17

horas, com a realização de
diversas atividades e atra

ções para o público, como
piscina de bolinhas e cama

elástica e oficina de arte.

A programação do

evento estende-se até à noi
te. Hoje, a partir das 23 ho
ras, acontece a Festa Eco l

Radical, na Notre. A ani

mação está por conta do

DJ Cezinha, do Rancho

Maria's, de Balneário

Camboriú, além do DJ
Kasca, de Jaraguá do Sul.

Para esta promoção, os

organizadores alugaram os

equipamentos do Baturité.
(FABIANE RIBAS)

,

tf
�.

D�
.... (

Fotos: Cesar Junkes/CP

Ciclistas buscaram inovar e divertir o público no passeio

Passeio ciclístico contou com

a participação de45 pessoas
Apesar de o tempo não ter colaborado muito, namanhã

de quinta-feira foi realizado o passeio ciclístico, promovido
pela Ação Livre, pela terceira vez, sempre em caminhos

diferentes. Mais de 45 ciclistas participaram do evento,
levando bicicletas para três pessoas, modelos antigos, mo
dernos, inusitados, grandes, coloridas. O passeio teve início
na Praça Angelo Piazera e passou pelas principais ruas de

Jaraguá do Sul (Reinoldo Rau, João Planinscheck, Getúlio

Vargas), num total de 14 quilômetros percorridos, em apro
ximadamente duas horas.

Sócio-gerente daAção Livre, Fenísio PiresJúnior explica
que a intenção do passeio ciclístico é promover e divulgar
a bicicleta eomo meio de transporte eeologicamente correto,
além de incentivar a prática esportiva. "Pedalar, além de

tudo, faz muito bem para a saúde", destaca.
Durante o passeio foram realizados sorteios de brindes

como adesivos e camisetas da Eco Radical. (FR)

JS venceBrusque e sagra-se campeã no basquetemasculino
ITAJAÍ - A equipe de

basquete de Jaraguá do Sul

carimbou a superioridade
que vem demonstrando

este ano diante de Brusque,
seu maior rival, e ganhou o

título dos Jogos Abertos no
final da tarde desta sexta

feira. O placar, de 75 a 72 em

o seu site de compras de máquinas e ferramentas em Santa Catarina.

Comprar máquinas e ferramentas
pela internet é hiper.

SBREITHAUPT "Tradlçlo em �ualldade �.:..:...

favor do grupo jaraguaense,
dá o tom da partida dis

putada commuito equilíbrio
Esta foi a 3' vitória do

ano deJaraguá do Sul sobre

Brusque. Em dois jogos an
teriores, a equipe brusquense
fôra derrotada no campeo
nato estadual e na Taça Fe-

deração Catarinense de Bas
quete. Estes dois grandes
adversários ainda vão se

enfrentar neste final do ano,
no playoff da decisão do

campeonato catarinense, em
melhor de três partidas.

FUTSAL - Jaraguá do
Sul e Curitibanos fazem a

decisão do futsal hoje, às

10h15, nó ginásio' do Co

légio São José. Na preli
minar, jogam São Miguel do
Oeste que, na quinta-feira,
perdeu para Jaraguá do Sul,
por 3 a 1, ,e Itajaí, que levou
6 a 1 de Curitibanos, na outra

, semifinal,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I FUTEBOL: AMANHÃ SERÃO REALIZADOS JOGOS DA DIVIsÃo DE AMADORES NO ALIANÇA E ,ALVORADA

Aliança derrota o Guarani e
i

garante a vaga para a 3a fase
JARAGUÁ DO SUL - A

eguipe do Aliança, da
,

Chave A, conseguiu segu
rar a vaga para disputar as
semifinais do Campeona
to da Primeira Divisão,�,
promovido pela Liga Jara
guaense de Futebol, com
apoio da Rede de Postos
Mime. A conquista 'acon-
teceu na tarde de quinta-

I
feira, depois de enfrentar
o time do Guarani, no Es
tádio Cruz de Malta. Os
torcedores que prestigia
ram a partida assistiram

jogo bastante disputado,
que finalizou em 4 a ° para
o Aliança, com gols de

'Fernando, Fábio e Fanar,
que marcou duas vezes.

Na preliminar, Ponte Pre
ta entrou em campo para
enfrentar o time do Gari-

baldi, e venceu por 3 a 1.

No Estádio Garibal

di, Cruz de Malta empa
tou com o Alvorada, nos

\ Cesar Junkes/CP

Depois de vencer o Guarani, por 4 a 0, Aliança garantiu o espaço para as semifinais

aspirantes, pOl; 1 ai, e,

r;t0S titulares, Garibaldi
perdeu para o Cruz de

Malta, por 1 a 0, gol de
Marionei, ainda no pri
meiro tempo.

Na classificação geral
dos aspirantes existem três

equipes com sete pontos, e
o critério de-desempate, se
guido pelos orgapizadoresI

do campeonato, é o nú-

mero de partidas ganhas na
primeira fase. Garibaldi tem

quatro, Ponte Preta duas e o
Alvorada, que já estava

classificado.
Amanhã começa a ter

ceira fase da competição,
com jogos às 14 e às 16

horas. No Estádio Alvo

rada, enfrentam-se Tupy
x Alvorada, nos aspiran
tes, e Alvorada x Cruz de

Malta, nos titulares. No
Estádio Aliança jogam
Garibaldi x Vitória, no as

pirantes, Aliança e Vitó

ria, no titular, Os jogos de
volta serão realizados no

dia 25 de novembro, nos
estádios do Cruz deMalta'
e Vitória. As finais estão

previstas para acontecernos
dias 2 e 9 de dezembro.

(FABIANE RIBAS)

Para melhor atender os

profissionais da

comunicação e

oportunizar melhores
condições na cobertura
dos jogos realizados no

local, o Estádio Cruz de

Malta reformou a cabine

da imprensa. Jornalistas
de rádio, televisão e

jornal impresso
encontram espaço mais

amplo e equipado para a

realização do trabalho.

OLIMPíADA COLEGIAL BRASILEIRA
A equipe de basquetebolmasculino do ColégioMarista
São Luís vai representar Santa Catarina ria l"

Olimpíada Colegial Brasileira; que acontece em Poços
de Caldas, Minas Gerais, entre os dias 22 e 28 de
novembro. Fazem parte da equipe os alunos-atletas:
Eduardo Massaneiro, Mateus Pires, Paulo Negri,
Gabriel Berri, Ricardo Joaquirri.Helton Salai, Tiago
Farat, Ricardo Lemke, Fábio Kiatkowski e Rafael

Baptista. A equipe será dirigida pelo professorAirton
Luís Schiochet.

BRASILEIRO DE BICICROSS
Mais de 35 pilotos do bicicross da equipe Malwee
estão participando do Campeonato Brasileiro, que teve

inícÍo esta semana e prossegue até amanhã, na cidade
de Pirapora, em Minas Gerais. O grupo briga pelo
título de campeão desta competição que, até o

momento, está na liderança.

AUTOMOBILISMO
A última etapa do Campeonato Catarinense de

Automobilismo, que estava marcada para acontecer

no fim de semana passado, foi transferida para os

dias 24 e 25 de novembro, no JaraguáMotor Clube,
em Nereu Ramos. A prova foi cancelada devido ao

mau tempo do domingo. Os resultados dos treinos
realizados no sábado, dia 10, valem para o próximo
fim de semana.

Info(mações: 275·1862
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - se

E-mail: academiaimpulsogiterra.corn.br
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