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Esgoto domiciliar
polui Rio Molha e

preocupamoradores
Algunsmoradores do Bairro RioMolha estão preocupados com o grande

número de esgotos domiciliares que é despejado diretamente nas águas do
riacho.O vendedor autônomo Gilberto Ramos reclama da falta de consciência

ecológica damaioria dosmoradores, que não possui em suas residências um
sistema adequado de tratamento dos dejetos. Segundo ele, dos quase três mil
moradores, cerca de 80% usam o riacho como receptor dos dejetos. Ontem,
fiscal sanitário da Prefeitura esteve no local paraver a situação.

PÁGINA 9

o VERÃO ESTÁ

CHEGAN'IQ E O

CORREIO 00 POVO
APROVEITA E TRAZ
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Final do Campeonato
Aberto de Futsal

As equipes Kiferro e Inde

pendentes vão definir a final do

Campeonato Aberto de Futsal 1/
2001 amanhã, a partir das 20h30,
no ginásio da Arsepum. PÁGINA 12

Cecília Konell pode
ser candidata a

suplente de senador
PÁGINA 3

Edson Junkes/CP
Maioria dos moradores do Rio Molha despeja dejetos no curso d'água

1\

Onibus tomba em
arrozeira quando
levava operários

O ônibus da Viação Canari

nho, placa LZL-7894, saiu da

pista e tombou numa arrozeira
ontem à tarde, na estrada que
conduz para a SC-413, pelo
Bairro Ilha da Figueira. O aci

dente aconteceu perto da Pe

dreira Rio Branco. O ônibus
levava trabalhadores e oito de
les sofreram escoriações.

PÁGINA 11
Cesar Junkes/CP

Estrada estava escorregadia por causa da chuva que caiu durante à tarde, quando o veículo tombou lateralmente
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o brinquedo e a evolução
JULlANNE FISCHER - Professorado Instituto Catarinense dePós-graduação

O brincar é urna situação que todos vivenciamos quando criança e pouco
nos damos conta do quanto esse período é importante em nossas vidas. É
tão importante brincar que a atividade lúdica é mais do que o puro e simples
divertimento.

É também urna função genética, ou seja, temos a propensão para a

brincadeira porque durante o processo evolutivo desta atividade contribui

para o nosso desenvolvimento emocional, físico, cultural e intelectual.
Os animais, por exemplo? ainda quando filhotes, utilizam o recurso da

brincadeira para desenvolver habilidades que usarão em outros períodos de
suas vidas. Animais como os felinos brincam de caça quando pequenos;

gazelas brincam de fuga. Eles estão na verdade aprendendo a utilizar recursos

que será útil na vida útil.

Este é o momento em que os animais podem se dar ao luxo do erro,

pois não acarretará nenhurn tipo de prejuízo, pelo contrário, garantirá alguns
bons momentos de diversã? nomesmo tempo em que, inconscientemente,
desenvolvem habilidades cognitivas e motoras para o futuro.

'Damesma forma que os animais, a criança também desenvolve O lúdico

em função de suas necessidades cognitivas e também em função de urn

"treinamento"; para o futuro.

Registros antigos, datados de atê 30 mil anos, revelam que crianças, já
naquele período, possuíam brinquedos como bonecas ou pequenos animais

feitos de madeira ou de ossos de animais.

Isso signifIca que já demonstravam urna considerável organização social
de modo que as crianças não somente conheciam os processos de vida do

grupo quando adulto, mas também produziam seus próprios jogos
procurando reproduzir os comportamentos sociais, funcioriando como urna
forma de treinamento.

Se considerarmos que brincar de carrinho, ou de-brincar de "trabalhar" é
urna situação de "caça", podemos inclusive que esse procedimento é mais do

que cultural, traduz também urn treinamento implícito para urn futuro cujas
hipóteses de sobrevivência estão sendo antecipadas.

Assim, diante do exposto, nós, educadores, devemos ter a consciência
que brincar não apenas é recrear-se, mas, sobretudo, desenvolver-se.

Um minuto de silêncio
AUTOR DESCONHECIÇlO

Se você ainda está chocado com as imagens do dia 11 de setembro,
aproveite para fazer urn minuto de silêncio em homenagem aos 10 mil (?)
americanos, a maioria civis inocentes,mortos covardemente por terroristas

que ainda não se sabe quem são.

Já que você está em silêncio, fique quieto mais 13 minutos'em homenagem
aos 130 mil civis iraquianos mortos em 1991 por ordem do Bush (pai).
Aproveite para lembrar que naquela ocasião os americanos também fizeram

festa, como aCNN disse que os palestinos fizeram (?).
Emende mais 20 minutos pelos 200 mil iranianos mortos pelos

iraquianos com armas e dinheiro fornecidos aSadam Hussein pelosmesmos
americanos que mais tarde virariam sua artilharia contra ele.

Mais 15 minutos pelos russos e 150mil afeganistãosmortos peloTaliban,
também com armas e dinheiro americano. Mais 10 minutos pelos cem mil

japonesesmortos direta e indiretamente em Hiroshima eNagasaki, também
por ação direta da águia.

Vocêjáestáernsilêncio 1 hora(lminuto pelos americanos e59por suas vítimas).
Se você ainda está perplexo fique mais urna hora em silêncio pelos urn

milhão demortos na guerra do Vietnã, da qual os americanos não gostam
de ser lembrados.

Tomara (embora os índices de belicosidade dos americanos indiquem o

contrário) que os americanos comecem a entender que eles também são

vulneráveiseque as tragédiasque elesprovocam são tãobárbaras e covardescomo
.

as dos outros, As mortes dos outros povos do= tanto quarJto os deles.
É preciso ter a consciência que o inundo somente serámelhor quando

houver respeito mútuo entre os seres humanos. Nunca haverá paz

enquanto pessoas ou povos que se acharem melhores que outros, ou se

imaginarem no direito de dominar outros ou de ser de raça, credo ou cor

superior. É preciso ser livre para viver.Jamais seremos felizes se vivermos

subjugados por pessoas ou países.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 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 necessárias.
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Não causou nenhuma sur

presa, muito menos na opo
sição, a aprovação do projeto
que altera a CLT. Com maio

ria folgada na Câmara dos

Deputados, o governo não teve
dificuldade para aprovar a

"flexibilização" nas relações de
trabalho. A proposta é polê
mica porquemexe com a estru

tura trabalhista. Embora os

discursos oficiais garantam que
os direitos dos trabalhadores
serão preservados porque são

constitucionais, sabe-se que a li

vre negociação vai jogar por terra
as conquistas e inaugurar um
outro capítulo naHistóriado País.

A crítica que se faz, e aí in

cluern-se muitos governistas,
alguns partidários do presidente
Fernando Henrique, como o

deputado federal Vicente Caro
preso, é que o projeto, apesar
da complexidade, não foi discu
tido com a sociedade. A po-

.

pulação ficou dividida justa
mente pela falta de informa

ções. Com a informalidade

batendo recordes, a proposta
foi posta como uma alternativa

para reverter o quadro, possibi
litando a abertura de novos

empregos.

o

rReduzir os encargos
sociais para incentivar
a geração de emprego é,

no míriimo, uma
afronta à inteligência

do trabalhador ...J
A retórica é, na realidade,

um sofisma. Nos países onde

flS regras trabalhistas foram

modificadas para atender as

exigências do modelo neoli

beral, não resultaram em au

mento das ofertas de trabalho.

As alterações propostas exigem
uma análise mais aprofundada
e isenta de emoções sobre as

conseqüências da "flexibiliza

ção" nas relações de trabalho,
buscando na razão os verdadei

ros motivos do projeto.
A articulação tem cono

tações políticas, relacionadas
diretamente às eleições presi
denciais do próximo ano. O

xadrez político não permite
erros de estratégia que possam
comprometer os projetos
neoliberais impostos pelo FMI.
O objetivo é assegurar o curso,
mesmo com um governo de

oposição ao modelo. Infeliz-

.

mente, a consciência vem sem-
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pre atrasada em relação aos fa

tos.E isso só serápercebido com
a implantação das novas regras.

As argumentações gover
nistas de que o Brasil precisa
de uma legislação trabalhista

moderna não passam de se

gredos de polichinelo. Reduzir
os encargos SOCla1S para incen

tivar a geração de emprego é,
no mínimo, uma afronta à in

teligência do trabalhador. Um

caminho mais fácil e viável é a

reforma tributária, em trâmite

no Congresso desde o primeiro
mandato. Modernização sim,
desde que se criemmecanismos

para salvagoardar os trabalhadores.
Ludibriados pela paixão

cega, a base governista - par
tidos tradicionalmente compla
centes com as irregularidades
administrativas, sendo muitas

vezes responsáveis por elas -

infringiu ao trabalhador brasi
leiro a maior derrota de sua

história. A visão tacanha e

comprometida' de centrais

sindicais reforça as suspeitas de

um conluio muito bem articu

lado nos bastidores do poder.
Aos olhos do perscrutador fica
a dúvida da verdadeira intenção
do gesto.

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533.
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Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Já está na Câmara de Vereadores o projeto de reforma
administrativa da Prefeitura deJaraguá do Sul. O prefeito
Irineu Pasold (PSDB) disse que a intenção é implantá-lo
já em janeiro.
A proposta separa a área de Esporte e Lazer da Saúde,
criando as coordenadorias de Esporte e Lazer e de Saúde,
além de transformar a Coordenadoria de Comunicação
numa secretaria ligada diretamente ao gabinete do

prefeito. O atual coordenador de Comunicação, Valdir
Bordin, vereador eleito pelo PFL, poderá assumir a

Coordenadoria de Esporte e Lazer.
O projeto, no entanto, não inclui a criação do Instituto
Ambiental do Município.

AUSENTEBOATOS
O presidente da Câmara

de Jaraguá do Sul, Lia
Tironi (PSDB), negou
que pretende ficar no

cargo por mais um ano.

Segundo boatos, seria a

resposta às declarações
do deputado federal Vi

centeCaropreso (PSDB) de
que o partido não terá

candidato a deputado
estadual em 2002. ''A Lei

Orgânica estabelece um

ano de m'andato e vou

cumpri-la. Até porque
.

sou pré-candidato a deputa
do", reafirmou Tironi.

Caropreso cumpriu a

promessa e se ausentou

do plenário da Câmara
dos Deputados para não

votar favorável ao pro
jeto que altera a CLT

(Consolidação das Leis
do Trabalho). De olho
nos votos dos trabalha
dores e para não entrar

em conflito com go
verno do PSDB, do qual
é presidente estadual,
optou pela ausência.

Apenas dois dos 479

parlamentares presentes à

votação se absteram.

CONCURSO
O concurso público da' Prefeitura de Jaraguá do Sul
será realizado no dia 27 de janeiro, no Centro
Universitário. 'As provas, a cargo da údesc

(Universidade do Estado de Santa Catarina), irão
classificar 300 funcionários para os próximos três anos,
76 imediatos.

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

I PROJETO: CEcfLlA KONELL PODE SER CANDIDATA A SUPLENTE DE SENADOR NAS ELEiÇÕES DE 2002

Pinho Moreira oficializa o

lrineu Pasold pede 'consenso' à bancada governista
]ARAGuA DO SUL - O dos partidos. A intenção do seu 'nome. Seria um presente der" indica o presidente para

prefeito Irineu Pasold (PSDB) governo é evitar surpresas pela votação na composição 2003. E em 2004, último
reuniu os vereadores da como a que aconteceu no das comissões parlamenta- ano da atual legislatura, a

bancada governista para ano passado, quando o can- res, quando abandonou o presidência volta ao PSDB.

pedir que fiquem unidos em didato oficial foi derrotado. bloco que elegeu Lia Tironi O vereador Jean Leutprecht
torno de um nome de "con- Na segunda-feira, o ve- (PSDB) e votou Com o (PTB), ausente da reunião,
senso" para presidir a Câ- reador Vitória Lazzaris governo. A eleição para a re- disse que, em princípio, está
mara no próximo ano. A (PPB) protocolou na secre- novação da Mesa Diretora comprometido com o grupo
reunião, que aconteceu na taria da Câmara documen- será dia 13, última sessão de oposição. Uma fonte da
manhã de terça-feira, na to oficializando sua candi- ordinária do ano. coligação Mais J araguá do

Prefeitura, reuniu nove dos datura à Presidência da Ca- Ficou decidido que o Sul revelou que Lazzaris
14 parlamentares da base sa. Ele garante que os oito próximo presidente da tem 99% de chances em ser

aliada, o vice-prefeitoMoacir vereadores do PPB e do PFL Câmara será do PFL ou do eleito presidente. "O grupo
Bertoldi (PPB) e presidentes estão fechados em torno do PPB. O partido que "per- está fechado", garante. (MC)

convite
]ARAGuA DO SUL - A

ex-secretária do Bem-Estar
Social Cecília Konell, can
didata derrotada do PMDB
a prefeito no ano passado,
analisa a possibilidade em

ser candidata a suplente de

senador nas eleições de
2002. O convite foi feito

pessoalmente pelo ex-pre
feito de Criciúma Eduardo

Pinho Moreira, provável
candidato do PMDB ao Se

nado, durante visita do go
vernador de Minas Gerais,
Itamar Franco, ao Estado.

Na próxima semana, Pinho
Moreira vem ao Município
oficializar o convite.

Cecília, apontada como

possível candidata a depu
tado estadual - ela lidera

as pesquisas com cerca de

23,5% das intenções de vo

to - descartou qualquer pos
sibilidade em disputar uma
vaga à Assembléia Legis
lativa. "O candidato é o Ivo

(deputado estadual Ivo
Konell e marido de Cecília).
É quem está preparado para
isso", desconversou, acredi
tando que poderá transferir
os votos ao marido. ''A gran-

•"I'

na próxima

Edson Junkes/CP

Cecília deve aceitar o convite para suplente de senador

de maioria das intenções de
voto é do PMDB e do ca

sal", completou.
Sobre a possibilidade em

aceitar o convite para ser

suplente de senador, Cecília
disse que é grande. "Vamos
analisar com carinho", re
sumiu, informando que está

disposta a trabalhar no que

for possível para ajudar o

partido. Em abril, assumiu
a presi�ência do diretório

local, num mandato tampão
até a convenção municipal,
realizada no dia 21 de ou

tubro. Na época, disse que
não concorreria à presidên
cia da legenda e não seria

candidata a nenhum outro

sentes par
estilos, atit

-
.

e,raçoes�
a Marechal, 364 • Fone

semana
cargo eletivo.

PESQUISA - Segundo
o deputado estadual Ivo
Konell (PMDB), pesquisa
encomendada ao Instituto

Perfil pelo Governo do Es

tado confirma a liderança de
Cecília na corrida à As

sembléia Legislativa. Ela tem
20% na consulta expon
tânea e 38 na estimulada. O

deputado tem 17 e 38%,
respectivamente. Na edição
de sábado, o CORREIO DO
POVO publicou alguns re

sultados de uma pesquisa, na
qual Cecília tem 23,5% das

intenções de voto, seguida
pelo vice-prefeito Moacir

Bertoldi (PPB), com 13,4%.
Konell informou que

recebe hoje o resultado de

uma outra pesquisa reali

zada no Município. "Nesta
foi incluído o nome do

Gilda (Gilda Alves, presi
dente do Sindicato do Ves

tuário e candidato a depu
tado estadual pelo PPS), o
que deve alterar os nú

meros", avalia, apostando
que o PMDB continue li

derando as pesquisas.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

R<1I1ElLl
Moda Masculina
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IAPOIO: CÂMARA AUTORIZA VERBA PARA A APAE, MAS NÃO TEM DEFINiÇÃO SOBRE Auxfuo PERMANENTE

Executivo deve vetar projeto
de autoria do vereador Junckes

GUARAMIRIM - A Câ
mara de Vereadores dedi
cou parte dos debates das
últimas sessões para discutir
o pedido de auxílio finan
ceiro feito pela Apae (As
sociação de Pais e Amigos
dos Excepcionais). Os ve

readores aprovaram projeto
do Executivo prevendo a

destinação de verba no

valor de R$ 15 mil em ca

ráter de emergência para a

entidade (que será usada no

pagamento do 13° salário

do quadro de pessoal), mas
ainda não tem posição de
finida sobre a fixação de
uma fonte de receita per
manente, como reivindica a

Apae.
Projeto de lei de autoria

do vereador Evaldo João
Junckes (P1) está propon
do repasses mensais no

valor de R$ 100,00 por alu
no, para auxiliar na manu

tenção da entidade. O pro
jeto foi aprovado esta sema

na em primeiro turno, com

votos contrários dos verea
dores Salim José Dequêch
(PFL), Altair Aguiar (PPB)
e Adilson André Araújo
(PPB), mas não deverá ser

sancionado pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL),

Vereadores de Guaramirim concordam em aumentar repasse à Apae

por tratar-se de matéria in

constitucional. "O Legisla
tivo não pode dispor sobre
iniciativas que gerem despe
sas", lembra o prefeito.

Dequêch e os dois ve

readores pepebistas vota
.

ram contra o projeto, ale
gando justamente o aspecto
inconstitucional damatéria e
na expectativa do ingresso
de outro projeto, que será

enviado pelo Executivo em

janeiro, elevando o aUX11io
mensal que a Prefeitura re

passasa para a Apae, dos
atuais R$ 1,5mil para R$ 7,5
mil. ''Já conversei com o

prefeito Mário Sérgio e ele

nos assegurou que tomará

essa medida em janeiro",
comentou o vereador do

PFL, que, diante disso, de
.cidiu também adiar a apre
sentação de, uma emenda à

lei orgânica; fixar um per
centual mínimo de repasse
para a entidade. Ele elogiou
a intenção do prefeito, lem
brando que, no ano passado,
o repasse era de apenas R$
700,00 mensais.

CRíTICAS - Já o pre
feito Mário Sérgio Peixer
disse lamentar que o ve

reador EvaldoJunckes esteja

Cesar Junkes/CP

apresentando projetos de lei
"fora dos preceitos da lei e

sem chances de aprovação
na Câmara de Vereadores".

Segundo o prefeito, amaio
ria das propostas já enca

minhadas pelo vereador
"não se concretiza por ferir
a legislação". Peixer vê

"demagogia" do vereador

do PT nisto, porque "insiste
com propostas que ferem
a legislação, e que só con

fundem a opinião pública".
Ele disse que irá vetar a

proposta que trata do auxilio
da Apae, pelo mesmo mo

tivo. (MILTON RAASCH)

Vereadores pedem a exoneração do diretor da Câmara
GUARAMIRIM- Os ve

readores AltairAguiar (PPB)
e SalimJoséDequêch (PPB)
estão pedindo a exoneração
do diretor da Câmara de

Vereadores, Charles Longhi.
Eles encaminharam indica

ção à Mesa Diretora da Câ

mara, esta semana; solicitan
do que seja providenciado
o afastamento. A alegação é

que Longhi "extrapola das

atribuições no cumprimento
das funções, telefonando e

interferindo na tomada de

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO�
,

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Cu.WlAd.....NAu." .... SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br- e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br

decisões" .

Longhi ocupa cargo de

confiança e foi indicado pelo
Partido dos Trabalhadores
à função, onde, além de

responder pela administra

ção da Câmara Municipal,
também assessora o presi
dente da Casa, vereador
Evaldo João Junckes (P1).
"Queremos respeito desse

cidadão", disse Aguiar na
sessão desta terça-feira.
Dequêch também critica a

atuação de Longhi, dizendo

que o diretor se excede e vai

além das prerrogativas.
"Ele que conquiste uma

cadeira na Câmara pelo vo
to, primeiro, para depois pro
ceder como vem agindo",
acrescenta Aguiar. Há

poucos dias, os vereadores,
com apoio de outros mem
bros do Legislativo, solici
taram. a indicação de outro
nome para substituir Longhi
na apresentação do progra
ma radiofônico que o Le

gislativo veicula na Rádio

Comunitária. ''No rádio, ele
só fala no PT", critica
Dequêch. Ontem, Longhi
não quis comentar a po
sição dos vereadores, di
zendo que primeiro vai

ouvir a gravação da sessão,
mas antecipou que o pe
dido tem "motivação po
lítica" e a intenção seria

anular o trabalho dele no

assessoramento do pre
sidente do Legislativo,
Evaldo JoãoJunckes (P1).
(MILTON RAASCH)

O prefeito de Joinville e pré-candidato do PMDB ao

Governo do Estado, Luiz Henrique da Silveira, participa
neste sábado de um encontro com os peemedebistas,
em Massaranduba. A reunião vai iniciar às 17 horas, no
Centro de Tradições Gaúchas. O convite partiu da
Executiva do partido e foi feito pGr ocasião do en

contro regional realizado pelo PMDB, em Gua
ramirim. O ex-prefeito Antonio Carlos Zimmermann,
que assessora LHS, agendou o convite e agora está

confirmando a participação.

EXPECTATIVACONVITE
A Executiva do PMDB·

de Massaranduba está
convocando todos os fi
liados e simpatizantes do

'partido para a reunião
com LHS. Esta será a

segunda visita do virtual

candidato do PMDB a

Massaranduba, no pe
ríodo de poucos meses.

Na outra ocasião, ele com
pareceu atendendo ao con

vite do ex-prefeito Odenir
Deretti (PPB), que recebeu
IRS com almoço nagranja,
e, descontente com a "falta
de apoio" do governo es

tadual, prometeu estar ao

lado de L.Uz Henrique.

LEGISLAÇÃO
Comissão de Vereadores que estuda as alterações no

Regimento Interno da Câmara e na Lei OrgânicaMurÍicipal
de Massaranduba não tem previsão para a conclusão da

tarefa. A comissão está fazendo reuniões periódicas para
debater sobre a atualização dos textos, contando com o

auxílio de um advogado de Blumenau na tarefa. Mas uma

minuta pode sair até o final deste ano, segundo o vereador
Almir Trevisani (PFL), que preside a comissão.

.

A curiosidade é com re

lação ao posicionamento
atual de Deretti. Se ficará
alheio a esta nova visita de
IRS ao Município ou se

irá participar da recepção
.
ao prefeito de Joinville,
juntamente com os aliados

peemedebistas. Sabe-se

que as posições de contes
tação ostentadas pelo ex

prefeito repercutiram [un
to à direção estadual do

PPB, em Florianópolis. Pe
lo menos um pepebista
local, o empresário Mauro

Bramorski, pediu quea Co
missão de Ética do patrido
semanifestasse no caso.

ENTRE ASPAS
liA mesma importância que eles derem ao nosso

candidato a deputado estadual, nós daremos ao

candidato federal deles." (Vereador Carione Pavanello
- PFL - mandando um recado ao PSDB, que insiste em

lançar um candidato a deputado estadual no próximo ano,
além da reeleição do deputado federal Vicente Caropreso)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8819

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia
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CRIATIVIDADE: os TRABALHOS SELECIONADOS SERÃO EXPOSTOS EM ESTANDE MONTADO NO SHOPPING CENTER BREITHAUPT
/,

Ultimo dia de entrega para participar
do concurso '� na Lista" é amanhã
o último dia de. en

trega dos trabalhos para
o concurso ''Arte na Lis

ta" está marcado para
amanhã (7). O local para
a entrega é no departa
mento comercial do Jor
nal CORREIO DOPOVO,
na Rua Ce!. Procópio Go
mes de Oliveira, 246, no
horário das 8 às 18 horas.

,
Desde que surgiu, a

Lista Telefônica Guia Fá

cil promove o concurso

''Arte na Lista". Este ano,

o tema do concurso é

"Tradição, Cultura e Pai

sagens". Com relação
aos últimos concursos,

este, em especial, houve
algumas modificações.
De acordo com o diretor

comercial do Guia Fácil,
Romário Luiz Oliveira,
foram realizadas parceri
as com alguns meios de

comunicação da cidade
e haverá premiação de

�,.
=
\00
..
,_
.,
.... '---------

'aJ. Conouo

..d221900

R$ 500,00 para o primei
ro colocado, o que antes

não havia. Outra impor
tante modificação é a

participação ativa da
comunidade. É ela quem
vai escolher o vencedor.

"Queremos identificar os
traços da região para me

lhor representar nossos ar
tistas e divulgar mais os

seus trabalhos", comenta.
Para a empresa, so

mente os artistas do Vale
do Itapocu poderiam re

presentar a beleza dessa

região em uma única

obra. "Serámotivo de or

gulho para o artista esco
lhido ver seu trabalho

registrado em todas as

residências da região,
durante 24 horas por dia,
sete dias por semana e

365 dias por ano", diz
Oliveira. É importante
lembrar que a Lista

Telefônica Guia Fácil

l° - Poderá particip�rdo concurso toda a comunidade de Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramlrlm,
Schroeder e Massaranduba (artistas profissiópais eamadores).. I
2° - O tema Çl ser desenvolvido na obra da capa e'Tradição, Culturae Pqi$a�ens". O trabalho dever� I

��r� i��i:a��2��n:P. É V::�:�::::�Or����t1af O�;:�C(i:�:��ra i!!:���. na h.rlio�ta��Omaterialaserut 'n<à confecção édeJi ólha. . 1

4° - O titular dos direitos autorais do desenhõ a. ser publicado será o Fácjl 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 cqmissão aval iadora,nome-
ada pelo Guia Fácil.

-

.

6° - Os trabalhos selecionados serão exposfos\em e;tandemontado no'Shopping Center BreithauPf,1noperíodo de 13/:r�/2.Q.01 a 28/12/2001; os serãojulgados�el
-

�\tlidade através de �ma �
,j'uma que será abertanq cjiÇl28/12/200�,ie

.

cÇlser defin;âo� sõdeempate, a dects .'

será feita pela diretQqii;âi,p:ó Guia Fácil. A dects soberana e irrecorrív
7° - Os trabalhos de\le.�ão ser entregues até o dia 07/12/2001, no departarjiênto comercial do Jornal I

CORREIODO POVO, nã Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246, ou informações no Guia Fácil: (47)
222-1900.

8° - Premiação para obra escolhida:

a) Publicação do trabalho na edição 2002 do Guia Fácil.
b) Publicação no editoriê-I da lista do histÇlri o Çlutor da obra.
c) I'r.êmio de R$

Romário Luiz de Oliveira, diretor comercial do Guia Fácil

CONFIRA O :REGULAMENTO:

tem uma tiragem anual de

35 mil exemplares.

o QUE É O GUIA FÁCil

o Guia Fácil é a edi

tora das listas telefônicas
de Jaraguá do Sul, Coru
pá, Guaramirim, Schroe
der e Massaranduba. A

lista está direcionada ao

público destas cidades e

oferece seção de assinan

tes em ordem alfabética,
com endereços, e uma

seção de classificados
onde o assinante encon

tra, demodo prático e efi

ciente, atividades e pro
dutos relacionados à in

dústria, ao comércio e aos

prestadores de serviço
das mais diversas áreas de

atuação.
Editado desde 1997, o

Guia Fácil surgiu da ne

cessidade de estabelecer

comunicações entre o co
mércio local. O principal

diferencial dessa lista é

que ela é editada regio
nalmente, com todos os

números residenciais e

comerciais, facilitando a

procura de números te

lefônicos para a popula
ção. Além disso, todas as

edições são distribuídas

gratuitamente.
De acordo com Ro

mário, muitas empresas

que trabalham com tele

marketing solicitam fre

qüentemente o Guia Fá

cil pela facilidade de con

seguir identificar as em

presas ou residências

que elas necessitam con

tatar. A lista contém se

ções especiais de servi

ços de telemensagern, de
24 horas, de táxi, disque
entrega, guia da constru

ção, telefones de emer

gência e ainda um mapa
identificando todas as

ruas de Jaraguá do Sul.
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Toda mulher gosta de usar aces

sórios. Entre os mais requisitados, "I!!!iestão as bijuterias.
Uma boa dica de bom gosto aqui na
cidade são as bijuterias assinadas
porAndréa Ferraz.
Informações com Débora, pelo
telefone 9952-0719 ou 373-2621.

,

R
A
P
, Nome: Fernando Raboch

D
Idade: 19 a

..

nos

Signo: tourp .

, Profissão': estudante

, Comida: peixes
Bebida: cerveja

/tiQualidade: persistente .

Defeito: guardo muitas mágoas

H
Prêmio: para os meus pais
Castigo: ficar em casa

A
Aplausos: para a família Nardelli

. Vaias: para os falsos e invejosos
Orgulho: dos amigos
Vergonha: chegar sozinho em um lu

gardesconhecido
Dia ou noite: noite
Mania: festar
Preconceito: nenhum
Amor: minha família
Sexo: bom, com a pessoa certa
Deus: tudo
Saudade: do meu melhorAMIGO
Vida: uma lição
Morte: a passagem
Drogas: tôfora!!!
Lugar: Suíça
Sonho: ser feliz e me dar bem pro
fissionalmente
Cantada: criativas e engraçadas
Jaraguá do Sul: mais ou menos
Brasil: maravilhoso
Uma frase: "A partida nunca é defi
nitiva quando a alma guarda na calma
um verdadeiro hino à VIDA."
(Maria Terezinha Nardelli)

DICA da semana

Jaraguá do Sul, quinta feira, 6 de dezembro de 2001

CORREI

ANTENA

e-mail: antenaexterna@hotmail.com I� X '1'
fYRINfl

o agito da semana que passou começou com a inauguração
do Big Lanches, depois uma paradinha na Notre, e, pra finalizar,
o show do Creedence Cover, de Curitiba, embalou a galerã no

BIGBOWLLING...

II·

.. MAO
••

MA

371·7365

DR. ANTONIO ROSA NETO
Cirurgião Dentista- CRO 2674

o Boticário
ORTODONTIA E
ORTOPEDIA

DOS MAXILARES

B (47) 275-2006
Ruo João Picolli, 153· (enlro . Joroguó do Sul

l-1e1Jwr opçã&i@�
* Diariamente à partir das 10 horas

* Músico ao vivo de Quarta a Sábado

icroinformatica. com
•• P • c i. I i ,a d a e ma! • n d ., •• c I

Reservas 3''''516'
Rua Venâncio da-Silva Porto, 21
89252·230 .Jaraquá do Sul- se

Fone.: 1471 275.1968 Fax .. 1471 371.6408
E-mail: saC@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

Av. Marechal Deodoro, 153 - Calçadõo
Centro - Jaraguó do Sul - SC
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. CWSIFICADOS DO CP - Jaragu6 do Sul é mgiãó - Quinta-feira, 6 de dezembrQ de 2001
fedlamentodos dassificados: NEGÓCIOS & OPORTl!NIDADES: r f�ra, às 121y.,(1A$SIAU!O: 411 feira, às 12h; CLASSIMÓVEIS: S" feira, 12h

Para anunQOr: 371-1919 ou cpclassaflçodo$@netuno.com.b"

275·3627
ua Barão do Rio Branco, 411· Edmcio Klein· Sala 2 . Centro

Vende-se S·l o, diesel,
96, turbo de fábrica,
vários opcionais. R$
27.500,00, estudo troca.
Tratar: 273-1001.

o 10 que ver, leva!!!
Vende-se Chevette, 76,
branco, perfeito estado.

Vende-se Chevette SCL,
ano 89, branco, alcool.
Valor à combinar. Tratar:

370-0690.

Vende-se CorsaWind
.

Super, ano 95, com ar

quente e frio, des. limp.
Traseiro em perfeito
estado de conservação.
Valor à combinar. '

Tratar: 9104-4522.

86, 1.6, álcool, excelente
estado. Valor
R$ 3.000,00. Tratar:
372-3719, com Izequiel
ou 275-1097, com Dilce.

Vende-se Monza, ano 86,
1.8, álcool, em bom
estado. Valor
R$ 3.400,00.
Tratar: 371-6238.

Vende-se Kadett SL, 93,
álcool, vidro elétr., rodas,
aerofolio, banco de
couro. R$ 7.950,00.
Tratar: 273- 1001.

Vendo Vectra GLS, 2.0,
97, completo, branco.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Kadett GL, 1.8,
prata, trio eletr., limp.,
desemb., ar quente.
Tratar: 9905-2848.

Vende-se Logus GLI, 1.8,
96, branco, direção

'

hidráulica, ar quente,

R$ 1.300,00.
Tratar: 371-9375.

Vende-se Chevette Hacht,
cno 83. Valor R$ 500,00.
Tratar: 276-0190.

Vende-se Chevette 1.6,
89, gas., ótimo estado.
R$ 4.500,00 ou

R$ 1.800,00 + 36x
R$ 159,00 fixas.
Tratar: 273-1001.

Vende-se D-20 dupla,
galax, ano 86, modelo
90, em ótimo estado.
Turbo,5 marchas, trava,
direção interclima.
Valor R$ 25.000,00.
Tratar: 275-1678 ou

9993-2718, com Alan.

Vende-se Vectra CD, 96,
preto, em ótimo estado

completo + volante em

couro, comp. de bordo e

freios ABS, pneus novos.
Faço preço do GLS.
R$ 16.500,00.
Tratar: 9122-7399 ou

275-2010.

Vende-se Chevette, ano

2
7
5

PORTOCRED
Ernpróstimo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais

Com consulta e garantia de cheques
Dinheiro em sua conta no dia!

* Não fechamos para almo�o

370-0417Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 83

desembaçadór, rodas
liga. Tratar: 371-5343.

Vende-se Chevette SL,
1.6,88, branco,
gasolina. Tratar:
9905-2848.

Vende-se Chevette SE

1.6, alcool, 87, dourado.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Chevette SE,
álcool, ano 87.
Valor R$ 2.700,00.
Tratar: 370-4135 comI.
ou 373-2689 resid., com

AO SEU

Rua Bernardo Dornbusch, 931 - Baependi - CEP 89256-100 - Jaraguá do Sul - S(
e-mail: forlincar@netuno.com.br

\

Alexandre.

Vende-se Chevette, ano
80, gas. Valor
R$ 1.800,00. Tratar:
371-7761, com Marlene,

Vende-se Vectra GL 97,
branco, completo,
licenciamento e ipva
pagos, próximo
vencimento só outubro/
2002. Carro a disposição
para avaliação do seu

mecânico de confiança.
Valor R$ 21.000,00.
Tratar: 9962-1343.

'O 24HS
9991-9788

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 -CORREIODOPOVO QUINTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2001

WOLKSWAGEN
Go116Y, 4p Bordô 99

Comércio de Automóveis Novos e UsadosGol16V PraIa 99
GolMI Branca 99 Fone/Fax:(47)376-1822GolMI Branca 98
Go116Y, 2p Prelo 98

MODELO ANO COR COMB.Gol I Branco 97
Paroli 1.6 MI Branco 97
GolMI Verde 97 VW
Logus GL, compl. PraIa 94 Gal MI 97 Branco G
Kombi Furgão Bronco 94 Fusca 95 Azul G
ApolloVip Bronco 91

Voyage 1.8 92 Branco GFusco 1300 Bronco 81
FIAT Santana GLi, 4p, cf ar e dir.93 Prata G·

Tempro 16Y, compl. Azul 95 Fusca 82 Branco G
Premio CL, compl. Prelo 94 GM

FORD Corsa Wind 98 /' Azul G
Verona GLX, 4p Verde 94 Corsa 96 Prata G
Escorl GL Azul 94

FORDCHEVROLET
Aslro,2p Borda 00 Escort XR3 86 Vermelho G
Corso Sedon, 4p Bronco 99 Del Rey 84 Bege A
Corso Super, 4p Verde 98 FIAT
Omega CD Bordô 95 Uno CS 91 Azul G
KodeH SL PraIa 91 MOTOKodeH SLE Morram 90
Monza SLE, campl. Bege 90 Titan 97 Cinza G
CheveHe SLE Morram 89

Rua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- seMonza SLE Morram 89

MODELO ANO COR COMB.
Clio RL 1.0, air bag dp Azul 2000 FIAT

Gol 1.0, 16Y, 4p Azul 1999 Palio EX 4p. 99 Prata G 12.500,00
Uno Eletr. 1.0 94 Verde G 7.500,00

Corsa Wind 1.0, 4p Preto 1999 Uno 91 Prata G 5.900.00

Parati CL 1.6, 2p Branca 1997
Uno Mille, cf opc. 91 Branco G 5.700,00

vw

Parati CL 1.8 Bege 1992 Gal MI 1.0 98 Cinza G 11.500,00

Tempra 2.0, 16Y, b. couro Branco
Gal MI 1.0 98 Branca G 10.500,00

1997 Gol 1.0 (mod. ant) 96 Grafite G 7.500,00

Uno BR 1.0, 96 Vermelho 1996 Logus CL 1.8 93 Cinza G 8.500,00
GM

Fiesta 1.4 Vermelho 1995 Corsa Super 4p 99 Vermo G 12.800,00

Santana GLS, 4p Prata 1990
Corsa Wind 99 Prata G 13.300,00
Corsa Wind 98 Prata G 11.500,00

Monza SL/R, 2p Cinza 1990 Corsa Super cf opC. 97 Branco G 10.500,00
Kadett GL 1.8 95 Azul G 8.900,00

Uno S 1.6 Vermelho 1990 Monza SLfE 4p, comp 93 Azul A 8.800,00

Fusca 1300 Branco <' 1976 FORD
Escort Hobby 95 Azul G 7.500,00

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS
Verona LX 92 Branco G 7.800,00
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

� 370-3113
�ÇrpÇff"C.llR. Av.WaldemorGrubbo·JaraguãdoSuI·SC

� automóveis

Arduíno Fone:371-4225
Veículos Fax:371-9720

Av. Prefeito Waldemar Grubba nº 1033

Classiauto

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTOA.

Daliar
---,----------------

VEICULas LTDA
87s-aaaa tOUPM·'8li·lQD·RINCIA

Atendemos lin�a geral:

_.��.IJ__

Telefone:
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Fone: (47)
370-8622

WOLKSWAGEN
Vermelho
Bardô
Prelo
PraIa
Bege
Bronco

CHEVROLET
Corso Sedon 1.0, 4p, campl. Verde
S·10 2.2 + ar{dir PraIa
Corso Super .0 4p Bronco
Corsa 1.0 2p Vermelho
Corso 1.0, 2p Bronco
Veclra CD Aulamólico Azul
Monza SLE 4p, 1.8 Azul
CheveHe DL 1.6/S Vermelho
Monza SL/E 2p Iria (g) Azul

fORO
Vermelho
Vermelho
Branco
Azul
Ouro

flAT
Bronco
Preto
Vermelho
Azul
Verde
Bronco
Bronco
Vermelho
Verde
Cinza

OUTROS
Copola Fibra D·20 Vermelho 00
Nx 400 Falcan Vermelha 00
Suzuki DR 800S Prelo 98
Peugeal 504 diesel Branco 95
Yomoho FZR·1 000 Branco 95
F· 1 000 S diesel Branco 94
Moverick GT 302 VE Branco 75

GolMI
Poroli CL 1.8
Go11.0 Plus
Go11.0 Plus
Fusco 1.600L
Fusco 1.50OL

98
95
95
95
81
70

00
97
97
96
95
95
92
91
89

Ko 1.0 zeleclrocon
Fieslo 1.0, 4p
Pompa L 1.6
Versailles GL, 4p - ar
Belino L 1.6

00
98
96
95
87

Polia EX 2p
Bravo ELX + coura
Weekend SIile 16V
Una EP 4Pr compl + ar
Fiorino PicK up 1.0
Fiorino Furgão 1.0 IE

o��r;xilÍ��ãO 1.5

Una Mille E& 4p
Prêmio CS 1.5 IE, VT

01
00
97
96
95
95
94
94
94
93

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

I
I
I

AUTOCENTER

Não fechamos paro o almoço

* Pneus * Rodas Esportivas * AQ1
r �,�m

* Escapamentos * Balanceamento
* Molas * Suspensão * Freios

Ruo Expedicionário Antôni<o Carlos Ferreiro, 865 Fone: 311'-7398 '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



furgão
'''"' pa Reliquia
Pasca
F/À.,
Tempra completo, 41> [J5
Tdmpre completo, 4p 93

Tipo IE 1.6, 4p 95
Palio EX, 4p 01
FiorilJO Furgão 91

§X, 4p, opcs. trio 98
iI/e

<

94
iJle 91

D
98

sta 97
Fksm 98

MOTO$
CG Titan 125
CG Titan 125
CG Titan 125
CG Titan 125

Classiauto CORREIO DO POVO - 3QUINTA-FEIRA, 1 de dezembro de 2001

MI com trio
601 M11.0'
Gôl CL/1.6
Go/M/1.0
GolMf Plus compl.
Gol CU J.6
(io� R. ST 1.6 OPS.

IGL
X

Bernardo Dornbusch, 330 - pr6x. Clube Atlético Baependi
Rua Joinville, 41 70 - pr6x. trevo de Schroeder

Aqui você encontra veículos multimarcas nacionais e importados Okm ii faturar.
Melhor preço do mercado.

"ADQUIRA NA DREAM CAR VEíCULOS O CARRO DOS SEUS SONHOS"

CONSULTE-NOS!

tiW�h� 1.0 Semi-novos

�

branc::o'1 em Promoção:
99,00,

Consulte-nos!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Classlauto4-CORREIODOPOVO QU INTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2001

NONDAS
Au'onJóve;s

374- 1390, com Soldado
Neto.

cor bronco. Valor
R$ 21.000,00, aceito-se
troco. Trotar: 373-1026.
Vende-se Vectra 97/98,
cor bronco, cl cirbog no

motorista, 90S., com
aparelho de CD, ar
condicionado, trovo
elétrica, estepe novo.
Valor R$ 22.000,00.
Trotar: 372-1680.

Vende-se Santana 96,
vermelho, 4p. Valor à
combinar. Trotar:
370-9282, com Rose.UTOS

complll / vená. / Iroco / gOlll,9IIS
Vende-se Verscilles, 4p,
ano 96, cor vermelho.
Valor à combinar. Trotar:
9993-0623.

SI O, 2.4, dupla,4.000km 2000

SI O, 2.2, 15.000km 2000

SI O, 2.2 Luxo 1997

Blazer DLX 4.3 1997

Blazer 2.2, único dono 1997

Dakola Spórt, 15.000km 1999

Gran Caravan LE, 30.000km 1997

Explorer XLT 1997

Omega CDi baixa KM 1998

Slralus LX 1997

Fone: (11) 5062·6000
Fax: (11) 5062·8000

Vende-se Santana MI, 97,
1.8, 4p, completo + ar.,
único dono. R$
15.800,00 ou R$
3.200,00 + 36x fixos.
Trotar: 273-1001.

Vende-se CorsoWind,
1.0,98, bordô.

. Trotar: 371-5343.

Vende-se Escort GL, 1.8,
16'1, 97/97, com ar

condicionado, direção
hidráulico e trovas

elétricos, alarmes, som.
R$ 13.990,00.
Trotar: 275-0405 ou

9973-3206.

Consertos e Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores de Alumínio
para Automóveis e

.

Caminhões Intercooler

Vende-se CorsoWind
,

1.0, 4p, ano 2001, cor
branco, com 19.000km
rodados, assumir 24
parcelas de R$ 327,52 +

'R$ 9.000,00 (aceito-se
corro de menor valor,
emplacado até
novembrol02.
Trotar: 9102-6172 ou

370-9772.

Vende-se um Corcel li,
ano 83, o gasolina, 5
marchas, verde metálico.
R$ 1.800,00. Trotar:

Vende-se Landau, em
peças ou inteiro, ano 80.
Valor à combinar.
Trotar: 374-1935, com
Adelcio.

II

VENDE-SE GOL a,
ano ,88, bronco, com rodos de ligo, acentos de
couro, CO Plôyer. Observoçõo: movido à gás .

natural. Valor RS 6.800,00.
Trotàr: 9973-5158, com Gilmor.

Fone (47) 371-6337
CeI. 9973-9632 Vende-se Versailles GL

1.8, ano 95, cor prato.
Valor à combinar,
completo - ar.

Trotar: 370-4430.

Rua Bernardo Dornbusch, s/no
(ao lado do n? 1880)

Baependi - Jaraguá do Sul - se
Vende-se Vectro, ono 98,

N ZERO DE ENTRADA
ACELERE ESTA PROMOÇAO PARA TODA LINHA HONDA

.'

AdD,R1'alll.r�H8r.:o,
s'euII.ros

,
....addlll.IIJd.'.c...�..r

Fone: 378-0047.

Não 'importa' a marca ou IIndelO,
se.,u ,c,arro preCisa de seguro.
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Não sabe para onde ir
nestas férias?

Neste suplemento,
trazemos várias

opções de diversão e
.

lazer para toda a

família. Confira e

QUINTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2001

jaraguaense
UM LUGAR IDEAL PARA VOCÊ VIR

COM OS AMIGOS QU COM A
FAMÍLIA. O PARQU E AQUÁTICO
I<RAUSE HÁ TRÊS ANOS
DISPONIBILlZAAOS VISITÀNTES
UMA INFRA-ESTRUTURA DE 30 MIL
METROS QUADRADOS COM TRÊS
PISCINAS: DUAS PARA OS ADU LTOS
COM TOBOGÃ E UMA PISCINA PARA

AS CRIANÇAS. Além disso, o local
reserva outro espaço especial para as

crianças com um play ground.
O parque fica local izado a apenas três

quilômetros do centro de Jaraquá do
Sul e oferece um restaurante com

capacidade para mais de 500 pessoas.
É servido c�mida Alacarte, buffet e os

lanches mais variados. O lugar é ideal para realizar
todo tipo de festas: casamento, batizado, formatura e

outros encontros em geral. Basta encomendar, que o

resto dó trabalho (comida e decoração) fica por conta
do parque aquático.
'Além do restaurante, o Parque Aquático I<rause

possui mais oito quiosques equipados com

churrasqueira, mesa, pia de louças num ambiente

próximo à natureza e às piscinas. O preço da entrada
do parque fica em três reais (por pessoa) para grupos
de excursão, ou quatro reais individual.
Venha conhecer o PARQUE AQUÁTICO KRAUSE.,

INFORMAÇÕES E RESERVAS
Telefone 370-4774.

Rua Águas Claras, s/na.
(Lateral José Theodoro Ribeiro)
Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul A INFRAESTRUTURA COMPLETA É IDEAL PARA UM DIA DE VEMO.
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Pomar de nozes é atração
Outra opção que a fazenda oferece é o pomar. Lá é possível
colher e saborear as frutas da época ou passear no bosque com

1500 pés de nozes "pecan", cuja colheita 'acontece sempre nos

meses de maio e junho. É nessa época que caem todas as folhas
destas árvores, dando um toque especial à paisagem que cerca o

Hotel.

PARQUE FLORESTAL DA SERRA DO TABULEIRO
Localizado ao suldo terreno do Jomar, o "Serra do Tabuleiro"
é um pedacinho.da natureza explorado todas as manhãs 80r
caminhadas, acompanhadas de guia, através de um guia
ecológico. São nessas caminhadas que os hóspedes e visitantes
desvendam as belezas naturais da Mata Atlântica e conhecem o

rio e as belas cachoeiras da região.

ACONCHEGO E CONFORTO
em sintonia com a natureza
OS ACONCH EGANTES APARTAM ENTOS E

AMBIENTES DO CASARÃO SEDE DA FAZENDA, O
CONFORTO DAS CABANAS À BEIRA DO LAGO E

JUNTO AO BOSQUE DAS NOZES, A DELICIOSA
COMIDA CAS EIRA, AS DIVERSAS OPÇÕES DE

LAZER, E, UM AMBIENTE FAMIL.:IAR TÍPICO DE

UMA FAZENDAí FAZEM DO HOTEL FAZENDA
JOMAR RESORT UMA BOA opçÃO PARÀ VIVER

MOMENTOS DIFERENTES E INESQUECÍVEiS,
JUNTO À NATU REZA.
Entre vales, montanhas e belas paisagens do interior de Santo
Amaro da Imperatriz, em meio a 3 milhões de m2 de área verde'

preservada, e, distante apenas 30 km de Florianópolis, está
localizado o Hotel Fazenda Jomar Resort.
O nome Jomar originou-se das iniciais dos nomes de José
Adolfo Betker e sua esposa Maria Aparecida, que, em 1969

adquiriram estas terras apenas para plantar nozes, criar gado e

construir ali a casa de campo da família. No início de 1990, já
com os filhos adultos, os planos mudaram: a fasa de campo da
família fora reformada, ampliada, e transformada na sede do
hotel fazenda, sem perder sua arquitetura original. Assim, em 10
de dezembro de 1990, foi inaugurado o Hotel Fazenda Jomar

ResQrt, empreendimento pioneiro no segmento de hotéis fazenda
em Santa Catarina, vencedor em 1991, inclusive, do prêmio Top
de Marketing, da ADVB/SC.
Para o conforto de seus hóspedes, o hotel dispõe de nove

aconchegantes' apartamentos junto ao casarão sede da fazenda e

44 cabanas à beira do lago e junto ao bosque das nozes. Além

disso, ohotel também oferece um restaurante aberto ao público,
dois bares e uma estrutura completa de lazer e esportes. Há
também um salão de convenções e salas de reuniões, para ai
re,alização de qualquer tipo de evento, desde treinamento até
cásamento.

Mas, se o objetivo é relaxar, você poderá dormir até o meio-dia,
depois deitar na rede,' ler um livro e ficar apreciando o cantar dos

pássaros, o ar puro e as belas paisagens da região, cercada de
montanhas e mata nativa. Se preferir, o visitante também pode
levantar bem cedo, ver o sol nascer e participar da lidas diárias
de uma autêntica fazenda: ordenhar as vacas, experimentar o

"camarqo", ajudar a cortar cana para o gado, ver a criação de

búfalos, as ovelhase a? aves no galinheiro, ou ainda dar milho ao

patos, marrecos e passarinhos.

Suplemento especial do CORREIO DO POVO
Redação: Evilin 1<. Fritzke

Comercialização: Maria Apa Alves Hohl/ Evilin 1<. Fritzke

Projeto visual: Darlon. D. Anacleto
Tel. (47) 371-1919/370-8649 / E-mail: correiodopovo@netuno.com.br

COMO CHEGAR ATÉ O HOTEL
Para. quem vem do RS, ou ao sul de SC: acesso pela SR-IOI,
entrando à esquerda, na estrada de chão, após passar o Km
221 da rodovia. Para quem vem do PR, ou do norte de SC:
acesso pela SR-IOI, entrando à direita, na estrada de chão,
após passar o Km 220 da mesma rodovia, no Posto de.

Fiscalização da Receita Estadual. Para quem vem de Caxias do

Sul, Lages, ou do oeste de SC: acesso pela SR-282, após passar
o centro de Santo Amaro da Imperatriz, seguir 6 km pelo
asfalto e, entrar à direita na estrada de chão, onde está o painel
indicativo do hotel.

PRINCIPAIS DISTÂNCIAS:
Sto. Amaro da Imperatríz >- centro : 12 km

Florianópolis - centro : 26 km

Florianópolis - aeroporto , 36 km
B lumenau 130 km

Lages , 200 km
Curitiba 300 km
Porto Alegre .400 km

São Paulo , 700 km

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
Fone (48) 245-1514/9102-2527 - Fax (48) 245-2527
E-mail contato@hoteljomar.com.br
Visite a home page: www.hoteljomar.com.br

CONVENçóES: t,
)--( PONTE DE
�COOCflETO
')--( PONT! DE
}--!...MADaRA
r":'0'I ESTRADAOE
l1;:W CtIÃO (8km)

== AlFALTO

r.::::::J' ACESSO PA:JAt:=t ÔNIBUS
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DESCANSO, TRANQÜILIDADE
aliados a tratamentos de beleza

JUNTO À EXUBERANTE NATUREZA
DA MATA ATLÂNTICA, O RESORT
PLAZA CALDAS DA IMPERATRIZ
POSSUI UMA DAS MAIS AVANÇADAS
TECNOLOGIAS EM SPA, COM
DIVERSOS TRATAMENTOS VOLTADOS
PARA A SAÚDE E A BELEZA. O Spa
Plaza Caldas da Imperatriz foi o primeiro de,
Santa Catarina e o primeiro da América Latina

dotado de águas termominerais. O local oferece
várias atividades em suas águas, consideradas
uma das melhores do mundo e indicadas para o

tratamento do reumatismo, doenças no aparelho
digestivo, no aparelho renal, entre outros.

Além desses e de outros tratamentos, o SPA
Plaza Caldas visa também o emagrecimento, a

desintoxicação, a melhoria de hábitos

alimentares, a atenuação do estresse e as suas

conseqüências. O local dispõe de toda uma

infra-estrutura com seis piscinas térmicas,
turismo ecológico, termalismo, sempre visando

saúde, lazer e rejuvenescimento.
Os profissionais da área de tratamentos são

devidamente treinados e atual izados

periodicamente. Toda a alimentação servida no

local é realizada com a supervisão direta de

uma nutricionista. Há uma dieta alimentar hipo
calórica composta de 650 a 850 calorias
diárias. A programação do SPA está
diretamente direcionada à uma atividade
bastante intensa, durante todo o dia: inicia com

uma avaliação médica, depois com uma

avaliação nutricional e, por fim, uma orientação
relativa aos tratamentos de beleza. Há todo um

complexo de atividades, uma complementando a

outra para a obtenção do resultado final. São

mais de dez tratamentos que proporcionam
pleno relaxamento e saúde.
Os tratamentos de beleza e emagrecimento

oferecidos no SPA são:

·Tridimensional, Estética facial, Tratamento
capilar, Aromaterapia, Massagem manual,
Gommage, Aromaterapia, Banhos termais e

sessões de ginástica.

A infraestrutura do hotel é compreendida por:
-11 suítes, 136 apartamentos, água termomineral a 39° C em

cada apartamento, centro de eventos, sala-de-estar, salas de

jogos, /obby bar, boate canto d'água; seis piscinas com água
termomineral, sendo 3 internas, bar, restaurante
internacional, churrascaria, Pousada da Mata,com 12

unidades, rodeada de trilhas ecológicas. Há ainda: diversas

piscinas jacuzzi, com hidromassagem distribuídas em pontos
estratégicos, das quais se destacam as do jardim do SPA -

ornamentada com flores e plantas aromáticas.
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Aguas Termominerais de
Caldas da Imperatriz
Descobertas por volta de 1813, e reconhecidas

internacionalmente por sua qualidade, as águas
termominerais radioativas de Caldas da Imperatriz são
indicadas em tratamentos de reumatismo (artrite,
artrose, fibromiosetis e dores reumáticas em gerall,
aparelho renal e renovesical (pielite, plelo nefrite,
cistites não infecciosas, nefrite crônica e eliminadora
das calculoses renal e uretral), além de tratamentos

digestivos e dermatológicos.
Enfim, é saúde e beleza caminhando juntas. Assim são

feitos os tratamentos de estética corporal, estética
facial e tratamentos capilares. Atividades físicas e um

grande número de atividades culturais-recreativas

propiciam a gradativa diminuição do estresse, com
aumento da disposição física e a conseqüente redução
de ansiedades. Podem fazer do SPA, pessoas de ambos

os sexos, a partir dos 14 anos.
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HOSPEDAGEM NA FAZENDA
com todo luxo de um grande hotel
ELA FOI FUNDADA EM 1782

PELO CAPITÃO PORTUGUÊS
JOSÉ JOAQUIM PEREIRA. É
UMA DAS PRECURSORAS DO
TURISMO RURAL (1986), COM
INFRA-'ESTRUTURA DE UMA
�UTÊNTICA FAZENDA DOS
CAMPOS DE LAGES, REGIÃO
MAIS FRIA DO BRASIL. A
FAZENDA DO BARREIRO ESTÁ
SITUADA ENTRE OS
MUNICÍPIOS DE PAINEL E

URUPEMA, ENTRE LAGES E
SÃO JOAQUIM. <'

o local possui duas suítes com

hidromassagem e frigobar, 23

apartamentos (com opção T. V,
calefação e aquecimento central)
todos abastecidos com água mineral
da própria fonte, sala de jogos,
playground, bar com música ao vivo e

shows folclóricos, fogo de chão,
restaurante para 150 pessoas, museu

histórico, gastronomia típica:
churrasco, carreteiro, feijão tropeiro,
paçoca de pinhão e os deliciosos

.

doces artesanais, tudo preparado em

fogão à lenha.
Para seu lazer, são realizadas

cavalgadas, caminhadas pelas trilhas

ecológicas admirando os animais

silvestres, pescaria em rios e açudes
(black-bass, carpa húngara, cabeça
grande, capim, lambari, etc .. ), descida:
de bote pelo rio Divisa, banho de
cachoeira e um passeio com o

transbarreí ro (espécie de trem puxado
por um trator). Tudo isso aliado à
tradicional hospital idade.
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ONDE ESTAMOS?
A Fazenda do Barreiro esta localizada na Rodovia se 438
KM 42 situada a 45 km de Lages e 35 km de São Joaquim,
quatro Km de estrada secundária de chão em bom estado.
RESERVAS E INFORMAÇÕES:
Te!. (49) 222-3031/ E-mail: fazbarre@matrix.com.br

Muitas atividades externas

Diferentes instalações
A hospedagem da Fazenda do Barreiro acontece em três

tipos de instalação:
Pousada do rpê: Esta pousada foi a primeira instalação da

fazenda para receber turistas. Ela consiste em cinco

apartamentos, com calefação, aquecimento da água a çás,
sem TV e sem friqobar, tem dois apartamentos conjugados
de frente para o rio com cama de casal e duas camas de

solteiro; dois apartamentos com cama de casal e beliche (não

conjuçados), e um apartamento com cama de casal e uma
cama de solteiro (não conjugado).
Pousada da Taipa: O local tem oito apartamentos. Quatro

de frente para o rio com sacada, e quatro sem sacada. Todos
são sustentados por uma caldeira para calefação e água
quente, TV{ e com algumas variantes quanto ao número de
leitos. Nenhum desses apartamentos são conjugados. Há
dois apartamentos de casal e seis apartamentos com cama de
casal e beliche.
Pousada do Cambará: Esta pousada foi a última a ser

construída e também a melhor da fazenda. Consiste em

quatro apartamentos conjugados (cama de casal mais duas
de solteiro) e quatro apartamentos somente para casal.

Todos esses

apartamentos estão
de frente para o rio'

com sacada, TV{
aquecimento de

água a gás e
,

calefação. Duas
suítes com sacada,
TV{ calefação,
lareira, friçobar,
aquecimento central
são conjugadas.

Florianópolis 220 Km

............. SR282

Fazenda
43 Km .. do Barreiro

...í\)\ Serra do
• R\O \..3

(_.. Rio do Rastro
o (f>

�tg
'3

I
�
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TRANQÜILIDADE DE SOBRA

para esquecer o estresse diário
\\MARAVILHAS NUNCA FALTARAM
NO MUNDO; O QUE SEMPRE FALTA
É A CAPACIDADE DE SENTÍ-LAS E
ADMIRÁ-LAS."
Irnaqlneurn lugar onde você possa acordar

com o canto dos pássaros, sem preocupação,
nem pensar em trabalho e rotinas diárias.
Andar descalço na grama e deliciar-se à
sombra de uma centenária figueira. Imaginou?
Pensa que é utopia? Está enganado. Este lugar
existe sim! É um sítio, um recanto, um
aconcheqo. .. É a Pousada Rancho Santa Rita
Você vai se sentir em casa.

Você merece tudo isso. É um direito seu!
A pousada está localizada em Gaspar, Santa
Catarina, no coração do Vale do Itajaí.
Dedicamos especial atençãó aos

apartamentos para que o turista possa
desfrutar de um repouso tranqüilo e

aconchegante. Cada apartamento tem uma

decoração diferente. As camas são feitas de

eucalipto e os modelos diferem um do
outro. O que confere maior conforto são as

roupas de cama, todas de puro algodão
branco. Todos os apartamentos possuem ar

condicionado e televisão.
Você vai curtir um final de semana com

muito descanso e com muita diversão. No

verão, curtir um drink à beira da piscina, no
inverno, o calor da lareira e do fogão à lenha.
Você terá tranqüilidade, conforto e

hospitalidade. Servimos carne de ovelha, javali
(temos criação) e o tradicional fresca I assado
com pirão branco e cebola assada. No inverno

servimos uma feijoada irresistível, feita no

fogão à lenha.
O nosso café da manhã é o verdadeiro café da

colônia, com pães caseiros, cucas, banana
rita, lingüiça, queijinho, nata e mousses de

vários sabores. Mas de dar água na boca

mesmo, são as nossas sobremesas! Tudo feito

com simplicidade e requinte. Com o pitoresco atendimento

familiar, o hóspede sente-se como se estivesse em sua

própria casa.
Aqui o turista será recebido com muito carinho pela
família que não mede esforços para preparar uma deliciosa
comida que ele não vai esquecer. As verduras são

fresquinhas, colhidas na hora, pois a arte de ser feliz
consiste em curtir bem todos os momentos.
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Hóspedes são privilegiados
cor.n contato ecológico

É uma região rural, onde se pode
conviver em harmonia com a natureza,
andar descalço na grama, ouvir o canto

dos pássaros, andar no pedalinho na
lagoa, caminhar no mato, apreciar a
exuberância dos pavões e depois passear,

apreciar a voracidade dos javalis.
Deslumbrar-se com o pôr do sol, cavalgar,
passear de charrete, pescar e jogar
futebol, jogar bocha, sinuca e ping-pong.
Colher ovos, admirar a beleza dos pavões,
das ovelhas ... observar a natureza em

todas as suas manifestações, fazer
compras nas cidades vizinhas ou divertir
se nos parques aquáticos em Gaspar.
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Atividades naturais:
um convite irrecusável

HOSPEDAGEM NO VALE
com sensação de ambiente europeu
SITUADO NUM VALE RODEADO

I

DE MATA ATLÂNTICA NATIVA

PRESERVADA, A 860 METROS
DE ALTITUDE� O HOTEL
ECOLÓGICO VALE DAS
HORTÊNCIAS ESTÁ
DIRECIONADO AOS AMANTES
DA NATU R EZA E
PRESERVACIONISTAS. A primeira
impressão é a de estar em um vale

europeu. É um recanto de ar puro e

tranqüilidade com três mil hectares (33
milhões de metros quadrados) de

paisagens exuberantes, onde o visitante
vai encontrar o conforto e lazer. <'

Envolto por uma dádiva da natureza,
você e sua família irão desfrutar do
conforto e aconchego das suítes e chalés
do hotel. São sete chalés equipados com

lareira, frigobar e TV, e quatro
apartamentos com suíte. O clima da

mata, a sensibilidade na decoração e o

atendimento cordial fazem do Hotel

Ecológico Vale das Hortências, um lugar
aprazível e aconchegante para os

amantes da natureza. Toda a

infraestrutura do hotel foi construída em

estilo rústico, inclusive o restaurante, que
prepara uma culinária com comida
caseira feita em fogão à lenha.
É interessante ressaltar que o hotel

procura preservar cada centímetro de
verde do local. Prova disso, é o prêmio
'que o hotel recebeu de um jornal de
Curitiba, como, destaque ambientallsta.
Inclusive, todo o hotel possui sistema
hidráulico movido por gravidade, sern.o
uso de motor elétrico. Além disso, toda a

água que o hotel utiliza, brota
naturalmente das nascentes da mata

atlântica que envolve o local.

,I

Executivos, ambientalistas, grupos de casais e

escolares encontrarão no local passeios de cabo

aéreo, cancha de bocha coberta, sauna, salão de

jogos, sala de TV e DVD, piscina térmica, quadra de
vôlei e futebol, pesca esportiva, observatório de
animais e pássaros silvestres e sala de jogos. O
riacho corta o local possibilita passeio de pedalinho.
O visitante pode passar o fim de semana

conhecendo os inúmeros locais do parque. Há uma

trilha ecológica, por exemplo, que adentra cinco

quilômetros na mata nativa. Po� ali, é possível
observar os animais que o local comporta: são mais
de 15 espécies de aves, 14 espécies de animais e oito
espécies de árvores centenárias em meio a um'
ecossistema preservado.
Venha você e sua família relaxar e se divertir em

meio à natureza. Incentive os seus filhos a preservá
Ia!

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
Estrada Rio do Julio
Km 12,5 - Joinville - se
Fone: (47) 492-1518/472-1229
Fax: 433-8455

e-mail: valedashortencias@terra.com.br
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LAZER RESFRESCANTE
e naturalmente saudável
o .COMPLEXO AQUÁTICO MINERAL

ÁGUA PARI< É COMPOSTO POR UMA

DAS MAIORES PISCINAS DO BRASIL

COM DIMENSÕES OLÍMPICAS, TRÊS
PISCINAS PARA A PRÁTICA DO PÓLO
AQUÁTICO, PISCINA PARA CRIANÇAS,
TR ÊS TOBOGÃS PARA IN FANTIS. Além
disso o parque também dispõe de um free-fall

para crianças e adultos, um tobogã com quatro
esporais para adultos, Estes, têm duas opções de

tobogãs: um com 30 metros de altura e 160

lineares, outro com 25 metros de altura e 120

lineares. já as crianças contam com uma

aventura mais moderada: três tobogãs com cinco

metros de altura e um free fali, em que o tobogã
pára na própria água.
Além das piscinas o parque aquático também

comporta trilhas para caminhadas ecológicas,
sete lagos para criação de várias espécies de

peixes, sendo que um deles é usado para a pesca

esportiva Na verdade, são sete lagoas: três para
a pescaria e as demais para a reprodução de

peixes.
Quem quiser pescar; pode alugar os

equipamentos ou trazê-los de casa. O pescador
tem a opção de deixar o peixe: não é necessário
levá-lo. É o pesque-deixe, para os praticantes da

pesca esportiva. Ti lápias, pacus, pintados,
carpas, cascudos, jundiás e uma infinidade de

outras espécies podem ser encontrados. Mas, se

não quiser se dar ao trabalho de pescar, pode
saborear o peixe já frito, assado ou em petiscos.
Sua infra-estrutura com 42 mil metros

quadrados de área construídas oferece ainda,
pista de bicicross e play ground, quadras de

futebol suíço e um restaurante atendendo aos

sábados e domingos com buffet, lanchonete
funcionando de Terça a Sexta, das 14 às 22

horas e aos sábados e domingos das 09 às 19

horas.
Seu projeto prevê ainda a construção de

pórtico, e vôlei de areia (já em andamento), mais

. : ./, • ...;:í· -._�
• r,_
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INFORMAÇÕES E RESERVAS
Rua do Mineral, s/no, entrada na Rodovia Antônio Heil,
Km 19,5, entre Brusque e Itajaí
Fone: (47) 350-1562
Horário: terça a sexta, das 14 às 22 horas, sábado e domingo
das 9 às 19 horas

Ingressos: R$ 6,00 por pessoa (durante a semana) ou R$ 8,00
por pessoas (finais de semana) , para usar a área aquática ou

a quadra de futebol suíço;
085: para pescar; a/maçar ou conhecer o parque, a entrada
tfi�

,

Restaurante: buffet com seis variedades de carnes a R$ 10,00
por pessoa, opções em lanches e petiscos .

duas piscinas, sendo uma delas semi

ollmpica, boate e piano's bar/ boliche,
salão de festas e convenções, hotel,
alojamento e restaurantes.

O local ainda reserva berçário,
vestiários, lanchonete, restaurante,
campo de futebol suíço e parque
infantil. O clima no parque é bastante

agradável devido às montanhas verdes

que o cercam. A opção de lazer
também é segura: o parque dispõe de
salva-vidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pensa que assinando o CORREIO DO POVO você ganha apenas muito mais informação
e os melhores cadernos especiais? Que nada! Tem muito mais presentes!
Depois de 82 anos, tem certas manias que a gente não perde•••

Aventuras na fazenda
Conforto, ca'valgadas e contato com a natureza.

Próximo sorteio será dia 18 de
. dezembro, ao vivo através da
Rádio jaraguá AM, durante o

programa "Clube do Ouvinte".

Diversão no parque
Magia e encantamento

Gostosuras na cesta
Doces e salgados deliciosos

Concorra a cinco passaportes para
o sensacional Beto Carrero World

Concorra a uma cesta de natal completa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



EMOÇÃO, ECOTURISMO
e muitos esportes radicais
A AGÊNCIA DE ECOTURISMO
IBIRAMA RAFTING INICIOU SUAS
ATIVIDADES EM 1995, SOB O
COMANDO DE DARCIO LUCAS,
EXPERIENTE CANOÍSTA QU E

PRATICA CANOAGEM DESDE 1.985.
o ecoatleta já participou de diversas competições, tanto
nacionais como internacionais.
A partir do ano passado, foi iniciada uma nova fase

da empresa, quando criada a ÁG UAS B RANCAS
RAFTING E EXPEDIÇÕES, que conjuntamente com a

. Ibirarna Rafting está em plena expansão. Há agora,
duas novas bases de turismo ecológico: uma em Apiúna
e outra em Santo Amaro da Imperatriz (G rande

Florianópolis). A meta, segundo Darcio é incrementar
diversas atividades turísticas de exploração
ecotu rísti caso
A agência de ecoturismo Ibirama Rafting recebe

turistas de todas as partes do Brasil, assim como do
exterior. Este ramo do cenário turlstico é o que mais
está crescendo e atraindo novas pessoas para as

atividades em meio à natureza.

Ibirama, uma pequena cidade de origem germânica
consegue concil lar as atividades ecoturísticas com a

hospitalidade de seu povo simples, mas muito
trabalhador e tem na sua própria colonização de

imigrantes europeus um forte apelo turístico. O
município possui dois dos considerados melhores rios

de nosso país para a prática do rafting.
A Ibirama Rafting Ecoturismo trabalha

rigorosamente dentro das normas de segurança,
obedecendo todos os critérios exigidos pela Associação
Brasileira de Rafting, sendo integrante da mesma.

DISTÂNCIAS
Rio do Sul. 27.km
Blumenau 7Skm

Navegantes 110km
Bal.Camboriú 12Skm

Lages 129km
Joinville 17Skm

Florianópol is 20Skm
Curitiba. .320km
São.Paulo 7S0km

Foz.do.Iguaçú 990km
Rio.de.Janeiro 11S0km
Belo.Horizonte 1260km

INFORMAÇÕES: R: Tiradentes,92
Centro. Ibirama, SC CEP: 89140-000
Fone/Fax (OXX) 47 3572130 /357c377Q
Nosso endereço na Internet é
www.ibiramarafting.com.br e

www.planetarafing.hpg.com.br
Nosso e-mail éibirafti@zaz.com.br

HOTEL CAYOR
Tranqüj{jáaáe e cotiforto no Vare das Caclioeria

Anfiteatro
Restaurante
Salão de Eventos
Pousada

Quadra de Tênis
Piscina

. Suítes de Luxo
Quartos de luxo
anti alérgicos
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Que esporte é esse?
o QUE É RAFTING?
o Rafting consiste na descida de rios em botes

infláveis, totalmente seguros e com guias experientes,
além de todo o equipamento de segurança. Praticado de
forma saudável e profissional, respeitando e

preservando o meio-ambiente, o rafting é considerada
uma das mais excitantes aventuras que se pode praticar
em contato com a natureza. A emoção que se sente em

navegar nas caudalosas águas de um rio, lhe conduz a
um mundo cheio de eletrizantes sensações e aventuras.

Todas as instruções são explicadas momentos antes da

partida. O rafting é uma atividade segura. É exatamente

isso que tem atraído grupos de amigos e famílias
intei ras para dentro dos botes.
A aventura não se limita só ao raftinq, oferecemos

ainda, trekking (caminhadas), rapei (descida de

paredes, paredões, etc. com cordas e equipamentos de

segurança); cascading (descida de cachoeiras em

cordas, usando técnicas de rapell, canyoning (atividade
completa, que inclui técnicas de rapei, trekking, natação
ou outros, onde sempre segue-se o leito de um

riacho), tudo isso com o mesmo profissionalismo e

quias qualificados
O QUE É RAPEL?
Consiste em descida de paredes

íngremes ou cachoeiras com

equipamento de alplnisrno. Junto
com guias profissionais e

equipamentos de primeira linha

podemos oferecer uma aventura com

muita segurança e adrenalina. Em
nossa região montanhosa possibilita
também várias opções de passeios,
tanto para o iniciante como para o

experiente.
O QUE É CANVONING ?
Atividade real izada em uma

cachoeira, localizada junto a um

pequeno cânion onde, eventualmente,
se faz uma pequena caminhada e

pausa para um dellcloso.banho.
Tempo de duração do passeio: 4 a 5

horas

t:
r d de fguas ellreservado com muito C""MI.Um paraíso cerca o -L<1l10

Restaurante R$ 7,00 (a refeição)
Camping R$ 4,00 (pessoa)
Pousada (hospedagem alternativa) R$ 45,00 (pensão completa)
Pernoite cf café da manhã R$ 25,00

,I

Rua Henrique Fuerbringer, 273 / Presidente Getúlio-Se
Fone/fax (47) 352-1178 - E-mail cayora@presinet.com,br

________� ,LAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CLIMA TÍPICO DE MONTANHA

idealpara recarregar as energias
LOCALIZADO ÀS MARGENS DA

SC-430, TRECHO BOM RETIRO

URUBICI, KM II, A 1300

METROS DE ALTITUDE, NA
SER RA DO PAN ELÃO,
ENCONTRA-SE O HOTEL
FAZENDA SERRA DO PANELÃO.
o clima tipicamente de montanha, as

águas cristalinas e o ar puro

completam a área de 300 hectares.
O local está voltado exclusivamente

para oferecer ao visitante o lazer e o
<'

descanso. Lá, tão longe do estresse do

dia-a-dia, é possível esquecer o

mundo em que se vive e passar a

perceber o quanto é bela a natureza.

Passeios ecológicos pelas matas, ricas
em essências nativas, a cavalo,
preferencialmente, fazem com que o

turista tranqüilize suas emoções,
esquecendo seus problemas.
O hotel oferece serviços de bar e

restaurante, com comidas típicas da

região serrana. Dispõe de oito

apartamentos, interl igados a um

pavilhão central e dois chalés, com

capacidade para atender 40 leitos.
Além do mais, as instalações do
restaurante dão condições de
atendimento à deficientes físicos, e

um espaço especial para a realização
de convenções para pequenos grupos.
Nas diárias do hotel estão incluídos

o café da manhã, o almoço, um café
colonial e o jantar. É bom lembrar

que, para grupos ou excursões, os

preços são negociáveis.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

FON E (49) 292-1800

SC-430, I<m 11

Urubici, SC

,

ICIPIO de Urubici

Receita contra o estresse:

passeios ecológicos,
descanso e muito esporte.

ATIVIDADES EXERCIDAS INTERNAMENTE:
· Passeios a cavalo;
·Trekking
·Rapel;
· Passeios por trilhas e matas nativas;
· Pescarias em lagoas e açudes;
-Cancha de esportes para a prática de futebol e voleibol;
-Chancha de bocha;
·Salão para jogos de mesa;
·Serviços de bar e restaurante;

ATIVIDADES R EALIZADAS EXTERNAM ENTE:
·Banho na Cachoeirado Avencal;
· Inscrições rupestres;
· Visitação à cidade de U rubici;
·Visitação ao Morro da Igreja;
·Visitação Caverna Rio dos Bugres;
-Outros pontos de interesse do grupo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



LAZER E MUITA DIVERSÃO
em harmonia com a natureza

SITUADO NUMA DAS REGIÕES
MAIS BONITAS DE JOINVILLE, A 15

KM DO CENTRO, O PARQU E

AQUÁTtCO CASCATA DO PIRAÍ JÁ
ENCANTA, MESMO ANTES DE

CH EGAR AO LOCAL. A estrada .que

segue até o parque é rodeada por

florestas, campos, sítios e fazendas onde
os moradores se deliciam com a paisagem
natural do lugar.
O lazer em harmonia com a natureza

estimula a vinda de visitantes para se

deliciar com as águas das cinco piscinas
de água cristalina. São seis milhões de

litros de água distribuídos em duas

piscinas infantis e três adultas. Um fator

interessante visto no local é o formato

dessas piscinas. Feita de concreto, uma

das piscinas infantis lembra a proa de um

navio. Outra, já para adultos, tem o

formato de um pinheiro de natal gigante.
Uma boa opção para quem não gosta de

ficar parado é a piscina para vôlei. Essa

tem uma rede de vôlei instalada para toda

a família se divertir, e, quem sabe, formar
amizades com outros banhistas. O parque
também conta com m tobogã de 80 metros

de comprimento por 13 metros de altura.

Só de ver, dá aquele friozinho na barriga.
Sem contar o campo de futebol perto

dall, O visitante que quiser conhecer,
também pode percorrer pelas trilhas

ecológicas do lugar.
O Parque Aquático Cascata do Pi raí

ainda conta com uma infra-estrutura

completa com vestiário e banheiros. Tudo

isso em meio a um vale rodeado pelo verde

da natureza.
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Restaurante e quiosques
completam infraestrutura
Na hora que bater aquela fome, basta

chegar até o restaurante do parque e pedir
uma refeição saborosa e nutritiva. O local
oferece um belo almoço de domingo, ou, se
preferir, um salgado ou um super lanche. O

restaurante fica à beira de um enorme

lago, de onde dá para ver as enormes

carpas e tilápias nadando. Ao redor desse
mesmo lago está distribuído mais de
sessenta quiosques equipados com

chu rrasquei ras e mesas para reun i r a

família e preparar o próprio almoço.

.24 E

INFORMAÇÕES:
Estrada Piraí P. 102 - Vila Nova

(da BR 101 até o parque são 11 km)
Joinville - se
Fone: (47) 439-5403 e

(47) 436-1225

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DIVERSÃO COM SEGURANÇA
para curtir com toda a família
EXISTE UM LUGAR DE

DIVERSÃO NATU RAL E

SAUDÁVEL, ONDE A

NATUREZA INTEGRA-SE
HARMONIOSAM ENTE AO
LAZER.
o Parque Aquático Cascata Carolina é

um lugar de diversão natural e saudável,
junto à natureza. São 40. mil metros

quadrados de área, incrementados por
piscinas de águas cristalinas para adultos
e crianças, um supertobogã, tobogãs
infantis, ponte do rio que cai, chafarizes,
cascatas, trilha ecológica, playground,
restaurantes, lanchonetes, ambulatórios,
vestiários, sanitários, loja de souvenírs e

um amplo estacionamento. Toda essa

estrutura para proporcionar ao visitante
momentos agradáveis de lazer e diversão,
junto ao que a natureza tem de melhor na

região do Vale do Itajaí.
No local há também uma piscina, de

600m2, que tem o formato do mapa de
Santa Catarina; outra que possui a ponte'
do rio que cai, proporcionando mais
diversão ao visitante. Nessa mesma

piscina, há um grande tobogã de 200

metros de pura adrenalina. Para as

crianças, há uma piscina mais rasa.

Enfim, um lugar tranqüilo, longe do
barulho da cidade e do estresse cotidiano
do trabalho: Assim, é o Recanto e Cascata
Carolina.
Diferencial

12 CORREIO DO POVO
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Seguindo o padrão inicial dos demais

parques aquáticos da região, a Cascata
Carolina abastecia suas piscinas com água
natural de superfície. Hoje, após
investimentos em pesquisa, poderemos
oferecer a mais pura e cristalina água das

profundezas da Terra, habi I itando-nos

para, em breve, passar à categoria de

Parque Aquático H idromineral. Tudo isso,
para lhe proporcionar momentos

agradáveis de lazer.

PRINCIPAIS DISTÂNCIAS DE BLUMENAU
Joinville 96Km
Florianópolis 150 Km
Curitiba (Via BR 101) 260 Km
São Paulo 670 Km

.

Assunção 1162Km
Buenos Aires 1509Km
Balneário Camboriú 60 Km
Beto Carrero World .58 Km

Fácil localização

CARcn.INA

� _O
�Sv�
� ElETROSUL

"-
\. BELCHIOR

Ilhota

Ro ..�

BLUMENAU

RESERVAS PELO FONE: 47339.7079
Setembro à Maio
- Diariamente das 8h às 19 h.
Maio à setembro
- Aos domingos mediante reserva.

Estrada Carolina - Belchior Alto

Gaspar - Sanla Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TRANQÜILIDADE DE FAZENDA
e o conforto de um pitoresco hotel
DISTANTE 35 I<M DE FLORIANÓPOLIS,
A FAZENDA DO MONTE HOTEL COLOCA
À DISPOSIÇÃO DO VISITANTE, UMA
AMPLA ESTRUTURA DE LAZER,
HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO,
EStU DOS, SALA PARA R EU N IÕ ES CO M

150M2, VÍDEO, FLIP CHART E UMA

SALA DE APOIO COM 140M2, TUDO EM

HARMONIA COM A NATUREZA.
o local conta com 8 apartamentos e 14 chalés,
infra-estrutura para convenções e restaurante

aberto ao públ ico nos fins de semana e feriados.
São várias opções de lazer, entre elas tri lhas

pela Mata Atlântica, piscina térmica de água
mineral e roteiro histórico em São Pedro de

Alcântara, primeira colônia alemã de Santa
Catarina.

Restaurante
Com capacidade para atender 150 pessoas, o

restaurante serve comida caseira e tem aquele
sabor da fazenda com produtos fresquinhos e

colhidos no .próprio hotel. Servimos alguns
pratos típicos da região como a galinha com

recheio alemão, o santa fé, rosca de polvilho e a

trança (espécie de pão caseiro). O restaurante é
aberto ao público, aos sábados, domingos e

feriados, para almoço e café colonial.
No sistema de hospedagem normal.são servidas

quatro refeições: café da manhã, almoço, café
colonial e jantar, tudo incluído na diária.

Dependendo de cada ocasião, o Fazenda do
Monte Hotel adapta as refeições conforme o

caso. São elas:

·Day-Use - Através de uma taxa é possível
passar um dia na fazenda usufruindo das

instalações de lazer e com direito a duas

refeições .

. Reuniões e/ou Convenções - Você ou sua

empresa podem desfrutar de todos os benefícios
do hotel e ainda fazer sua reunião ou convenção

nossa sala de reuniões, equipada com vídeo,
televisão, retroprojetor e ar condicionado, infra
estrutura para acomodar até 80 pessoas.
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Fontes de Agua
A região do H otel Fazenda é servida por inúmeras fontes de

água mineral. Essa água é fluoretada, contém radioatividade e

é indicada para tratamento de pele. Tem efeito depurativo
sobre o organismo e atua no combate ao estresse. Para maior

conforto dos hóspedes, o local possui um balneário com

banheiras de hidromassagem, sauna úmida, sala de descanso,
sala de ginástica e musculação. Toda água que serve as

dependências do hotel (cabanas, restaurantes, banhos de

piscinas) provém dessas fontes.
ATIVIDADES EDUCACIONAIS
O Fazenda do Monte Hotel faz parte do Projeto Escola

(Projeto Dom Quixote), que proporciona às crianças de l° a 8°

série vivenciar os conceitos de preservação dos recursos

naturais, real izando é a educação ambiental. Os temas
escolhidos são comentados através de visitas técnicas aos

locais previamente agendados e com o acompanhamento de
monitores. Ao visitar a região de são Pedro de Alcântara é

possível conhecer um pouco sobre a história da 1 ° Colônia

Alemã de Santa

pfCurílibo
J..

Catarina.Os antigos
casarios, engenhos de

farinha movidos à
roda d'água, capelas
(como a de Santa

Bárbara), trilha dos

escravos (caminho de

pedra), alambique,
onde é produzido o

Fl1E1iUOOMO\T1

llhude
SORlo(olnrino

FlIiRli�OPOlil<,(1;;

11... l!1 ..
Ot:eonoAllôntico

Continente

p/PorloAlegre
y

• açúcar mascavo,
" melado e farinha;

enfim, são atrativos
interessantes que devem ser visitados pelos turistas,
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IGARANTIA
CARAGUÁ ID'E 1 A

/

Gol4P16V
99/00 - Branco

Astra GL
99 - Prata

Santana
98/99 - Azul

Fiesta
98/99 - Branco

Quantum 2000 MI 97 Verde

MODELO ANO COR

Horário de atend_imento:
De segunda' a sexta: 7h30 às 20h

Sábados: 8h às 17h

A qualidade dos veículos é

tão grande, que a Caraguá
oferece 1 ano de garantia,
olérn do compromisso de
! devolver o seu dinheiro*

caso você não fique satisfeito.
O que mais você quer?
Abra o olho, seminovos e

.

usados, só na Caraguá.

i

MODELO ANO COR

GolfGL
96 - Preto

PassatVR6
96 - Azul

GollOOO 96 Vermelho

MODELO ANO COR

, Tempra 93 Cinza

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QU INTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2001 CORREIODO POVO· 6Classiauto
Vende-se moto Honda CB valor de até Vende-se CB Honda 400, '(relíquia). Tratar: Vende-se GOL 1000(

ano 83. R$ 1.800,00.
'

450, TR, ano 87, bordô, R$ 6.000,00. Pagamento 370-2227ou,9975-1804.

UTOS impecável. R$ 3.000;00, 1 entrodo + 30 e 60 .Irotor: 9121-5180, 97, bronco.
aceito moto de menor dias. Tratar: 9117-4367. com Jaison.

,
Vende-se ciclo motor Valor RS 9.800,00.complll / vemlg / troca / gamgens valor. Tratar: monark, 86. Valor

9979-0605. Vende-se moto CG Titan Vende-s� moto Volka, R$ 250,00. Tratar: Trofor: 275-0651,
97, azul, R$ 2.500,00. 1.500 cc, ano 91, cor 9122-1157Ç>u com VilmorCompro 1 moto 750, no Tratar: 371-5343. preta. R$ 12.000,00 372-2402.

I, \

p� e ti� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. ArROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - se

Rolamentos -

Retentores
Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos -

Graxa

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTOPEÇASUNIVERSALLTDA.

Fon'e:
370�7184

Rua Bernardo Dorn usch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

(47) 376-1772/ 273-1001

�U._ C r L A
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC C._;L- ....
MODELO COMB COR ANO Omega GLS 2.2 Gas. Cinza 1996

S 10 Diesel Branco 1996
VW D-20 Conquest, compl. -ar Diesel Branco 1995

Gol MI Gas. Vermelho 1998 Kadett GL 1.8, dir. hidr. Gas. Cinza 1994
Santana Mi 1.8, compl. 4p Gas. Azul 1997, Omega CD Piloto Automat. Gas. .Oinza

:

1993
Gol! GTI Completo Gas. Azul 1995 Kadett SL V.EL. rodas Alcool Cinza 1993
Parati CL 1.8 Gas. Verde, 1994 Kadett GSI 2.0 Gas. Amarelo 1992

FlAT Opala Comodoro SUE 6CCGas. Prata i 1991
Palio EDX 1.0, 2p \ Gas. Cinza 1998 Chevette 1.6/S Gas. Branco 1989
Palio EDX 1.0, 4p Gas. Cinza 1996 FORD
Tipo 2.0, 4p, completo Gas. Azul 1995 Fiesta 4p Gas. Vermelho 1995
Uno C.S. 1.5 Gas. Verde 1995 F 1000 SS, comp. -ar Diesel Preto 1993
Uno 1.5 R Gas. Branco 1990 Belina GLX Alc. Verde 1990

GM Escort XR 3 1.8 Gas. Azul 1989
Corsa Super 4p Gas. Vermelho 1997 MOTO
Corsa Super, 4p Gas. Vermelho 1997 CBX 750 F Gas. Preta 1987

FORD
KA 00/00 prata gasolina
Ford Ranger 10D 00/00 preta diesel
Ford Courier 99/00 prata gasolina
KA 99/99 pfata gasolina
Ranger 14 E 99/99 cinza gaSOlina
KA 98/99 cinza gaSOlina
Courler CLX 97/98 vermelha

, gaSOlina
Mondeo CLX 97/97 verde gas\llina
Escort 1.8 I GL 96/96 preta gasolina
Ford Escórt 1.81 GL 95/96 branca álcool
Ford Escort 1.0 Hobby 94/94 branca gasolina
Escort 1.8 I GL 94/94 azul gasolina
Verona LX 91/91 azul gasolina
Del Rey Ouro 82/82 azul qasnllna

GM
5 10 Deluxe 96/96 azul diesel
GM Chevy 500 SL 89/90 prata gasolina

VW
Saveiro CL 91/91 prata álcool

FIAT'
Fiat Uno Mille! SX 97/98 branca gaSOlina

Lista de Veículos VEGIPA
Opala Comodoro SL/E 89/89 prata gaSOlina

Lista de Veículos PARTICULARES
Mondeo CLX FD 97/97 azul gasol na
Ranger STX 96/97 branca gasol na
Corsa Wind 96/96 branca gasol na r

Na MORETTI
,

AUTOMOVEIS
s

•

seu, semrnovo co

[eito de novo

hrique Piazera, 199 - Centro -

IJHeliar
B A T E RI A S F R e E

fMZiS
RuaJorge Czerniewicz, 42 - FONE:275-223'
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Venha até a Javel conhecer de perto o carro feito,
especialmente para você. E tem mais!!!

Novo Uno
Mille 2002

Novo Brava SX 2002

NA JAVEL VALE TUDO PARA VOCÊ SAIR DE CARRO ZERO.

íTENS D. SÉRIE:
_

• Direção hidráulica
---�--____'

• Trava elétrica
,. Vidros elétricos
• FIAT code
• Limpador traseiro
• Desembeçndor
traseiro

A PARTIR DE

R$20.750,p�
OU ENTRADA + 48X FIXAS

371·2111
Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Os melhores seminovos estão na Ja"elMultimarcas.

MARCA MODELO ANO COR MARCA MODELO ANO COR
�----------------------------- CARROSUSADOS------------------------------�.

',i\"mmi'i',,��ffD'E::i,immm'i:i:il!, i i', 'FIAI ri i" i'.::i"il'; "'" ":'i,JUNO MILLE,;fe'2Riiii'i',) ,i,:, ';"., : \" "",iI96/96 PREIO';" .".

FIAI UNO MILLE EP 4P 95/96 PRETO
, RI.A'-"·" ./\'",M�REAWEEK:END;:,iii:ri:-"j','

".

---;:.99/QOii!lii!ii� ''-\lÊRDE,�:;:::''ê',:,}
FIAI 'IEMPRA 115 95/96 CINZA

iimmim:8?,VII.ill"", "i';"::i'i:,!::mmiffi:iH ;FIA�:':,,' "',"",', i IilIORINO FURGÃO '_ i'::;("';;'--';f9-z/9í' "il,:'!::,;}::' â8ANcô
PALIO EX 98/98 CINZA VW

..
-

doLis\} 99/99 BRANCO
"i:;',i�i','i"'i:PAlIO,:E)<m:ili,'''':

.

"i"', 'j',961Sal:iii,i;inj;" l'i�il!�Ul, ,ii' .", 'VW',
.

"'''' "j:'G(),�rvn' ,"i:",i i" ':';'9,S/9:9i',: i'! ",:�ER()Eii!ii,
PALIO EX 98/99. AZUL ' GM OMEGA GL 94/95 BRANCO

',i:il!ii!:i!!i';PAI510"WEEKEND ir'" ;:\:' "'\ "',';'.-';97/97' ,';ii'/"'\:';::. VtlRDÊ;i' ""',.:" GM'i",i,
'

PALIO WEEKEND 1.0 99/99 AZUL GM
i:�':,S]Bt\P8_'\'VÓBJKIN�: ,: 1,:J', "

.... , i::';"'99/9QI;;:ii' �,:::'f,'" "CINzA·" �IaD'� '·ili:'i,',mmli,Hl'",ii,li.l?AM
UNO MILLE EX 99/00 VERMELHO

UPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

GARANTIA DE
CÂMBIO E MOTOR

JUROS PRÉ-FIXADOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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QUINTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2001

Corsa 2001
Vende-se Corsa Wind 4p, 1.0,

branco, cf limpador e

desemb. traseiro, ar quente,
18.500km, revisão gratuita

até 35.000km. Valor
RS 8.500,00 + 24x

RS 327,52� Tratar: 9102-6772.

, II

Fiesta 99
Vendo Fiesta
Class 99,

4 Pts, cl dir.hidr.
RS 13.300

Tratar 9117-3580

Scânia 113
94/94 Branca, engatada,
traba(hando, particular.
A vista RS 84.000,00 ou

entrada RS 15.000,00 +

parcelas de RS 1.119,00
consorciada.

Tratar: (43) 9113-4971.

VENDE-SE VOYAGE,
bronco, ano 88,
impecável.

Valor o combinar.
Trotar: 370-0816 ou

9963-7710.

M

371-7770

REVESTIMENTO

AUItWDBIIÍSJ1CO

EMCOURO E

TECIDO

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

Vende-se Gol CL 1 .6, 92,
excelente estado, com aro de

liga. Entrada R$ 3.200,00 +
27x R$ 214,00. Tratar:
372-0982.

Vende-se 5aveiro GL 1.8,
gasolina, 91, marrom.
Tratar: 9905-2848.

Vende-se Gol 1000 I, 97,
bordô, rodas de liga.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Gol CL 1.6,
vermelho, pára-choque
personalizado.
Tratar: 9903-2936.

Vende-se Goll 000, ano
93, ótimo estado, ou troca-

.

se por veículo de menor
valor até R$ 5.000,00 e

assumir financiamento.
Tratar: 370-7703, com
Volmir.

Vende-se Fusca 1300L,
ano 80, cor branca. Valor
R$ 2.800,00, em ótimo
estado. Tratar: 9104-
7873 ou 9122-9867.

Vende-se Passat, 81, bom
estado. Troca por moto
CG 125. Tratar: 273-
0221 (período manhã)

Vende-se Fusca 99, cor
branca, rodas de brazilia
e acento de couro
recicláveis. Troco por
moto. R$ 2.000,00 e

assumir 4 prétoçôes,
Tratar: 370-2152.

Vende-se Gol CLll.6,

ano 96/96 a gasolina,
roda de liga leve, aarelho
de CD, cor branco.
Ótimo estado. Valor
R$ 6.000,00 e assumir
34 vezes de R$ 267,00.
Tratar: 371-2738 ou

9975-2328, com Jaison.

Vendo Voyage CL, 90,
preto. R$ 5.500,00 ou

R$ 1.500,00 + 32x
R$ 225,00. Tratar:
9952-6889.

Vendo Parati 1.0, 16
válvulas, ano 2001, cor
cinza, grafite. Valor + 12x
R$ 745,00. Aceito carro.

Tratar: (47) 9996-2525.

Vendo Fusca, ano 70,
original, bom estado.
Tratar: 370-3062 ou

370-2130.

Vende-se Fusca, ano 81,
1300, cor branca.
Tratar:.370-1961 .

Vende-se Santana, 86,
preço super especial.
Tratar: 376- 1148.

Vende-se Gol, ano 83,
motor AP. Valor R$
2.500,00, aceito troca.
Tratar: 9122-1157.

Vende-se Fusca, ano 72,
motor. 1300, bom
estado. Valor R$
1.600,00. Aceita troca.
Tratar: 9122� 1157.

Vende-se Gol CL, ano
88, branco, com rodas
de liga, acentos de
couro, CD Player.
Observação: movido à

gás natural. Valor
R$ 6.800,00. Tratar:
9973-5158, com Gilmar.

VENDE-SE ESCORT SW

4p, ano 97, completo ou troco

por carro de menor valor.
R$ 17.000,00.

Tratar 370-0581 ou 9102-1413.

Vende-se Fiat 147, ano
83, motor e pintura nova,
estofamento em corvim
novo. Valor a combinar.
Tratar: 371-4284.

Vende-se Fiorino Furgão,
ano 88, ótimo estado.
R$ 2.000,00.
Tratar: 9902-7317.

Vende-se Tipo, 94, 4 p,
teto solar. R$ 8.000,00.
Tratar: 9961-9055 ou

(47) 446-0556.

Vende-se Uno Ep, ano 96,
cor verde escuro, gasolina,
c/ vidros e travas elétr.,
alarme todo original.
Valor R$ 8.300,00.
Tratar: 9113-1769.

Vende-se Fiat 147, ano
83, motor e pintura nova,
estofamento corvim novo.

Valor a combinar. Tratar:
3n -4284, com Ferreira.

Vende-se Uno Mille, 85,
branco, 2p. Valor à
combinar. Tratar:
370-9282, com Rose.

Vendo Uno C5, ano 85,
cor bege. Valor
R$ 3.300,00. Tratar:
9993-0623.

Vende-se Uno C5 1.3,
ano 89, ótimo estado.
R$ 4.500,00, aceita
moto. Tratar: 373-0131.

Vende-se Tempra IE, 2.0,
completo, 8 válvulas,
verde metálico.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Uno Mille, 92,
verde metálico, limpador,
desemb., ar quente.
Tratar: 371-5343.

VENDE-SE GOL MI 98,
branca, revisado pela Caraguá.

Valor R$ 10.8·00,00.
Aceita-se carro de maior valor.

Tratar: 9955-0504

Vende-se Palio ED, 98,
4p, dourado, travas
eleétricas, rodas de liga.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Fiat Tipo IE, 1.6,
95, 4p, prata, compl. - ar.

Tratar: 371-5343.

Vende-se Uno 1 .55,
branco,93.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Uno Mille, 98,
4 portas, completo - ar,
vermelho metálico.
Tratar: 9905-2848.

Vende-se Fiat Prêmio 1.3,
85, branco. Tratar:
9905-2848.

Vende"se Fiat Palio EX,
99, branco, 2 portas,
pára-choque
personalisados..
Tratar: 371-5343.

Vende-se Uno 1.3, ano
89, branco, gasolina.
Tratar: 371-5343.

Vendo Fiat 147, Spazio,
ano 86, ótimo estado.
Valor R$ 1.700,00,
aceito troca.

Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

Vendo Fiat 147, Spazio,
ano 85, ótimo estado,
com rodas esportivas.
Valor R$ 1.700,00.
Aceito troca.
Tratar: 372-2402 ou

9122-1157.

VENDE-SE OU TROCA-SE S-10
estendida, de cor branca, impecável, completa,

com acessórios, ii gás natural veicular.
Valor RS 22.000,00.

Tratar: 373-2014, com Nei

Empréstimo Pessoal
FÁCILCRED

SOLUÇÃO PARA VOCÊ

Vende-se Blazer
Executivo, 99, automat.,
preta, único dono.
Tratar: 9977- 1738 ou

(47) 363-9999.

Vendo Toyota, 77, traçada
nas 4 rodas, com
carroceria nova e cabine

impecável. Tratar:
9975-4135.

Vende-se lancha Marajó
16, motor Everude 35,
novo, completa. R$
8.700,00. Aceita troca.
Tratar: 370-2227 ou

9975-1804.

VENDE-SE PALIO EX; 98
vermelha, em perfeito estado.

Valor R$ 10.800,00.
Aceita-se carro de maior valor.
Tratar: 371-1919 cl Vilmar

Simples, rápido e sem burocracia
Venha conferir
o menor taxo de juro!

l&tfJOOti
Basta apresentar:
Carteiro de identidade - Comprovante de residência -

Comprovante de rendo - Talão de Cheques
••IIft••11(111' • .,.v",ao

Ruo Reinaldo Rau, 60 (Market Place) 6g andor, solo 601 - Fone: 371-8464

VENDE-SE JOGO DE

RODAS MOMO,
símbolo 16, com pneus.
RS 1.800,00. Tratar

9118-0448, com Denis.

FERRO VELHO .UNIVERSAL
AUTOPEÇASUNIVERSALLlDA.

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmilt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

Fone:
370-7184

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



+ Muito legal o novo - A guerra de festas

point do amigo Hélio na noite jaraguaense
Zonta: o Big Lanches. continua.
Nem a chuva atra- Tem gente que não

palhou a inauguração consegue parar de
da nova lanchonete, pensar em tirar pú
no último dia 29, que blico dos "concor
contou com a pre- rentes". Ao invés de

sença de muita gente existir um acordo, ou
bonita e animada. mesmo respeito, tem
Pra quem não sabe a aqueles que deixam

localização, o Big se levar pela ignorân
Lanches fica na ciaequerem"baterde
esquina da Rua Epi- frente".
tácio Pessoa com a Por que os eventos
Rua Esthéria Lenzi destinados ao lazer e
Friedrisch. à diversão do público

.
Agora Jaraguá do Sul precisam envolver
tem mais uma grande esse tipo de compor
opção para você tamento?
fazer um bom lanche Será que isso nunca

e, também, para a prejudicará sua

sua parada nos fins sobrevivência no

de noite. mercado?
Parabéns, Hélio!

POVO

li N 11
POR: CARLA MAURER

FOTOS: TÉo BOGO

102 ,.
BRASIl'·

-

o melhor lanche da cidade

li371-5309
Av. Mal Floriano Peixoto, 170 - Centro

LOGO MAIS•••
QUINTA-FEIRA 6/12:

Notre: "Quinta do Pagode", com o Grupo "Koi
saboa".

SEXTA-FEIRA. '7/12:

Big Bowlling: Formatura do Colégio São Luís,
com a banda Mr. Jocker.

SÁBADO 8/12:

Notre: "Ladies First". Das 23 horas à meia
noite as mulheres não pagam entrada e a

bebida é de graça.

lU

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As quatro gerações da família. Alida Rux

(bisavó), 77 anos, que aniversariou dia 30/11,
ao lado da filha, Onelia I<asweiller, 54 anos, a

neta, Aline I<asweiller Schoartz, 20 anos, e a

bisneta, Amanda Schcartz, de um ano e meio

�{i - p�veite para

q:er olseus laços de
No período da tarde,
borrecimentos em casa:

ção amorosa à vista.

Touro - Trabalho extra virá

d;c.alhar, moS você terá que

odi�(plgJ,l�s planos de lazer.

�a!t���o����u��I��aromdnce;!

;;:g O dia vai pedir
rsão. Você estará bem
a do que quer e

loção a dois ficará

?!;emprepediu às
estrelas.
Câncer - O astral estará

"e);{�,ressar os seus
�A noite vai ser

E9ra quem desejo
o mais de intimidade.

GENTE & INFORMAÇÃO

Fabiane Bertoldi, 15 anos

e fazendo curso de gaita há
3 meses, é filha do empre-'
sário Carlos e Marta Ber

toldi, e Andrieli Catti Adro

vandi, 10 anos e também
cursando gaita há 5 meses,
é filha de Adolfo José (Go

gue) e Roberta Adrovandi,
em apresentação na Es

tância Peão Farrapo, no

dia 30/11, são alunas do

professor Tiãozinho, e filia
dos ao CTG Do Trote ao

Galope.' A homenagem é
do Onofre. Sucesso!

QUINTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2001

A Duas Rodas Industrial
aniversariou sábado, completando
76 anos. A empresa jaraguaense,
líder no segmento de ingredientes
para a indústria alimentícia, com
mais de dois mil itens de produtos,
inicia, em janeiro, a instalação de
unidade de produçãode matéria
prima para sorvetes, em Sergipe

FELIZ ANIVERSÁRIO
2 DE DEZEMBRO
Patrí c ia Lewerens
Solmar Mesch
Caroline Nau
Erivald Maier
Olinda Konradt
3 DE DE'ZEMBRO
Larissa H. Leutprecht
Norberto E. E. Baade
Alevorli Xavier Ribeiro

4,DE DEZEMBRO
Sérgio Packer
Hercílio Adriano
5 DE DEZEMBRO
Ilze Schimidt

Mauy Mary Duwe
Dalton Cleber Mohr
Katia Schulz
6 DE DEZEMBRO
Alfredo Eichinger
Aline Valentini
César José Zanetti
Dario Pradi
Valdete Hernacke
7 DE DEZEMBRO
Maria Schimitt Gascho
Juliana Aline Alves
Maria Helen'a Feldens
Gerhardt H. A. Briese

8 DE DEZEMBRO
Ricardo Augusto Borges
Fernanda Voltolini
Marco Aurélio Cardozo
Gabriela R. Bubniak
Alberto Leoni

•

II

•

A Associação Recreativa Mannes está preparando
grande baile de encerramento do ano de 2001, sábado,
dia 15, a partir das 2� horas, no Parque de Exposições
Perfeito Manoel de Aguiar, em Guaramirim.

A festa é aberta ao público em geral, e a animação
ficará por conta dos cantores Eder e Jane, que pro
metem fazer com que todos se divirtam. Ingressos à

venda por R$ 2,50. Não dá para perder!

--&ZC>A -�
r�'I."A.
Educacão Inf4ntil

(MU)
Reserye já �a,%�

rão corretos.

sua aparência.
,o clima de

mplicidade será dez!
Ca ieérnie - Supere a

a que vai sentir de
ê terá muito o que

, não dê conto dos

�l�li2__ Aproveite para
, mE;�S'leus sonhos: tudo

-

o se realizar. Sua
os amigos será

harmoniosa. Noite promissora
<

no romance.

Mudança no

agradar a todos.
üilo em família. O
de grande motivação
is. Aproveite!

lerá a pena sonhar
erá fácil cativar as
volta, mas evite

��iJ!i�g�âncias. Exponha o

que sente por quem ama.

Escorpião - Bom dia para
Ive'r o seu lado místico e

I. A sua intuição estará

proveite para diminuir
entre você e o seu

Leã

':l:'"
Terá motivos para se

01

r,." p incipalmente, ao lado
ss as queridas. Convites

, ifftas vão servir de

estímulb,çPpoixão.
Virgem - Vai ser fácil

.

tarefas árduas. A vida

igirá sacrifícios.
de renúncia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Matrículas na rede estadual
vão até odia 14 de dezembro

]ARAGuA DO SUL - Até

o dia 14 deste mês a rede

estadual de educação está

aceitando matriculas para
alunos novos. De acordo

com coordenador da CRE

(Coordenadoria Regional de
Educação) , professor Ané
sio LuizAlexandre, todas as

34 escolas estaduais que

integram.a 17a CRE Oara
guá do Sul, Guaramirim,
Massaranduba, Corupá e

Schroeder) dispõem de va

gas. Ele aconselha aos pais
ou responsáveis para provi
denciarem a matrícula dos

filhos o quanto antes, na

escola mais próxima, para
que a coordenadoria possa
fazer os convênios parame

renda escolar e transporte
coletivo. "Esses convênios

são assinados a partir do
resultado da matrícula",
explica o professor. Segundo
ele,nenhumestudantevai ficar
sem vaga. 'Temos condições
de atender a demanda, com
folga", afirma
A previsão é que o nú

mero de alunos aumente algo
em tomo de 3 a 4%. Atual
mente são 24.352 alunos que
freqüentam. as unidades de
ensino darede estadual Desse

total, 464 são da Educação
Infantil, 12.648 no Ensino
Fundamental e 6.904 são do
Ensino Médio. Das 34 es

colas estaduais da região, 16
atendem o Ensino Médio,
sem contar o Cejas, (Centro
de Educação de Jovens e

Adultos) que atende 3.861

estudantes. (MHM)

Campanhaincentivamatricu1as
na Educação de Adultos

]ARAGuA DO SUL - As

secretarias de Produção e de

Educa�ão e Cultura estão

desenvolvendo uma cam

panha que tem como ob

jetivo atrair o maior número
possível de pessoas a se

matricular na Educação de

Jovens e Adultos. A in

formação é do secretário de

Produção, Dieter Janssen,
acrescentando que até o dia
14 deste mês - quando en

cerra o prazo de cadastra
mento - haverá uma di

vulgação maciça na cidade

alertando sobre a importân
cia de se concluir o ensino
fundamental. "Para isso,
estamos colocando anún-

cios nas emissoras de rádio
e envolvendo as associações
de moradores e as empre
sas", explica.

De acordo com o secre

tário, foi realizada recente

mente uma reunião com os

presidentes das associações
de moradores do Municí

pio, quando solicitamos que
levassem esta conscientizá

ção para as comunidades

que representam. Neste
mesmo sentido, também as

empresas da cidade desen
volvem trabalho de esclare

cimento junto aos seus

funcionários, incentivando
os a participar da Educação
de Jovens e Adultos.

Dr. Antonio E. Menna
••• _. • ...... o ••• ,_ ..... ••• _ •••••_. • •••••• ",_,,_ •• _.'� •• • __ •• " ••

OFTALMOLOGISTA CRM: 3059 - CPF: 468859357/00
......................................................................................................................................................................................................................... �.

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

I DENÚNCIA: ESGOTO DOMICILIAR É DEPOSITADO DIRETAMENTE NO RIO MOLHA

Poluição da água de riacho

preocupa .moradorcs do Molha
]ARAGuA DO SUL - o

auxiliar de serviços gerais
João Avancini mora há 13

anos no Rio Molha. Sua

propriedade, localizada
depois do asfalto e cercada
de vegetação, tem até ca

choeira. O único incon
veniente para um melhor

aproveitamento do local é
a poluição, causada pelo
depósito constante de

dejetos humanos e de ani

mais, que são despejados
diretamente no leito do
riacho. Âpesar da boa

vontade de Avancini em

manter o local em perfeitas
condições, ele admite que
todo o esgoto gerado na

família desemboca no

riacho. "Aqui praticamente
todos os moradores fazem
isso. Acho que apenas al

gumas famílias investiram

na colocação de fossa, fil
tro e sumidouro", afirma
o morador, que diz não ter
condições financeiras para
uma' instalação mais ade

quada. "Gostaríamos que
a Prefeitura ajudasse, mas
isso ainda não aconteceu",
declara Avancini.

Além de Avancini, ou
tros moradores reclamam

do descaso da administra

ção pública em relação ao

assunto. Na avaliação do

vendedor autônomo e

também morador do bair

ro, Gilbe-rto Edson Ra

mos, a situação é incon-

Avancini gostaria de usar a cachoeira como ponto turístico

cebível. Inconformado, ele
pediu a presença do fiscal

sanitarista .da Prefeitura,
Humberto Maurer, que
esteve ontem no local

acompanhado do enge
nheiro sanitarista Ricardo

Meyer, que até a semana

passada trabalhava no

setor de Vigilância Sanitária.
Eles afirmaram que conhe
cem o problema mas não

podem fazer nada. "Se ti
véssemos o auto de inti

mação poderíamos notifi-

Sua Melhor op�ão de prazer
u4"C»�(t .....c»i", 1.4 �';T�$

Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteir"o,

massasens er"ótic;as

FO N E: '(47J 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

car os moradores e, a partir
de um prazo pré-estabe
lecido, cobrar dos moi

radores a instalação de

uma fossa, filtro e sumi

douro", afirma Maurer,

Segundo ele, o ideal é fazer
um inquérito sanitário
entre a comunidade do

bairro para identificar quais
os métodos usados pelos
moradores no tratamento

de seus dejetos e qual a

situação econômica da

comunidade. "Mas até

agora não fizemos nada

disso", declara o fiscal.
Na avaliação de Mau

rer, a administração pública
ainda não tomou as pro
vidências necessárias nesse
caso porque o esgoto sa

nitário está sendo implan
tado gradativamente. Co
mo a rede de esgoto não vai

atingir todos os mora-dores
do Rio Molha, a contami

nação do riacho deve per
durar até que a comunidade

providencie o que for ne

cessário para evitar a polui
ção do riacho por colifor

mes fecais. "É uma vergo
nha e uma falta de consci

ência o que deixaram acon

tecer aqui. Como que a ad

ministração pública fala em

turismo ecológico e religio
so se não dá conta nem de

preservar o que tem", critica
Ramos. Ele mora há dois

anos no local e conta que
desde que chegou tem in

sistido junto aos moradores

para que tomem as provi
dências corretas. De acordo

com Ramos, dos quase três
milmoradores do local, cer
ca de 80% jogam os dejetos
direto no rio.

O secretário de Saúde

Esporte e Lazer disse, atra
vés de recado dado pela
secretária, que vai se reunir
com os técnicos da área

para definir melhor a situa

ção do Rio Molha. (MARIA
HELENA DE MORAES)

SEU FUTURO MER�CE O ,MELHOR. �
VISITE-NOS NO PLANTA0 DE MATRICULAS POSITIVO

04 E 05/12 JOINVILLE

Av. Marechal Deodoro da Fonseca 320 em Jara uá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IOBRA: MORADORES RECLAMAM DE MEDlÇAO NA ABERTURA DA RUA DANIEL RUMPEL

Família Becker alega perda de
parte do terreno para a obra

]ARAGuA DO SUL -

Proprietários de imóveis
na Rua Daniel Rumpel,
membros da família Be

cker, contestam a medição
topográfica feita para a

abertura da rua, travessa

que faz ligação com a Rua

Prefeito. Waldemar Grub

ba, no Bairro Baependi. O
casal Rolando e Ana

Becker e a irmã dele, Ana
dir, compareceram terça
feira pela manhã no local

da obra para reclamar

providências ao respon
sável pela fiscalização do

serviço de topografia da

Prefeitura, Ivo Hass.

Eles alegam que estão

sendo prejudicados por�
que já cederam 2,5 metros
na parte lateral dos imóveis

(pelo lado direito de quem
sobe a rua), para viabilizar
a reabertura definitiva

daquela via pública, em
acordo feito anterior

mente com a Prefeitura.

Ana, o marido e a cunha

da, discutiram a situação
diretamente com o res

ponsável pela fiscalização
do serviço de topografia,
Ivo Hass. Ele negou ter

acontecido qualquer erro,
explicando que a medição

Edson Junkes/CP

Proprietária compareceu e reclamou com o fiscal

foi feita com base no que
havia sido acertado com os

proprietáriC?s, subtraindo a

faixa de 2,5 metros.

Rolando, que é pro

prietário do Posto Alvora

da, diz que não está recla

mando da obra, que é um

benefício e atende aos mo

radores da rua, mas não

concorda com a medição.
Amulher dele lamenta que
a Prefeitura não tenha

avisado antes, e nisso con

corda a cunhada. "Foram

simplesmente chegando e

iniciando a obra sem co

municar nadg", reclama
Anadir. O fiscal da to

pografia discorda, dizendo
que o acordo já estava fei

to e a Prefeitura não tinha

mais compromisso de con

sultar ou comunicar o início

da obra para ninguém.
Hass explicou que ape

nas uma parte da rua será

feita nesta primeira etapa,
porque existe uma residên

cia, que será atingida. Além
disso, a Prefeitura ainda

precisa negociar a retirada

de parte do terreno de pe
lo menos uma moradora

do local, que não concor

dou em fazer doação (por
que retira toda a área dis

ponível na frente da resi

dência) na época da ne

gociação com a família Be

cker. O serviço de abertura

da rua teve que ser inter

rompido' ontem, prejudica
dopela chuva. (MILTON RAASCH)

LOTERIAS
4/1212001

Duplasena
concurso: 9

1° prêmio:
10 - 18 - 22 - 37 - 42 - 44

2° prêmio:
10 - 26 - 31 - 37 - 42 - 46

5/1212001

Megasena
concurso: 319

12 - 16 - 17 - 19 - 23 - 48

Lotomania

concurso: 172

12 - 13 - 14 - 19 - 26 -

30-34-35-38-46-
52 - 53 - 55 - 56 - 57 -

67 - 71 - 73 - 91 - 95

Loteria Federal
conc.03599

1°_ Prêmio: 67.980
2°_ Prêmio: 46.732
3°_ Prêmio: 57.609
4°_ Prêmio: 65.248 I,

5°_ Prêmio: 54.142

Prefeitura de Corupá busca recursos

para pavimentar a Rua Francisco Mees
CORUPÁ - o prefeito e o restante relativo ao fi

Luiz Carlos Tarnanini nanciamento.

esteve em Florianópolis Conforme o prefeito,
esta semana, acertando a

realização de convênio

com a Secretaria de Desen

volvimento Urbano e do

Meio Ambiente do Gover

no do Estado, com a fi

nalidade de assegurar re

cursos para a pav1men
tação da Rua Francisco

Mess, no Centro. O valor

do convênio será de R$
250mil, com contrapartida
de R$ 75 mil da Prefeitura,

serão pavimentados cerca

de 1,5 mil metros daquela
via pública,melhorando as

condições de infra-estrutu
ra para uma parcela con

siderável de moradores.

Tamanini informou tam

bém que 90% do recapea
menta asfáltico da Rua

Roberto Seidel já foram

concluídos, noj acesso ao

Seminário Sagrado Cora

ção de Jesus, e, em breve,

será recuperada também a

Rua Padre Gabriel Lux.
Esta obra está sendo feita
com apoio financeiro do

governo estadual.

Por outro lado, está

confirmada a pavimen
ração de mais 315 metros

na continuação da Rua
Roberto Seidel, no trecho

que conduz para a Rota
das Cachoeiras. Esta última

etapa será feita com apoio
financeiro de moradores,

,

que concordaram em di

vidir custos. (MR)

Associação comercial inaugura terça-feira
as instalações' da sede própria em Corupá

Estas crianças têm muitos motivos para estarem assim felizes. Elas têm

um lar confortável e seguro. Elas têm o que comer todos os dias.

E, ainda, têm muitos brinquedos para alegrar o Natal.

Conhecemos crianças que
não têm nada disso,

por isso lançamos
mais uma campanha

"Natal Carente". Mais uma

i vez, pedimos humildemente

sua ajuda para que

possamos fazer mais

algumas crianças felizes.

Colabore doando

brinquedos, roupas
QU alimentos. Traga sua

contribuição à redação do
CORREIO DO POVO

ou ligue 370-7919.
É tão fácil ser Papai Noel...

Colabore!

CORUPÁ - A Aciac

(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Corupá) realiza na pró
xima terça-feira a inau

guração da sede própria.
A solenidade inicia às 20

horas, com a recepção
aos convidados, seguida
de homenagem aos só

cios-fundadores e ato

inaugural, concluindo

com um jantar de con

fraternização no Restau

rante do Mário. A sede

possui 227 metros de

área construída, com au

ditório para 60 pessoas,
e demais dependências.
O investimento na obra

foi de R$ 130 mil.

O presidente da

Aciac, Herrmann Suesen

bach, destaca que, com a

construção das novas

instalações, mais amplas
e confortáveis, a associa
ção poderá prestar me

lhores serviços para os

sócios, principalmente na

parte de treinamento de

recursos humanos, com a

ocupação do auditório.

Uma centena de empre-sas
está filiada e participa das

.atividades da Aciac. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cesar Junkes/CP

Veículo tombou lateralmente e foi retirado com dificuldades
/\

Onibus tomba em arrozeira'

na Estrada Rio Branco
]ARAGUÁ DO SUL -

o ônibus com placa
LZL-7894, da Viação
Canarinho, saiu da pista
e tombou lateralmente

o veículo conduzia

trabalhadores proceden
tes de Massaranduba

para o turno de trabalho

em uma empresa têxtil

em ]araguá do Sul, quan
do envolveu-se no aci

dente. Oito trabalha

dores sofreram peque
nas escoriações e foram

atendidos no Hospital
São]osé, mas liberados

em seguida. A retirada

do ônibus foi providen
ciada logo em seguida.
Não foram fornecidos

mais detalhes sobre o

acidente.

em uma arrozeira on

tem à tarde, na Estrada

Rio Branco, que faz a

ligação de]araguá do Sul

com a SC-413, através
do Bairro Ilha da Fi

gueira. A estrada estava

bastante escorregadia
por causa da chuva,
além de estar em pre
cárias condições, com
muitos buracos e tráfego
difícil.

Rapazes e Senhores
(sem experiência)

Ganho:

R$1.000,oO *

Para instalação e reparos de linhas telefônicas

POLÍCIA

que estar preparados
para todos os tipos de

chamadas, por ISSO,

fazemos diversos cursos

e andamos sempre com

todo material básico e

necessário em casos de

emergências como es

sas", assegura.
Segundo informa

ções do hospital, Sa

muel Gonçalves da Luz
nasceu exatamente às

14 horas, com 3,75 qui
los, e 50 centímetros.

Eliana e Samuel passam
bem. (FABIANE RIBAS)

I SOCORRO: ESTE ANO É O PRIMEIRO CASO DESTE TIPO DE OCORRÊNCIA, NO MUNiCíPIO

Jovem entra em trabalho de

parto dentro da ambulância
CORUPÁ-O Corpo

de Bombeiros Voluntá

rios de Corupá atendeu

chamada inusitada na'

tarde de ontem, às

12h55. Eles foram acio

nados para comparecer
na Rua Estrada Rio

Novo, localizada no

Bairro Rio Novo, que
fica a 14 quilômetros dis
tante do centro doMuni

cípio, próximo à rota das

cachoeiras. Ao chegar
no local, os socorristas

colocaram na ambulân

cia a doméstica Eliana

Gessner Gonçalves da

Luz, 18 anos, grávida
de nove meses. Ela

estava acompanhada
do pai da criança, Cláu-'
dia Gonçalves da Luz.

- Elejá estava sen

tindo as dores das

contrações, quando o

veículo começou a

andar, não deu uns 300

metros já tivemos que

parar rapidamente para
atendê-la porque já não
tinha mais tempo, a

bolsa já havia estoura

do e a criança iria nas-

cer ali mesmo -, conta

o chefe de equipe dos

bombeiros, Carlos Mi

guel Alves. Ele diz que
três socorristas fizeram o

parto, que foi sucesso, sem

complicações. Em segui
da, encaminharam mãe e

filho para o hospital co
munitário de Corupá.

Esta foi a primeira vez
que os bombeiros aten

deram este tipo de ocor

rência, em 2001, mas em

anos anteriores já haviam
sido registrados cerca de

três casos. "Nós temos

Homemmorre atropelado pelo trem no Bairro Vila Lalau
]ARAGUÁ DO SUL - tenário, próximo à mindo, deitado no trilho tufas múltiplas e vários \

Na madrugada de ter- Weg II. Segundo in- do trem, quando a loco- cortes pelo corpo.

ça-feira, por volta das for,mações do Corpo motiva o acertou. Les- Informações da Po-

2 horas, Luis Carlos de Bombeiros Volun- srnann morreu na hora lícia Militar apontam

Pinter, 50 anos, morreu tários de ]araguá do do acidente e foi encon- que a vítima tinha pas-

atropelado pelo trem, Sul, que prestou aten- trado embaixo do pri- sagem pela delegacia
na Rua Henrich August dimento à vítima, o meiro vagão, após as três da cidade, que está in-

Lessmann, Bairro Cen- homem estava dor- máquinas. Ele tinha fra- vestigando o caso. (FR)

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DEJARAGUÁ
DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em pleno gozo de seus

direitos sociais, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no

próximo dia 12 de dezembro de 200 I, às 13:00 horas em primeira
convocação e caso não haja número legal, haverá uma segunda
convocação para uma hora após, isto é, às 14:0'0 horas do mesmo dia

.

e local, com qualquer número de associados presentes, a qual será
realizada na sede do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent,
225, nesta Cidade, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Apreciação, discussão e votação da previsão orçamentária para o

exercício de 2002;
2 - Seguro do prédio e seu conteúdo;
3 - Assuntos diversos do interesse da classe,

Jaraguá do Su� 4 de dezemb�o de 2001.
José Boshammer - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DEJARAGUÁ DO
SUL - SC

Secretaria de Desenvolvimento Municip�1
AVISO

Concorrência N!! 130/2001

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, torna público que
encontra-se SUSPENSA a data de entrega e abertura das
propostas, bem como a disponibilidade da íntegra do Edital,
por força de necessária adequação técnica do projeto que
integra.
Designada nova data, o aviso será republicado.

Jaraguá do Sul (SC), 04 de dezembro de 2001

Irineu Pasold
Prefeito Municipal

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
�V'AÇA�CANARINHO Ónibus Leito Turismo

Ónibus Executivo
Microônibus

tfm�rWlr.i�Bó:i1fa��� dt�vi��r.s.
Lazer - Turismo - Fretamento

Rua Roberto Ziemann, 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC

Te/. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br
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I FUTSAL: KIFERRO E INDEPENDENTES DISPUTAM A FINALÍSSIMA DO TORNEIO

Campeonato Aberto de Futsal
encerra amanhã, na Arsepum

]ARAGuA DO SUL - As

equipes Kiferro e Inde

pendentes vão definir a fi
nal do Campeonato Aber
to de Futsall/2001, Tro
féu 125 Anos de Jaraguá
do Sul, que será realizada

amanhã, a partir das 20h30,
no ginásio de esportes da

Arsepum (Associação Re

creativa dos Servidores PÚ

blicosMunicipais). As dis
putas de terceiro e quarto
lugares acontecem às 19h30,

entre os times Eletropol e
KLC, no mesmo local. Na

terça-feira à noite foram

realizados os jogos válidos

pelas semifinais, A Kiferro

venceu o time da Eletro

polo por 4 a 3, e o Inde

pendentes, que entrou em

quadra contra o KLC,
derrotou o adversário por
6 a 2.

O Aberto de Futsal já
teve 29 partidas realizadas

e registrou um total de 258

Malwee e Colegial decidem
o EstadualJuvenilno sábado

]ARAGuA DO SUL - A

equipe Malwee/FME vai

entrar em quadra neste

sábado para enfrentar o

time do Colegial/Floria
nópolis e decidir o título

do Campeonato Catari

nense de Futsal Juvenil. A
partida tem início às 20h30,
no ginásio de esportes do

Parque Malwee, em Jara
guá do Sul. Com trans

missão da Rádio Jaraguá,
o jogo apontará o cam

peão já no tempo regula
mentar, independente
mente do resultado, já que
o empate também dá o tí

tulo aos jaraguaenses, pela
boa campanha realizada

ainda na primeira fase.

A invencibilidade da

Malwee/FME nesta com

petição em jogos disputa
dos em casa - 11 vitórias

e dois empates, em 13 par
tidas - credencia a equipe

.

de Jaraguá do Sul como

favorita ao título.

Para o time jaraguaense
se tornar tricampeão (ven
CeU as edições de 1999 e

de 2000 do Campeonato
Catarinensej.Ío treinador

Augustinho Ferrari diz

que primeiro os jogadores
precisam ter mais calma e

tranqüilidade, pois quali
dade técnica não falta à

eqwpe.

gols, o que representa
uma média de 8,8 por jo
go. Até o momento, a arti

lharia do campeonato está
com o atletas Rafael Be

lém, do Independentes,
que marcou oito gols em

13 partidas. A defesa

menos vazada está com

a equipe do Indepen
dentes, com 13 gols so

fridos em seis jogos.
Promovida pela Fun

dação Municipal de Es-

portes, a competição pre
miará com troféu e me

dalhas os três primeiros
colocados, mais cem quilos
de suíno para o campeão,
80 quilos para o vice e 60

quilos ao terceiro lugar. O
time classificado na quar
ta posição receberá 50

quilos de suíno e um tro

féu. Equipe disciplina, ar
tilheiro e defesa menos

vazada também ganham
troféus. (FABIANE RIBAS)

Malwee assume liderança do
Catarinense dePutsal Infanto

]ARAGuA DO SUL - A

equipe infanto-juvenil da
Malwee/FME assumiu a

liderança da fase final do

Campeonato Estadual de

Futsal ao somar sete pon
tos nas três partidas que

disputou no último final de

semana, em Chapecó: em
patou com o FutsalJoaça
ba/Colégio Marista Frei

Rogério em três gols; ven
ceu a AABB/Joaçaba por
5 a 2 e a AABB/Chapecó
pelo placar de 5 a 1.

AABB/Chapecó 2 x 5

AABB/Joaçaba, AABB/
Chapecó 4 x 4 Futsal

Joaçaba e AABB/Joaçaba
5 x 2 Futsal Joaçaba fo-

ram os demais resultados

da rodada.

A vice-liderança do

turno ficou com a AABB/
Joaçaba, que somou seis

pontos, seguida pelo time

do Futsal J oaçaba, com
dois, e AABB/Chapecó na
lanterna com apenas um

ponto ganho. O returno

das finais está marcado

para os dias 14 e 15 deste

mês, no ginásio do Parque
Malwee, em Jaraguá do

Sul. "Para conquistarmos o
título, basta vencermos os

dois primeiros jogos con

tra as equipes de Joaçaba",
. planeja o técnico Augusti
nho Ferrari.

Nadadores daAcademia Impulsovãoparticiparde travessias
]ARAGuA DO SUL - Desporto),o eventovai contar Anhatomirim, prova vá- de 1,3 mil metros.

Cerca de 12 nadadores da com a presença de atletas lida pela terceira etapa do O Circuito de Traves-

Academia Impulso vão de todo Brasil, além de 3° Circuito de Travessias sias do Mercosul reúne

participar da 19' Travessia países do Mercosul, que vão do Mercosul. A Aca- principalmente nadadores

Internacional da Lagoa da nadar percurso de aproxi- demia Impulso vai ser de clubes e academias do

Conceição, que será reali- madamente 2,3 mil metros. representada por 40 na- Sul do País. A academia ja-
zada nesse sábado. Orga- No domingo será a dadores, em diversas cate- raguaense ocupa a 15a co-

nizado pela Fesporte (Fe- vez dos jaraguenses partici- gorias entre 12 e 50 anos, locação geral, entre as 80

deração Catarinense de parem da 2a Volta Ilha de que vão percorrer cerca entidades participantes. (FR)

FINAL DO INTERESTILOS
A 5a etapa do Campeonato Estadual de Caratê
Interestilos vai acontecer neste sábado, no ginásio de

esportes da Arweg, a partir das 8 horas. Nesta última

etapa estarão presentes aproximadamente 40 dele

gações, num total de 800 atletas vindos de todo o

Estado de Santa Catarina. Na oportunidade serão

conhecidos os campeões estaduais do ano e as as

sociações vitoriosas, sendo que a Associação For-

,migari, de Jaraguá do Sul, está" em segundo lugar no
ranking e será representada por 65 atletas.

ATLETISMO
A equipe de atletismo da FME participa com 25 atletas

no Campeonato Catarinense Mirim e Pré-Mirim, que
vai ser disputado nesse sábado, na cidade de Timbó.

As competições vão reunir cerca de 540 competidores
de todo o Estado. Uma das expectativas de medalha

para os jaraguaenses é na prova de revezamento 4 x

75 metros, reunindo a equipe que foi prata no Colegial
disputada em Poços de Caldas - Diego Ricardo

Peiter, Lauro Santos Radtke Júnior, Alan Quedes de

Macedo e Rafael Splitter.

TORNEIO DE XADREZ
A FME vai promover o Torneio Reflexo Malhas de

Xadrez na terça-feira, a partir das 12h45, no pavilhão A
do Parque Municipal de Eventos, com o apoio da

empresa patrocinadora da modalidade. Destinada a

estudantes das escolas das redes municipal, estadual e
particular de ensino de Jaraguá do Sul, a competição
envolverá cinco categorias: 8, 10, 12, 14 e 16 anos. As

inscrições ocorrerão no dia e local do torneio, das 12h45
às 13h30.

ELE VEM TRAZER A PAZ!
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