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Prefeito Irineu Pasold (E) cumprimenta o ministro Ovídio

Ministro cgovem ior cumprem
�

.

atos oficiais em' .laraguá do Sul
0:tassinatura de I. ntratos que garantem mais de R$

2 milhões de\· nvestimentos do governo federal
em obras paramelhorias da infra-estrutura urbana
e habitação, no Município. O Consórcio das Águas
também terá apoio técnico e financeiro,

PÁGINA 3

O ministro Ovídio de Angelis, da Secretaria

Especial do Desenvolvimento Urbano da Pre-.
sidência da República, permaneceu por mais de

quatro horas, ontem, em Jaraguá do Sul. O mi

nistro, que chegou acompanhado do go
vernador Esperidião Amin (PPB), participou da

-

Carro foi arrastado pela enxurrada e ficou submerso no Ribeirão Molha, quarta-feira à noite. PÁGINA 8

Imagem do padroeiro
vai percorrer bairros

Uma imagem de São. Sebas

tião, padroeiro da Igreja Matriz,
irá' perco.rrer vários bairros da
cidade a partir do. dia 20 deste

mês, em comemoração aos 90

anos de fundação. da paróquia.
PÁGINA 9

Encontro mobiliza
.

o PSDB na região
Tucanos serão. mobilizados

em todo o. Vale do. Itapocu pa
ra um encontro regional para
analisar a situação. política. A
reunião. vai acontecer até o. dia

20. Q deputado. Vicente Caro

preso. (PSDB) estará participan
do e quer a legenda mobilizada,

PÁGINA 3

Fatma rejeita projeto
de instalaçãodoCRDR

De acordo com relatório. da

Patroa, a Prefeitura de Jaraguá do.

Sul terá de refazer o. projeto de

instalação. do. CRDR (Centro. de
Reciclagem e Destinação. de Re

síduos). O documento, assinado.

po.r técnicos da Patroa, foi apre
sentado esta semana à comu

nidade.

PÁGINA 10

A Prefeitura de

Jaraguá do Sul

divulga o Edital

001/2002 do

Concurso Público

e as Alterações.
CONFIRA À PÁGINA 10
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Hoje a Argentina, quem
será a próxima vítima?

LUIZ HENRIQUE ORTIZ ORTIZ�Presidente da Ajeb e

estudante de Direito

Há mais de uma década, os governos da América Latina, com
raras exceções, adotaram as mesmas politicas econômicas de acordo
com interesses internacionais e do FMI. Aos poucos vamos

observando que este modelo está falido e isso pode ser melhor

notado pelos' problemas que ocorreram no passado e também no

presente, como por exemplo o México, a Rússia e, agora, a Argentina,
O remédio foi tão forte que o colapso de nossos .vizinhos

argentinos foi desastroso, colocando-os à beira da desintegração
social. O sofrimento do povo argentino e suas manifestações de
revolta e indignação só servem para dar um alerta a toda a América

Latina, de que não podemos mais seguir este receituário perverso,
onde o ser humano não passa de uma mercadoria: para o bem-estar
de uma minoria dominante.

Podemos ver que este modelo é tão anti-social que não sobrou
nada para a recuperação da Argentina, por mais lento que seja este

processo. Nossos irmãos não possuem mais moeda, privatizaram
toda a estrutura social e desnacionalizaram todo o seu sistema de

produção e, desta forma, a estrutura produtiva do país foi destruída
e, junto com ela, o emprego e a renda de metade da população. A
saúde, o transporte, a educação, as telecomunicações, a previdência,
os bancos, tudo foi privatizado, e a economia foi completamente
subordinada aos interesses do mercado externo.

Desta forma, o gàverno argentino não possui mais a sua

disposição instrumentos para definir políticas e govemabilidade. Com
tudo isso, sabemos que terão extremas dificuldades para a reabilitação
e que o 'seu povo terá que se submeter a um grande sacrifício para
voltar ao status quo e que não possuem nenhum projeto que seja
viável, que seja capaz de impulsionar a economia e, com isso, gerar
emprego e renda.

Por outro lado, os parceiros de globalização que os colocaram
nesta situação até agora não acenaram com propostas para que
saiam desta situação em que estão, e simplesmente o que dizem é

que não têm nada a ver com isso. Para implantar seu modelo fazem
a propaganda de que esse sistema trará progresso e crescimento,
mas na hora de ajudar, agem como se nada tivessem a ver com o

assunto, será que não? O que vimos foi que nenhum organismo
financeiro internacional teve a coragem de manifestar uma posição
autocrítica do modelo imposto aos argentinos e, muitomenos, de
propor medidas para sanar a economia capaz de tornar viável o país.

.

A partir de 1980, em razão da dívida externa, os EUA, o FMI e
os bancos credores fizeram enormes pressões à América Latina

para implantar esta política econômica. Os países devedores se

acovardaram e, conseqüentemente, amedrontaram-se com tais

pressões e passaram a adotar esta política nefasta que, com certeza,
e agora podemos ver com mais clareza, foi a causa do fracasso de
nossos irmãos argentinos e certamente não foi provada por nós,
brasileiros, porque depois de quatro anos de paridade cambial a

equipe de dom Fernando foi derrotada na tentativa de manter este
câmbio irreal. Por falar em Fern�ndo, o de lá também se chama, se
chamava, Fernando, pura coincidência....

A grande lição que nós, brasileiros, temos que tirar desses
acontecimentos e também o mundo, é que devemos também

globalizar a solidariedade, que seja revisto as dívidas externas e

internas de todos os países pobres, que seja garantido a todos os

cidadãos maiores condições de vida, que exista um maior equilíbrio
nas relações comerciais, que seja restabelecida a soberania de todos
os países e que, finalmente, se estabeleça um desenvolvimento mais

justo do ser humano neste planeta.

III
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II
II
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Jaraguá do Sul está carismá
tica com os governantes. O
ministro Ovídio de Angelis
derramou-se em elogios para
Santa Catarina eJaraguá do Sul,
e o governador E�e11diãoAmin
repetiu a forma {êspeitosa com
que se referl�os jara�aenses,
durante o�pronunclamentos
feitos pelJi duas autoridades,
ao visitikm a cidade, ontem.
DeAngelis é o terceiroministro

do governo FHC que aqui
comparece (antes vieram Paulo

Renato Souza, da Educação, e

J<f1� Serra, da Saúde), além do

pDóprio presidente da Repú
blica, que também veio a Ja
raguá do Sul numa visita que
ainda está namemória de todos.

É preciso reconhecer que
uma cidade precisa ter prestígio
para conseguir um feito desses.
Pesam nesse sentido a cre

dibilidade e a respeitabilidade
dos nossos empresários, que
tornaram Jaraguá do Sul tão

célebre, do ponto de vista do

empreendedorismo, que seu

conceito atravessa fronteiras.
Mas igualmente precisamos
reconhecer que existem lide

ranças políticas, e uma delas é,
sem dúvida, o deputado federal
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Carisma
r É notório que
a voz [araguaense
repercute, enquanto

dezenas de
outros municipios

não têm e

dificilmente terão a

mesma performancJ
Vicente Caropreso, contribuin
do muito para que as coisas

estejam nesse pé de partici
pação, integração e otimismo.

É notório que a voz jara
guaense repercute, enquanto
dezenas de outros municípios
não têm e dificilmente terão a

mesmaperformance. É preciso
destacar, porém, que a fama

por si só não basta. Nossa
cidade e região têm expecta
tivas que precisam ser satisfei

tas. Uma delas é a duplicação
da BR-280. Obra de custo

elevado, mas de benefícios

mensuráveis, tanto no escoa

mento da produção. quanto
para maior segurança no

trânsito. Projeto digno da

pujança de Jaraguá do Sul. E

merecido. Afinal, o trabalho
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desta terra levanta somas va

liosas, mensalmente, através da

geração de tributos.

Nisso, sobressai-se um as

pecto preponderante. Jaraguá
do Sul e cidades convergentes '

não podem mais pensar peque
no. Idéias e projetos errados,
despropositados, realizações
impensadas só irão atrasar a

região. A responsabilidade pela
escolha das lideranças políticas
cresceu muito na região. Jara
guá do Sul precisa de porta-

.

vozes que estejam à altura de

sua força econômica e da re

presentatividade que detém
entre as cidades catarinenses.

Os problemas e desafios

ainda estão aí. Faltam obras
em várias frentes. As migra
ções que afetam muitas cida
des catarinenses neste mo

mento atingemJaraguá do Sul.
São mais famílias chegando e

a cidade crescendo. Não dá'

,para perder tempo: Existem
desafios e muito trabalho pela
frente. Que exigem respostas
e soluções, que em grande
parte dos casos depende;m dos

nossos govetnos. Mas vale a

pena, quando é pelos jara
guaenses.
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O ano 2002 já está escancarado e o cenário politico no

Estado, apesar de muitas conversas e reuniões politicas,
permanece indefinido, O prefeito de Joinville e pré
candidato do PMDB às eleições para o Governo do

Estado, Luiz Henrique da Silveira, que acena in

sistentemente para oPSDB tentando composição política,
permanece na estava zero. Os tucanos, que ainda par
ticipam do governo Esperidião Amin/Paulo Bauer

preferem, aparentemente, sair com candidato próprio
- Leonel Pavan - do que mudar de lado. Já o próprio
governo estadual permanece em completo silêncio e

não abre nem para os correligionários e aliados se o

governador Amín sai para a reeleição ou, estrategica
mente, fará a opção de concorrer para o Senado. Por
outro lado, nos últimos dias, o PDT ensaia a composição
de uma frente com pequenos partidos e quer reforçar
incluindo o PT no bloco. Por enquanto, em todos os

lados, muitas conjeturas mas poucos resultados.

I

I

POLíCIA MILITAR
A 3' Companhia de Po-.
lícia Militar de Jaraguá do
Sul, em vias de ser trans
formada em batalhão, re
cebeu esta semana mais

quatro carabinas semi

automáticas, fornecidas
pelo comando da ?M no

Estado. Anteriormente

(início de fevereiro), fo
ram recebidas duas me

tralhadoras e três cara

binas 0.40, além de dez

pistolas e um visar notur

no, doações feitas por

empresários através da

Acijs (Associação Comer

cial, Industrial e Agricola de
Jaraguá do Sul). A reequi
pagem faz parte dos pre
parativos da companhia
para tomar-se batalhão.

MERCADO
O secretário de Agricul
tura do Estado, Odacir
Zonta, deverá acompa
nhar O presidente Fer

nando Henrique Cardo
so em missão do gover
no federal à Rússia. A

informação foi trans

mitida' pelo governador
Esperidião Amin (PPB),
ontem, emJáraguá do
Sul. O governador desta
cou com ufanismo que o

Estado de Santa Catarina,
através das exportações
de carne, foi o grande
responsável pela abertura
do mercado na Rússia.

Mercado que tende a ser

mais emais elástico, para
, contentamento de quem
tem para vender.

INTERNET
Um dos principais projetos da Secretaria de Estado
de Educação, no momento, é dotar as escolas da
rede pública estadual de ligações com a Internet. A

secretáriaMíriam Schlickmann está entusiasmada com
o projeto e pretende impulsioná-lo bastante até o

final do ano. Ela tem razão. Para grande parcela das

crianças, sem recursos financeiros para adquirir os

equipamentos necessários, o contato com esse

moderno e já imprescindível meio de comunicação
só será feitoatravés da escola.

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

fi ADDlMakler �
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviçosna área de Seguros
e Gerenciamentos.de Riscos.

,

Saiba que trabalhamos semprepensando na sua
segura':lça e tranqüilidade.

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

POLÍTICA
'II

CORREIODOPOVO 3 I
IPRESENÇA: MINISTRO OVíDIO DE ANGELlS VISITA JS ACOMPANHADO PELO GOVERNADOR AMIN

Contratos garantem verbas para
habitaçâcie infra-estrutura urbana :

Segundo o ministro, �
"são ações que refletem a I

vontade do presidente
Fernando Henrique Car

doso", que está investindo

mais no campo social no

segundo mandato. O mi

nistro também comprome
teu-se, atendendo a um

pedido do deputado federal

Vicente Caropreso (PSDB),
em ampliar a .ação do Ha

bitar-Brasil-Bill noMunicí-

]ARAGuA DO SUL - O

ministro Ovídio deAngelis,
da Secreta�ia de Desen

volvimento Urbano da Pre-

sidência daRepública,esteve
ontem em Jaraguá do Sul

quando firmou contratos

garantindo verbas para in-

vestimentas na habitação e

infra-estrutura, urbana. Ele

chegou de helicóptero por
volta das 9h30, acompa
nhado do governador do
Estado, Esperidião Amin

(PPB), que participou de

parte da visita do ministro,
seguindo depois para Join
ville, onde inaugurou a pri
meira etapa das obras de

restauraçãodaSC-301,no\e
cho da SerraDona Francisca.

Os primeiros atos fo

ram cumpridos no Clube

Atlético Baependi, onde o

governador e a secretária de
Estado da Educação, Mi
riam Schlickmann, entre

garam as ordens de serviços

Edson Junkes/CP

Pasold (E) e o ministro na assinatura de contratos

gião. O ministro, que é goi- incluindo Jaraguá do Sul. O

ano, disse ser admirador

"da capacidade de trabalho

de Santa Catarina", o Esta

do que ele mais visitou

como integrante do gover
no de Fernando Henrique
Cardoso, e atribuiu ao "em-

nho dos representantes
líticos" a atenção que os

ca'
'

enses estão recebendo

vemo federal.

Como exemplo, citou
que, dos 128 municípios
brasileiros beneficiados com

programa que está destinan

do R$ 1,8 milhão para
obras de urbanização no

BairroJaraguá 84. O con

trato garantindo o repasse
desses recursos foi assinado

ontem, no encerramento da

programação, durante al

moço no restaurante do

Parque Malwee. Outro

contrato, também assinado

pelo ministro e o prefeito
Irineu Pasold (PSDB), des
tina R$ 291 mil à imple-

pio, através da segunda etapa
de investimentos do 'pro

grama� já prevista, destinan-I

do recursos para a constru-
ção de moradias destinadas
para a população de baixa

renda (até três salários rníni
mos).

Em ocasião anterior, a

Secretaria de, Desenvolvi

mento Urbano viabilizou re

cursos para a construção do
túnel naBR-280, que deverá

garantir melhor acesso ao

Bairro Estrada Nova. Obra

para obras e melhorias em recursos dó Habitar-Brasil- mentação da nova politica

TSeiSUeSCCOlaaSnPÚObliCSaS dSa ere-ra'"BOID' nmoveO' ,cal.tli�zenaseds,O'hSabitacion�
do Município.

)'1) para encontro político
]ARAGuA DO SUL -

Tucanos de todas as cida

des da região - presi
dentes dediretórios,mem
bros das executivas muni

cipais e vereadores - se

rão convocados para um

encontro regional ainda
antes do dia 20 de janeiro.
A Informação foi dada
ontem pela presidente do

Diretório local do PSDB,
Niura Demarchi dos San

tos, explicando-que o ob

jetivo é colocar vátias ques
tões importantes da atual

cena politica na região e

(
no Estado, em debate.

Ela pretende iniciar na

segunda-feira os contatos

com os diretórios dos tu

canos na região para tratar

da participação nessa reu

nião. No encontro, serão

debatidas questões como

a partiçipaC;ão do PSDB

nas eleições estaduais, atual
mente' com tendência de

sair com candidato próprio
para governador, tendo o

prefeito de. Balneário

Camboriú, Leonel' Pavan,
na cabeça-de-chapa majo
ritária; as composições

Clínica de Ortopedia e

,Tr�umatologia de Guaramirim
* Dr. Rogério Luiz do Silvo - CRIh 6243
* Dr. Ivo Knut Anders Jr - CRM 8879

Alendemol comuflol orlopédíca e Iraumal%gíca, imobi/izaçõel genadal,
punçõel arlícu/arel, curalival, ele, (4n 373-2868
Rua João Bulschardl, 84, sala 12· Centro ComereialPaulo Donini - Guaramirim/SC

com outras legendas no

Estado, visando ampliar o
apoio politico para Pavan

e a confirmação de nomes

para as disputas visando

cadeiras na Assembléia

Legislativa e Câmara Fe

deral.
'

Em Jaraguá do Sul,
pelo menos dois nomes

pretendem concorrer a de

putado estadual, os verea
dores Lia Tironi e Silvio

Celeste Bard. "Será um

debate interno bastante

amplo, não analisando só

as questões que interessam

que será inicia-da em breve.

(MILTON RAAStH)

ao nosso partido, mas a

atual conjuntura política
inst�lada ao Estado, as

tendências e posições de

outras siglas partidárias,
inclusive", antecipa a pre
sidente. "Não vai ter re

fresco .para ninguém";
avisa- o deputado feder� e

presidente estadual do

PSDB, Vicente Caropreso,
antecipando que quer ver
todo o partido engajado
para este encontro e, pos
teriormente, na campanha
eleitoral, prestes a iniciar.

(MR)

Rua Barão do Rio BranlO, 637 - Sala 2 • Centro· Janvuá do Sul- se
(el.: (47) 275-3515 O!, 9992-9999

.
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• ENGAJADO: DIRETOR MARCOS THADEU ABICALlL, DA SEDU, VAI ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DO PROJETO

Assinatura de, contrato g�ante
apoio ao' Consórcio das Aguas

]ARAGuA DO SUL - A

proposta pela instalação do
Consórcio das Águas, en
volvendo Jaraguá do Sul e

oútros municípios do Vale

do ltapocu, está saindo do

papel para virar realidade. A
Sedu (SecretariaEspecial do
Desenvolvimento Urbano)
assinou ontem o acordo de

cooperação técnica com a

Prefeitura deJaraguá do Sul,
em ato realizado no res

taurante do ParqueMalwee,
com a participação do mi

nistro Ovídio deAngelis, do
prefeito lrineu Pasold

(PSDB) e do coordenador
do Programa de Moder

nização do Setor de Sanea

mento, Marcos Thadeu
Abicalil.

Pelos termos do acordo,
o governo federal provi
denciará o assessoramento

técnico aos municípios para
a concretização dessa pro
posta, sem qualquer custo
para as prefeituras. Os

recursos para investimentos
serão captados através do
Banco Mundial. Ontem

mesmo, Abicalil começou a

tratar da viabilização do

çonsórcio, envolvendo ain-

J.
=- -I'f

, Edson J@rkeS/cp
Marcds Abicalil fez a primeira reunião do consÓrcio

, da os municípios de Gua

ramirim, Corupá, Schroe
der e Massaranduba. A

proposta de formação de
um consórcio intermuni

cipal para gerir a utilização
dos mananciais no abaste

cimento da população e

instalação de sistemas de

esgotos, incentivada pelo
prefeito Irineu Pasold, foi

��a;:d:o f!1fr:�n�i:e:�:
Caropreso (P�bB).

Abicalil permaneceu
ontem na cidade, quando

visitou as obrasdoSamae e

reuniu-se com os repre
sentantes municipais, para,
discussão preliminar. do .

assunto.Naopinião dele, no-;
moldes como está sendo'
formado, o Consórcio das

Águas do Vale do ltapocu
desponta como inédito no

País. Ele disse que o projeto
recebeu apoio imediato em

Brasília "porque atende

perfeitamente a política do

governo federal no setor,

que é incentivar que os

serviços de água e esgoto
sejam organizados por ba
cias hidrográficas e muni

cípios limitados em escala."

�ara gerir o consórcio,
as prefeituras terão de

-,

constituir uma sociedade

de economia mista, onde
cada município terá um

percentual de capital. A
viabilidade da proposta
dependerá de acordos
com a Casan, nas cidades

abastecidas pela compa
nhia. Já existe interesse do
Banco do Brasil, da CEF

e do BNDES pelo pro

jeto, que poderá servir de
modelo para outras re

giões. (MILTON RAASCH)

Governador libera ordens de serviço pará obras em escolas
]ARAGUA DO SUL - O

governador Esperidião
Amin (PPB) entregou 'on
tem as ordens de serviços
para a execução de obras

de ampliação e melhorias
em diversas escolas da

rede pública estadual, na
região. Os atos foram

cumpridos pela manhã, no
Clube Atlético Baependi,
quando Amin acompa
nhava o ministro Ovídio

de Angelis na visita a Jara
guá do Sul. A secretária de

Estado da Educação, Mi-

riam S�hlickmann, tam
. bém estava presente. Os
investimentos na rede física
escolar totalizam R$ 515 mil.

Duas escolas de ensino

básico de Jaraguá d� Sul
estão entre as beneficiàdas.
As escolas Roland Dorn

busch, que recebeu R$ 93
mil para ampliação de uma
sala de multiuso, e a Julius
Karsten, R$ 99 mil, para a

construção de quadra
'esportiva coberta. Outras
duas unidades contem

pladas são as escolas Mi-

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia'

guel Couto, com R$ 99 mil,
para serviços de pintura
geral do estabelecimento, e
Luiz Delfino, R$ 31 mil,
para ampliação de sala

destinada para o ensino de
informática. São escolas

localizadas em Schroeder.

Também estão sendo

atendidas as escolas Maria

Konder Bornhausen, em
Massaranduba, com inves

timentos de R$ 86 mil para
a construção de uma qua
dra de esportes coberta, e

Prefeito Lauro' Zimmer-

mann, de Guaramirim,
com verba no valor de R$
103 mil, também para as

obras de instalação de

quadra esportiva, com co

bertura. Ainda outros

investimentos estão previs
tos em diferentes estabele

cimentos escolares na re

gião, informou a secretária

Miriam, explicando que os

serviços serão feitos de acor
do com solicitação já enca
minhada antecipadamente
pela CoordenadoriaRegional
de Ensino. (MR)

CORUPÁ II

A julgar pelas manifestações do ministro Ovídio de

Angelis, feitas ontem, em várias oportunidades, o
Estado de Santa Catarina, e em especial Jaraguá do

Sul, desfrutam de muito bom trânsito perante os

órgãos do governo federal. O ministro rasgou-se
em elogios à seriedade é ao espírito de dedicação ao

trabalho de nossa gente. E confessou que gostaria
de retornar aJaraguá do Sul, o que poderá acontecer
ainda este. ano. É claro que as referências elogiosas
são devidas ao intenso trabalho e divulgação positiva
de Jaraguá do Sul e do. Estado, feitas pelos nossos

representantes políticos. Um bom trabalho feito.

CORUPÁ t
O prefeito Luiz Carlos

Tamanini (pMDB) com
pareceu nas solenidades

cumpridas ontem em

Jaraguá do Sul, com as

presenças de autoridades

dos governos federal e

estadual, com dois obje
tivos. Para acompanhar
os assuntos relacionados

com a formação do

chamado Consórcio das

Águas, tendo em vista

que Corupá é parte di

retamente interessada no

assunto. Afinal, é em

Corupá que estão loca

lizadas as nascentes do

Rio Itapocu e de outros

cursos d'água impor
tantes no abastecimento

dá região,

E, ainda, para tratar com
. o governador Esperi
dião Amin (PPB) sobre a

liberação dos recursos

para as obras de recupe

ração da pavimentação
asfáltica nas ruas Roberto
Seidel e Gabriel Lux.

Acontece que o governo
do Estado firmou o con

vênio com a Prefeitura

prevendo a liberação dos

recursos, em meados do

ano passado, e os serviços
já estão quase concluídos
mas oMunicípio aindanão
teve acesso ao auxílio fi

nanceiro prometido.A res

posta do governador é que
a liberaçãodo dinheiro sairá
imediatamente. Basta tele

fonar.

Os familiares enlutados da Sra.
/

NOTA DE
AGRADECIMENTO

VITÓRIA CHIODINI
.

'SPÉZIA,

ainda profundamente
consternados com o seu

falecimento ocorrido no último
dia 3 de janeiro, com a idade
de 88 anos, agradecem a

todos que enviaram flores,
coroas, cartões, telegramas e

. que acompanharam a extinta
a sua morada.

Agradece também o conforto
da assistência médica bem
como .0 conforto religioso.

Agradece a família
enlutada.
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W BROT.-PAO, LOCALIZAD/\: NO B \lRROH "R/\GLf·� ESQUERDO, Jj� É C0NHECID.·\ PEL0 130M t\TENDINlENTO E PELAS NOVID,\DhS QUE APRl�SENTi\ fiRl�QUENTEl\[ENTE

BROT-PÃO PRODUZ O PRIMEIRO

pão francês de fibras de :/araguá do Sul

PRODUTO COM FIBRAS É
RECOMENDADO POR
NUTRICIONISTA
o primeiro pão francês de fibras

fabricado em Jaraguá do Sul, há
uma semana, pela Panificadora
Brot-pão, foi bem-aceito pela
comunidade próxima ao

estabelecimento. Situada na Rua
João Januário Ayroso, 1934, no
Bairro Jaraguá Esquerdo, a

panificadora chega a produzir
diariamente mais de 1,3 mil pães.
De acordo com o proprietário da

Brot-pão, José Roberto Telles, o

produto superou as expectativas
de vendas, já que as fibras são DIARIAMENTE sAo FABRICADOS MAIS DE 1,3 MIL pAEs FRANCESES COM FIBRA

.

recomendadas por médicos e

nutricionistas.
A idéia de produzir pães

franceses enriquecidos com fibras,
segundo Telles, surgiu de inúmeras
pesquisas real izadas através da

Acopan (Associação das
Confeitarias e Panificadoras) de

Jaraguá do Sul e região. Desde
que surgiu, em outubro do ano

passado, a Acopan busca
melhorias e novidades para as

padarias da cidade e região. Telles
afirma que a idéia foi encontrada
em um moinho do Sul do País, que
já fabricava o produto. "Além de
inúmeros valores nutritivos, o pão
enriquecido é completado com os

..
- benefícios das fibras", comenta
Telles, que trabalha no ramo há
10 anos.

\

PIONEIRISMO'- O pão francês
,

enriquecido com fibras é produzido no

momento somente na panificadora Brot-pão, e

o preço é o mesmo do francês simples. Além
desses produtos, a B rot-pão ainda oferece ao

consumidor tortas quentes ou geladas, de
todos os sabores, servidas sempre fresquinhas.
Outra delícia da panificadora é a produção de
bolos artísticos de todas as formas e modelos,
sob encomenda.
A B rot-pão é associada à Acopan desde a

fundação e, por isso, está permanentemente
preocupada em oferecer produtos de qualidade
e novidades para o consumidor. O horáriode
atendimento é de sequnda-fei ra a sábado, das
6h30 às 21 horas, e aos domingos e feriados,
das 7h30 às 12 horas e das 14h30 às 21
horas. O telefone é o 276-3345.

EÃo DE RIBRAS PODE SLlBSTITUIR

ORGfu"\JIS]\[(l
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Solidariedade mobiliza fune
�

Mais de três mil quilos de
famílias carentes de Jaraguá
através da iniciativa da dire '

CORREIO DO POVO. Além do�

roupas, calçados e brinquedos
em diversos bairros de Jar

campanha de arrecadação dos I

quinzena do mês de dezeml»
cidade. A Ajadefi (Associa,

Físicos) ,também recebeu ces

entre as famílias carentes que'
Adventista de Desenvol

'

necessitados d
Pelo segundo ano consecutivo o

a campanha em favor das f
antecede o Natal. A intenção
sobrevivência das famílias

financeira precária.A entrega
próprios funcionários do Jo
Natal. A direção e os funci

I

agradecem aos supermercados
Alexandre e Fritzke pelo espa
que foram solidários com o N

I
I
II
I.

,/
,I

I·

,

I
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PARA

ANUNCIAR:

371·1919
correiodo ovos@netuno.com.br

. Vende-se 2 terrenos Vende-se terreno

MOVEIS na Vila Lenzi, com 350m2, Jardim São

429m2 cada. Valor Francisco, na Rua
Ig$4s/.parlrlmenflll/ dl6ram /lemIios R$ 25.000,00 cada principal do

ou troca-se por loteamento.

apartamento pronto Tratar: 371-8116.

Vende-se próximo a e quitado.
Paróquia Evangélica Tratar: 372-1220.. Vende-se terreno no

Apostolo Paulo, na Ribeirão Grande,
Vila Lenzi, UI)1 Vende-se terreno na com 1350m de

excelente terreno de praia do Erwino. fundo por 110m de

408m, todo murado, Valor R$ 3.000,00. frente, equipado com

com rua de asfalto Tratar: 376-0681, casa, rancho e área

em ótima ocalização. com Onilde. para crrorzerro

R$ 20.000,00, plantada, em frente

aceita-se carro. Vende-se terreno no a Igreja Nossa

Tratar: Rua dos Centro com 622m2, Senhora Aparecida.
Escoteiros 114. com galpão de Valor R$ 70.000,0�.

135m2, todo Negociável.
Vende-se terreno no murado. Valor a Tratar: 371-4332 ou

Loteamento Versálles II, combinar. Tratar: 9103-8111.

na Avenida principal, 371-9157.
asfaltada com 15x40, Vende-se terreno na

28 de fundo (604m2), Vende-se terreno de antiga Tifo dos
na Rua João Batista esquina, em içarras, Pereira, na Rua

Rudolf. Valor com 392m2,' Henrique Marquardt,
R$ 35.000,00, bemlocalizado, perto da Gruta

, aceita-se carro.
. - Perpétua do Socorro,preço occsrco.

Tratar: 370-1202. Tratar 370-0670. com 40.000m com 2
correntes de água, 1

pastagem de 5000m.
R$ 25.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se terreno na

Rua Henrique
Marquardt, com casa

de alvenaria.
Valor R$ 18.000,00.
Tratar: 9991-0744.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal Vende-se terreno p/

chácara, área
4.300m2, próximo a

usina do Bracinho
em Schroeder, com
nascente para água,
luz, ótimo

De 200 até 3.000 Reais
Dinheiro no dia, com as melhores taxas do mercado.
* Não fechamos para almo�o

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

investimento. Tratar:

(47) 3025-4549 ou

453-1023.

Vende-se urgente
terreno na Vila Lenzi
c/493m2 -

I

R$ 11.500,00. Tratar:
9979-9970.

Alugo quarto em

residência para moça.
Tratar: 372-1721 ou

9122-9867.

Vende-se ou troca-se

em Nova Santa
a - PR, por outra

e ,araguá. Tratar:
276-3257.

Vende-se ou troca-se

casa de alvenaria,
com 300m2 e terreno
de 1500�, _por sítio.'
Aceita-se tlreno ou

caminhão. Tratar: 371-
5640, com Sérgio.

Vendo casa de
madeira para retirar
do local (já
desmontada).
Valor a combinar.
Tratar: 9104-6421,
com sr. Almeri.

Aluga-se casa em

Barra Velha. Tratar:
370-9282.

Vende-se somente
para particular, área
industrial de 5.000m,
na BR 280, próximo

Posto Marcolla.
R$ 55.000,00,
parcelados, sem
juros. Tratar:

,

.

9963-9445.

Vende-se uma casa

no Rua Estrada
Bananal do Sul, em
frente a ponte pencil,
a casa mede 5x7, o
valor é de
R$ 1.200,00, ou a

combinar. Casa de
madeira para retirar
do local. Tratar:
9962-3146, com
Linda ou Felipe. A
dona da casa é a

senhora Adelina,
mais conhecida
como Ina.

Vende-se casa no

Paraná, próximo de
Cascavel, troca-se por
cosa em Joroquó do

.

Sul, aceita-se carro,
terreno no negócio.
Tratar: 371-9526 ou

9118-3909, com
Daniel.

Vendo propriedade no

centro do bairro São
Cristóvão, em Barra

Velha, 400m da praia
central. Rua asfaltada,
terreno de esquina,
com 1 casa de
alvenaria, cf 90m2, 3
qtos, sala, cozinha,
bwc e garagem. E 1

sobrado, c/ 3 pisos,
c/ 91 m2, 1 sala
comercial e
funcionamento, casa
residencial cf 2 qtos,

PARCIMOVEIS:
QJcílfa-feim, às I2h

NEGÓ(IÓS & ÓFERTAS:
'Segunda-feita, IIs l2h

CIASSrAUTO:: I

Terça;.feiru. as Uh

CLASSIMOVEís:
Quinta..feira, às 12ft

sala, cozinha, bwc, c/
sacada, lavanderia,
área aberta e

acabamento em geso.
Aceitamos carro ou

'

propriedade como

parte do pagamento.
Tratar: (47) 456-0635,
com Nelson ..

Casa em alvenaria,
nova, em Schroeder,
c/280m2 área

construída, garagem
p/ 3 carros,

churrasqueira, piscina
6x3, canil, lavanderia,
copa/cozinha, sala, 1
suíte + 1 qto + 2 bwc
(com balcões e box
Santa Marina,
metais docol mono
comando), com '

aquecimento central.
Terreno 700m2.
R$ 50.000,00, aceito
carro 1)0 negócio, ou
contra proposta.
Tratar: (47) 449-0878
ou 9975-7821.

Vende-se sobrado cf
178m2 construídos,
contendo 1 suíte
+ 2 qtos, .1 escritório,
copa, cozinha com

dispença, saia,' bwc
social, churrasqueira,
lavanderia; garagem
para 2 carros, alarme
e aquecimento de
água. R$ 70.000,00 e

aceita apto ou terreno

de menor valor como
parte do pagamento.
Tratar: 376-1266,
com Rose ou 9953-
3322, com Alexandre.
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Vende: Alvenaria c/ área 270 m2,
em terreno de 750 m2. Rua Paulo

dos Santos, 47 (Vila Lenzi)
Preço: R$ 120.000,00

Vende: Alvenaria cf área 108 m2,
em terreno 492 m2. Rua Padre

Vicente, 167 - Corupá
Preço: R$ 83.000,00

Vende: Alvenaria c/ área 150 m2, em
terreno 720 m2.

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

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

Horongoso, 114
Preço: R$ 25.000,00

<'

Vende: Alvenaria cf área 94 m2, em
terreno 900 m2.

Rua: Antonio Carlos Ferreira, 1560
Preço: R$ 65.000,00

Vende: Chácara cf casa em

alvenaria de 184 m2, e terreno

375.000 m2. Nereu Ramos

Preço: R$ 100.000,00

Vende: Alvenaria com área aprox.
245 m2. Rua Thomaz
Francisco de Goes

Preço: R$ 135.0t1ff,00
VJ[

Vende: Terreno com área 1.600 m2.
BR 280 - Guaramirim

(Ao lado FAMEG)
Preço: R$ 120.000,00 -:

TERRENOSÀ VENDA
-+ 412 m2. Nereu Ramos (Próx. Igreja) Preço: R$15.000,00
-+ 412 m2. Centro (Próx. Canguru) Preço: R$ 45.000,00
-+ 910 m2. Baependi (Próx. Clube) Preço: R$ 60.000,00
-+ 1.�75 m2. Barra (Próx. Pinguim) Preço: R$ 60.000,00

VENDE

CASASÂ VENDA
-+ Em alvenaria, c! área 289 m2 (c! loja comercial), em

terreno de 469 m2. Rua João Planinchek (Jguá
Esquerdo)

, -+ Sobrado alv., c! área 210 m2, em terreno 355 m2.

Jaraguá Esquerdo
-+ Em alvenaria, c! área 70 m2, em terreno de 325 m2. Ilha

da Figueira (Próx. Hotel Panarâmico) Preço: R$
35.000,00

,.

-+ Em alvenaria, c! área 95 m2, em terreno 670 m2. Rua
Francisco Stinghen - Preço: R$ 35.000,00

-+ Em alvenaria, 2 pavimentos c! área 205 m2, em terreno

370 m2. Tabuleiro - Barra Velha
I

Vende: Alvenaria c/ área 194 m2, em terreno de
'3()0 m2. Rua Francisco Hruschka, 1637.

Preço: R$ 95.000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.brCRECI0914-J-lIA.-371_21.17.www.imoveis-sc.com.br. _
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Financiamento em até 24 meses com juro de 1.79% ao mês paro toda linha Porotj e 1.99% ao mês para toda Unha Golf com entrada a partir de 35%. Para demais condições de pagamento consulte a Corcguá Veiculai. Financiamento pelo Banco Volkswagen. Promoção vólidoaté 17/0112002 ou enquanto durar o .estoque. Estoque mrnimo disponível de 02 unidades de cada. Fotos meramentelurtrativo •. Estes veículos estão em conFormidade com·o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veiculas Automotores. ·Distância máxima de 200 Km (I contar da Concessionário.

AR-CONDICIONADO GRÁTIS.
E ainda Toda Linha Golf com 35% de ntrada + saldo em 24x.

POLO CLASSIC IPARATI

Toda Linha com

35% de entrada + saldo em 24x.
Preco de Fábrica

,

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER* �Banco Volkswagen � Con.6rcio Nacional Vollcswagen_ . Fone: (47) 371-4000

Jaraguó do Sul

CARAGUÁHorário de
atendimento:

De segunda a'sexta: 7h30 às 20h
Sábados: 8h às 17h
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Ref. 444 - BARRA RIO CERRO - COMERCIAL - c/
'1.740,OOm2, frente de 30,OOx58;00m, Rua Horácio

Rubini, sentido Pomerode - R$ 100.000,00

Ref. 365 - ILHA DA FIGUEIRA - casa em alvenaria, 2
qtos, copa, cozinha, bwc, lavanderia, churrasq., esquina Rua

Nossa Senhora Aparecida - R$ 40.000,00

Ref. 35 - CENTRO - c/ 161,OOm2, suíte + 2 qtos +

dep., sacada, garagem p/2 carros, Rua Piçarras, 2 '

ambientes de salão de festas, 10 andar - R$ 70.000,0 a

combinar, aceita financiamento bancário

Ref. ,19 -

AMIZADE - Novos,
cf suíte + 2 qtos,
cf sacada,
garagem, R. Jorge
Czerniewicz -

R$ 55.000,00 - à

combinar, aceita
financiamento
bancário

Ref. 582 - COMERCIAL/RESIDENCIAL -

JARAGUA E QUERDO - terreno c/ 817,OOm2 -

frente de 15 iilJOm para a Rua João Januário Ayroso,
fund�s em 50,OOm - R$ 45.000,00

Ref. 334 - COMERCIAL - c/ 1.577,40m2 - frente c/
42,OOm p/ João Januário Ayroso - R$ 100.000,00 -

entre e parco

Ref. 607 - ANA PAULA - Casa em alvenaria c/
80,OOm2, terreno c/ 500,OOm2 - Rua Francisco Hruscka -

R$ 45.000,00

Ref. 165 - COMERCIAL/RESIDENCIAL - CENTRO -

c/ 383,40m2, frente p/ Rua Walter Janssen - R$
45.000,00 à combinar (lateral da Rua Procópio Gomes)

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

Rua Reinaldo Rau

Ref. ,335 - AMIZADE - apto c/ :72, 15m2, residencial
amizade, 2 qtos, sala, cozinha. Rua ArthurGunther,

Amizade. Quitado - R$ 37.000,00
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3120 - JGUÁ 99· R. 991 . Emílio
Oito Augusto Oldemburg . Terreno

12x34,25 = 411 m2 • R$ 12.000,00

Janssen - casa madeira 110m', 3 dorm, sala, copa,
cozinha, garagem +'edicula, 3 dorm., bwc, cozinha.
Terreno 14x30 = 420m'- RS 26.600,00

2149 - JGUÁ ESQUERDO - R. João

Ploninscheck, 1733· Sobrado olv. 289,07m2,
I' piso 147m2, solo comercial, 2 garagens,

deposito. 2' piso 142,07m2, 1 suíte, 2 dorm.,
solo, copo/cozinho, bwc, lavanderia, escritório.

Terreno 469,98m2• R$ 215.000,00·
Excelente acabamento

.

2185 - ÁGUA VERDE· No alto·
(aso novo olv., 160m2, 1 suíte c/

socado, 2 dorm., bwc, solo estar/jantar,
cozinho, óreo serviço, óreo fésto c/

churrasqueira e bwc, garagem 2 corras.

Terreno 450m2• R$ 78.000,00

nova nlv., 1 SOm', 1 suite, 2 derm, bwc, sala
estar/jantar, cozinho, órea serviço, garagem 2

carros. Terreno 400m'. RS79.000,00

2062 - AMIZADE· R. Mario Muller· Lto.
Versalles, lote 87, sobrado em construção.

R$ 42.000,00

2163 -ILflA DA FIGUEIRA - R. Edmundo
6eorg - cas� alv. 130m', 3 dorm., sola estar/

jantar, bwc, copa/cozinha c/móveis sob medida,
órea serviço, desp., garagem, portão eletrônico,
interfone. Terreno 4SOm' - RS 65.000,00

coso de madeiro, 52m2, 3 dorm., solo, copo, Rei: 2209-Jguá Esquerdo-R: João CarlosStein,
cozinho, lavanderia. Terreno 13x29 = . 1430 - casa alv. 90m', 3 dorm., 2 bwc, sala

377m2• R$ 15.000,00 copa/coz_,lavand.Terreno 1144m'-RS45.000,OO

I Rua João JanuárioAyroso,531 · Sala 2 ·Início do Jaraguá Esquerdo E·mail: beta@netlllo.com.brI . .

.

. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



R. DOMINGOS ,DA NOVA, 449..,

....

:!l

; Iro a
IMÓVEIS' LTDA.

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722
",

E-mail: girolla@netuno.com.br

1131 - Lot.
Dom Francisco -

Centenário -

_

próx. Apae - casa

nova em alv. cl
94,OOm2, cl 3
qtos - R$
59.000,00

1432 - São luda�,l1no alto - casa alv. nova, cl
147,OOm2, cl jiPisos, cl suíte + 2 qtos,
garagem pi 2 carros - R$ 78.000,00

3031 - Ed. Isabela - apto cf suíte + 2 qtos,
cozinha mobiliada. Prédio ct salão de festa-s, piscina -

R$ 68.000,00

1211 - 19uá Esquerdo - parte alta -

casa cl 200m2, suíte + 3 qtos, churrasqueira -

R$ 100.000,00 - aceita troca cl apto -

Central cl 3 qtos.

3047- Res.
Amaranthus -

apto novo cl
306,OOm2 de área
total construída,
'sendo suíte cl
closet, 2 qtos,
salas conj. cl

sacada e

churrasqueira,
lavabo, dep.

'

empregada, 2 vgs
garagem -

R$ 145.000,00 +
,

acabamentos
finais

VENDA

2118 - Barra - Res. Joaquim Girolla - cl
asfalto - 420,OOm2 (15x28) - R$
23.000,00

2233 - João Pessoa - frente pi,Rod.
Manoel Francisco da Costa - esquina cl
450m2 (15x30) - R$ 14.500,00

2296 - Vila Lalau - terreno cl 5.746,67,
cl frente pi 3 ruas - próx. Demicar - R$
220.000,00

2394 - Três Rios do Norte - 324,OOm2
(12x24) - R$ 6.000,00 entro R$ aceita
parcelamento

-
'

LOCAÇA0
605 - CENTRO - CASAS DE ALVENARIA
- suíte + 2 qtos, garagem pI 2 carros - R$
880,00

'

617 - CENTRO - ED. REBELLO - apto cf
sala cl sacada, 2 qtos - R$ 380,00

620 - CENTRO - ED. CARVALHO - apto
cl suíte + 2 qtos - R$ 550,00

622 - CENTRO - ED. PALOMA - apto cf
suíte + 2 qtos, cozo mobiliada - R$ 480,00

624';' CENTRO - ED. SCHIOCHET - apto
cl suíte, 2 qtos, cozo mobiliada. Prédio cf
piscina, playground, chur., salão festas
festas e quadra poliesportiva - R$ 600,00

625 - CENTRO,.. APARTAMENTO - cl 2
qtos, na Rua das Duas Rodas - R$ 250,00

635 - CENTRO - ED. MARQUARDT -

QUITlNESTES - a partir de R$ 200,00
'

636 - CENTRO - IMÓVEL IDEAL PARA
, FINS COMLS. - aprox, 160m2, cl
,estacionamento próprio, na Av. Getúlio
Vargas - próx. Schopping Breíthaupt - R$ _

880,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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4217 - CENTRO
R. Proc. Gomes
de Oliveira,
1320 - Edif.
Isabella - síte +

2 dorm., sala cl
sacada, cozinha
cl armários, piso
madeira.
R$ 68.000,00
negociáveis

1926 - AMIZADE - Casa alv. cl 3 dorm,
1 bwc, sala TV, sala estar, coz., copa,
lav., garagem - Terreno cl 544m'; R.

'

Evaldo Schwarts, sino - R$ 30.000,00

1983 - CENTENÁRIO - Casa alv.,
cl 115m2, 3 dorm., 1 bwc, sala
estar, cozinha, lavanderia,

garagem + edícola cl churrasq., 1
dorm, 1 bwc. R. Henrich August
Lessmann, 199 - próx. Cepron -

R$ 49.000,00

1936 - VILA LENZI - R. Marcelo Barbi,
47 .: Casa alv. cl 186,25m2', 3 dorrn.,
2bwc, cozo cl armários emb., sala
ampla, garagem pi 2 automóveis +
edícula cl churrasq., + 1 depósito.
Terreno cl 420m2 - R$ 73.000 00

4263 - CZERNIEWICZ - Ed. Veneza -

Cobertura cl 199,80m2, sala estar/
lan-tar cl sacada, cl piso porcelanato

mas-sa corrida, acabamento em

gesso - COZo cl armários emb.
(Berlim), suíte + 2 dorm., bwc social,
desp. e lavand. cl ar-mários, salão
festas, terraço pi piscina e garagem.
R$ 85.000,00 parcela em até 24x

5000 - JOÃO P,ESSOA - R. Fritz
Satler, 245 - casa alv. cl 70m' -

2 dorm., 1 bwc - Terreno cl
360m2, sala, coz., varanda - Toda

murada - R$ 38.000,00

�-"-"'-=-_"'_"ll.!T..!R"", - R. nc Miei ke,
80 - sobrado cl 420m', 5 suítes
cl armários emb., cozo cl móveis,

sala estar/jantar, gar. pi 3
,

automóveis, sacadas. Terreno
500m2, próximo Verdureira

Raquel, aceita 2 aptos menores
Valor à combinar

h"'tg

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

4260 - EDIF. ATENAS
- R. Willy Manske, 219 -

Centro, apto cl
235,40rri', semi
mobiliado, 1 suíte cl
closet cl hidra, rn, dupla
+ 3 dorm., sala estar e

1V, cl sacada, cozo cl
armários ernb. 2 vagas
gar., salão de festas cl
sauna, chur., piscina,
elevador, área verde cl
9,350m2 -

R$ 250.000,00 "'f'g.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE UMA
lANCHO�rn NO

CENTRO DAODADE,
com ótima clientela.
Valor R$ 15.000,00.
Aceita-se terreno
em Três Rios do
Norte como parte
do pagamento.

Tratar: 275-0606.

BARBADA!

7 TERRENO - VILA RAU - R. CARLOS
ZENKE - ÁREA DE 328,80 M2 ( 12,00 M
X 27,35 M ) RESIDENCIAL HELENA
LOTE 16. Área do terreno 328.80 m2

Preço: 13,000.00

Vendo apartamento novo, 69m 2,
térreo, 02 quartos, garagem coberta,
no Jardim das Mercedes, Vila Nova,

Rua Osvaldo Glats, 40.
À vista RS 33.000,00 (aceito propostas)

01:1997

CI
., ·

�. � .�9�.��9�9:'���............................................. aSSlmOVelS
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CASA ALV. 3 dorme
(Estrada Nova)
R$ 42.000,00

CASA ALV. 3
dorme (após
Malwee). Entr.
R$ 15.000,00 +

R$ 470,00 por
mês

L'aon.
Im6veis

275-3108

CASAALV.
3dorm.
(Amizade)
Entr.

R$ 80.000,00

VENDAS
• CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Estrada Nova - R$ 45.000,00
• CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Resid. Versailles -' R$ 80.000,00
• CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Próx. Weg II - R$ 80.000,00
• CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Barra (Malwee) - R$ 35.000,00
• CASA ALV. - 3 dorm. - Amizade - R$ 43.000,00
• CASA ALV. - 1 darmo (falta terminar) - Santá Luzia - R$ 8.000,00 + 135x R$ 45,00
• CASA ALV. (semi acabada) - 1 dorms - Vila Rau - R$ 16.500,00 + 58x R$ 180,00

TERRENOS
'

• Área 375m2 - Vila Nova - R$ 25.000,00
• Area 325m2 - Estrada Nova - Entr. R$ 1.500,00 + R$ 200,00 mensais
• Área. 400m2 - Ilha da Figueira (próx. Colégio) - R$ 25.000,00
• Área 390m2 - Próx. entro Faculdade - R$ 11.000,00
•. Área 703m2 - Jguá Esqu.erdo (próx. Urbano) - R$ 12.800,00

APARTAMENTOS
• EDIF. ALÉSSIO BERRI - 3 dorms. - Centro (Frente Ford) - Entrega 2003 - R$
100.000,00 ou (Entr. + financ. direto).
• EDIF. SUELEN - 3 dorms. - Amizade - R$ 53.000,00 Jj)
• EDIF. ROYAL BARG - 3 dorms. - Centro o!. Entr. + financ. /f
• EDIF. MORADA DO SdL - (Cobertura) - Vila Nova - R$ 130.000,00
• EDIF. GONZAGA - 3 dorrns. - Vila Nova - R$ 75.000,00 (Entr. + parcelas pelo CUB)

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

CORS�TOR IIVIÓVE IS

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

60 CASA ALVENARIA NOVA - AMIZADE -

R.ROLF ALBERTO BALLOCK, LOTE 15 - 01

SUÍTE, 02 QUARTOS, BWC, SALA DE

JANTAR/ ESTAR, COZINHA, LAVANDERIA,
,

CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 02
CARROS. Área do terreno 450:00 m2 Área
Benfeitorias 137.00 m2 Preço: 79,000.00

93 TERRENO - CORUPA - ESQUINA
ACESSO CORUPA E BR 280 - FRENTE 12,90

M, LADO ESQUERDO 89,90 M, LADO
DIREITO PARA BR 280 EM 93,40 M,

FUNDOS 45,60 M. Área do terreno 2,483.00
m2 Preço: 182,000.00

112 TERRENO - AMIZADE - R. JOAO
BAPTISTA RUDOLF 15,00 M X 20,00 M -

ESQUINA, RUA ASFALTADA. Área do
terreno 300.00 m2 Preço: 23,000.00

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

www.wolfimoveis.hpg.com.br- e-mail: roberson@netuno.com.br

Imobili�ria Jardim 6
Jaragua Ltda, CRECIW572-J··

OFERTA DA SEMANA
EDIFÍCIO
Ed. Dianthus
Ed. Rebelo
Ed. Teresinha
Ed. Tribess
Cond. Amizade

LOCALIDADE
Centro
Czerniewicz
Vila Lenzi
Barra Rio Cerro
lha da Figueira
Nova Brasília

LOCALIDADE
Centro
Centro
Centro
Centro

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
ÁPARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Cobertura c/ acabamento de la
Centro: 3 dorm. c/ garagem
Vila Lalau: 2 dorm., c/ garagem
Centro: 2 dorm. s/ garagem
Amizade: 3 dorm. c/ garagem

.

CASAS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Casa Comercial - R. João Picolli
Ótimo sobrado c/ piscina (semi-mob.)
Casa alv. 3 suítes c/ piscina

-

Ótimo sobrado c/ piscina - Lot. Papp
Casa alv. c/ 3 dorm. c/ garagem
Casa alvo c/ 2 dorm: c/ garagem

SALAS COMERCIAIS
. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Sala c/60m2 - Centro Odontológico
Sala c/32m2 - Prédio do antigo Senac
Sala c/62m2 - Ed. Schiodine
Sala c/85m2 - (ao lado museu)

VALOR
R$ 2.300,00
R$ 330,00
R$ 250,00
R$ 250,00
R$ 280,00

VALOR
R$ 1.200,00
R$ 1.100,00
R$ 1.150,00
R$ 800,00
R$ 200,00
R$ 280,00

VALOR
R$ 200,00
R$ 230,00
R$ 230,00
R$ 550,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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0,00
e Apto, na �o +w1•.

qto-"Ed7Catarina.w1rChing
- Rua Adolfo Fiedler, 304

I
- R$ 75.000,00

I I TERRENO TIO

I e Terreno id'lal lâara �so ind.u,:trial C!.?O.'. 1 na Rua Francisco de Paula - R$

I 130.000,oq. 1 .. Ç,lra:5.�(�f ".

e Terreno em �IJ !(T1, local nbore' p r�sidência. R$ 22.000,00

I
e Terreho com Ih in' - Rua Espírito ntb > Centro - R$ 25.000,00

�"e 1 06, cf
e Terren� cf ãreJi:otal de 400,00m2 - Ner Ralnos - Valor total R$12.000,00.

I e 2 �erre rea total de 6.707,00m2 Rddovia BR 280, próx. ao Trevo de
.

suíte +
'

to. e Gua I
demais dep. Entra b" I e área de 102.752,00m2 -�Rua alter Marquardt, próx. ao, Posto

Apto� c/ 17?m2, e R!��:i���:�$e8a:���i��--------------/: :�:S�Eg��:rode _ R$130.000,
i:+������:���;ri=�e��o�20��r�ximo

s��'�::�F!�,�e.:.:í. 1
!df';g;das pela Cubo

•

i
sacada, ár'l�ootloro, I

d2;,�;'C��I.'poli esportila,tg����JRua tt;reu Ramos.
Entrada

r----cm�m"W�VE�-----1
I e Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e demais dep. - pronto

- parte superior em construção - 'Terreno com 600m2, Lot. Versailhes - R$
75.000,00
e Casa em alv. com 180m2, na Rua Alexandre Koeler, 122 - Figueira, om suíe +

2 qtos e demais dependências - R$ 58.000,00

I e Casa em atv, com 207m2, terreno com 590m2 - R$ 130.000,00 no renascença
R. 755 na 100.

--t-e-ca'sa-ç/'i'180m2, cf suíte + 2 qtos e demais dep. - Rua Frederico Curt Vasel,
-"�lf5 R 99.000,00. .

I e I\ua Guilherme Hasse - Jguá ESq.uerdo
- Terreno cf 450m2, edificação

230 -!'-$ 99.000,00
e eml alvenaria cf 140m2, 3 quartos, sala, coz., bwc,

terreno cf 600m2 - Rua

Luiz IIi, - R$ 50.000,00 - Aceita sítio Jaraguá do Sul ou região,
e� alv, cf 247m2, semi-acabada - R. Adolfo Antonio Emmendoerfer, Rio

180.000,00
madeira com 3 qtos, sala, coz., bwc, área de serviço e garagem -

Meyer, 164 - R$ 45.000,00
3 qtos, Rua Angelo Benetta - R$ 75.000,00
ente acabado - Lot. Versailhes - R$ 89.000,00
ryllis, Aptos 304 A, semi-mobiliado, suíte + 2 quartos. R$

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO PROMA

- Apto. na 203 A - área de 111.70m2
dep., 1 vaga garagem. Rua Pedro Avelino

es, 53.000,00. - Entrada de R$ 23.000,00
financiamento bancário Caixa de R$ 30.000,00

ED. PRíMULA
Apto. NOVO, cf
1 qto e demais
dep. - Rua Artur
Gunz (Vila
Nova), cf 92m2•
R$ 45.000,00

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto.
esquina 'com Clemente Baratto

Condomínio Ed. Dom
Lorenzo: Rua Marina
Frutuoso. eSQ. Leopoldo
Malheiro - Apto 2 quartos, 1
suíte + 1 quarto, bwc social,
sala estar/jantar, sacada c/
churrasqueira, copa/cozinha,
lavanderia, 1 vaga de
garagem. Área c/ 118,51 m2)
- R$ 60.150,00 s/ acab.,
entrega maio/02

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

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

R$ 65.000100

- Apto. na 902: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 145.000,00,
acabado.
-

. Apto. na 802,: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 110.000,00 s/
acabamento.
- Apto. n? 904/1003 c/ suíte + 1

quarto e demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 70.000,00, s/ acabamento.

Salas comercial, executivas,
acabadas
c/138m2 - R$ 68.49/1,00
c/ 101 ,40m2 - R$ 50.326,00
c/l 05,26m2 - R$ 52.242,00
c/ 102,8m2 - R$ 51.021,00
(90% do CUB 'o m2) -

Parcelamento direto com a PROMA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



- 3 Dormitórios :

- 1 ou 2 vagas de garagem
- Salão de festas - Playground
7 Pavimentos c/ elevador

- Financiamento direto pelo Banco
ou pela Construtora.

Ref.:3809: PARTAMENTO
'EDIFICIO MÔNACO
Com 01 e 02

dormitórios, sacada,
churrasqueira coletiva,
ploy ground, ótima

localização central.
Entrada + parcelamento
direto com a construtora

lI�QUlTrm
�"� �. �I1ZU WOU:

VOCÊPODE'IERUMABELAVISTA EDIFíCIO MÔNACO
Residência!

•

ReI.: 350 Jaraguá Esquerdo - 2 casas

em alv, construídas separadamente,
podendo ser vendida juntas ou separadas,
casas c/ 1 surte c/ hidro, 2 qtos, sala, copa
'com piso de madeira, COZ, c/ porcelanato,
escritório, lavanderia, churrasqueira,
acabamento c/ gesso e massa corrida,
aquecimento solar, portão eletrônico, Valor

negociável.

Ret.: 2250 Baependi - R. Ney
Franco, 693, próx. Clube Atlético
Baependi - terreno cf 879,90. R$

45.000,00 nego

Ref.: 3301 Santa Luzia - R. Carlos
Frederico Ranthum, 18.055 - terreno

c/ 6.240,00. R$ 50.000,00

•

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul se

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oirassol
IMÓVEIS
371-;931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

•. ADMINISTRA

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

Cód 105 I - SOBRADO EM ALV.
COM 320 m2 - RUAJOÃO
PLANINCHECK- n? 755,2 suítes
+ 2 quartos + 3 salas + cozinha sob
medida + garagem 2 carros .

. TERRENO COM 2.590M2

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

c/ 122m2 - Suíte + 2 quartos - fica cozinha
s/medida - Preço R$ 68.000,00

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

BARG - 134m2 - I Suíte + 2 quartos -

Ficam móveis sob medida.

Preço R$ I 15.000,00

Cód 1112 ILHA DA FIGUEIRA - Casa
de A1v. c/ I 30 m2 - Suíte + 2 qtos + 2 gar
- Lot. Divinópolis. Preço R$ 50.000,00

Cód 3079 JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/ 345 m2 - Rua João Januário
Ayroso - Após Arroz Urbano. Preço R$

18.500,00 (terreno comercial)

Cód 1114 CZERNIEWIC:Z: - Casa de
A1v. c/ 120 m2 - 3 quartos - Terreno c/

348m2. Preço R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Quem gosta de arte e de natureza
não pode deixar de conferir a

.

exposição "Cor daÁgua", que
estará aberta ao público até o dia
31 destemês, noMuseuNacional
doMar, em São Francisco do Sul.
As obras - 35 quadros e seis

instalações-, são da artista
.

plástica Eneida Guasque.
Todas as obras têm a água
como temaprincipal; traduzindo a

preocupação da artista com omeio
ambiente.A exposição tem o

patrocínio da Kohlbach. A artista
usou a técnica do látex sobre tela,
porque, segundoEneida, este recurso
permite uma liberdademaior, já que
o látex pode ser aplicado em
superfícies tão diversas quánto
paredes e telas.

Dentre os diferentes trabalhos,
as instalações "Praia Real" e

"Praia Ideal" merecem

destaque. Em painéis de 3,6m
x 1,85m Eneida retrata os

contrastes entre o que
considera a praia ideal e a praia

!

NO PEITO e na raça
Danielle Wmits vem com a corda toda em "O Quinto

dos Infernos", onde interpreta a camponesa Manuela, A

I�triz diz que quer provar que pode fazer outras personagens

:.�lalém
das ''loiras fa���ue vinha interpretando

-------;------- _. I PÁGINA
S,ABADO, 12 de janeiro de 2002 " f '" �__�_!BIlR'.l::;;;:

ÁGUA como fonte
de inspiração

real. A primeira, limpa,
exuberante, deserta, virgem. A
outra, poluída, com todo o

tipo de lixo, devastada pela
ação humana.

Outra peça que merece

atenção especial é a instalação
''A sapataria da praia", em que
são expostos mais de 70'

calçados encontrados nas areias
do litoral catarinense.
A estreita relação entre o tema

da exposição e a preocupação
ambiental da Kohlbach foi o

que levou a empresa a

patrocinar o evento. "A

eficiência energética e o uso

racional de recursos naturais
fundamentais e cada vez mais

.,cassos são características
marcantes da empresa",
declara o CEO (Comando
Executivo da Organização) da

Kohlbact1, Walter Horst
Poniewas.

Alguns dos prêmios conquistados:
3 .19�� - Prêmio'tie, Melhor Cenografia §"1:1° ,

I Elico�Fro:N'acien e�Dança dora-,T��lro:1
Municipal de São aulo.

3 1992,-Menção Honrosa Conjunto de Três Obras
_laExpam - Exposição deArte Mística - Te

1.Guaíra..•.-.••..•.•.• Curitiba.I...P...••...•...R..•.
'

...•.•...•...! ',i "
.. ',

3 1994 .:Medalha de Prata - 2aE

3 1999 - Medalha de Ouro na Primeira M

"Retrate suaCidade".,emBa1neáriQCambori
T

a ebra. ''Nasce� dó S61 em Balneã1"ío CamboriÕ'"

Endereço do

RuaManoel Louren
São Francisco do SU! - se

Telefone (47) 444-18(:)8

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2E CORREIODOPOVO TRADIÇÃO GAÚCHA SÁBADO, 12 de janeiro de 2002

ESTAMPA DE TAURA

mudou o patrão
Durante os últimos quatro anos o Piquete

Estampa de Taura, filiado ao CTG Laço
jaragúaense, teve LúcioJoão Marcon como patrão.
Wanderson Rau estará à frente desta entidade du
rante os anos de 2002 e 2003. Abaixo, as palavras
de despedidas do patrão Marcon: "Considero os

objetivos alcançados, pois hoje o piquete tem
desenvolvidos e disponíveis os recursos para
competir em 'rodeios'gaúchos, e esta goi a minha
missão como patrão. Entendo que, pormelhor que
seja um dirigente de uma entidade filantrópica, ele
jamais deverá ficar por mais de dois mandatos

.

consecutivos, pois outros deverão ter esta opor
tunid�de e obrigação. É bom e necessário receber

novas idéias, lançar novas metas 'e desafios.

Também, ser patrão do Piquete Estampa de Taura
e fazer parte do CTG Laço Jaraguaense é uma

nobre oportunidade comunitária e social para
desenvolver-se como líder e dirigente de uma

sociedade. organizada. Eu repetiria cada frase, cada

palavra, cada letrinha, apenas, algumas delas em

outro tom de voz ou em outro dia, pois sinto

orgulho do que fiz e falei. Estou feliz e realizado,
agradeço a todos que me ajudaram, em especial
ao capataz Sandro Rogério Wil1e, que muito bem
soube ser o lastro do patrão, ótimo mediador e

político. Registro aqui: o piquete sempre recebeu
total apoio, orientação e incentivo do CTG Laço
Jaraguaerise. Atribuo parte do sucesso do Estampa
de Taura a um detalhe:' nós temos onde nos

espelhar para aprender, pois o Ninho e Giovane
merecem ser chamados de 'Patrões de CTG'. O
futuro patrão, Wanderson Rau, não será melhor e

nem pior, será diferente, então, peço apoio,
orientação e incentivo para ele." (OTÁVIO M URILO)

MELHORES de 2001
Durante o ano �2001, foram
divulgadas várias frases e

citações. Considerando o

alcance da mensagem,
aceitação dos leitores e os

valores, usos e costumes da

nação gaúcha, foram eleitas as

duas melhores do ano. O

Jornal CORREIODO POVO

agradece a todos que colaboraram
e parabeniza Susi e Giovane.

Abaixo, as duas citações
premiadas. (OTÁVIO MURILO)

"Meu pai, quando vivo, jamais me deu mesada para
trabalhar e presentes para passar de ano na escola. Ele me

ensinou a trabalhar, valorizar os estudos e todas as coisas

que ele tinha. Quando veio a falecer, deixou bens materiais

para nossa segurança, mas, com certeza, a maior e melhor

herança é o orgulho que sinto de ser filho do 'Seu' Augusto
Dermarchi." Frase citada por Giovane Dernarchi.

"Aprendemos que não importa quão boa seja uma pessoa, ela
vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-Ia por
isso. Todos erramos, somos seres diferentes, o que é certo

para mim pode não ser para outro, mas, mesmo que você

seja contra, deve respeitar o próximo." Frase citada por
Luciene Susan Franzner, Susi.

PRIMAS poderosas. Luana (14) e Franciele

(16), cmve de cadeia pura, desfilam em total harmonia

�m o verão, perfumando praias, boates e bailes.

Metidas, bonitas e exibidas, rebolam e rodam em busca
de sabe Deus o quê. Disse o rei: "O gosto da fruta

chamada juventude é doce como uma gota de mel",
então, aproveitem, vivam esta fase maravilhosa da vida,
vocês merecem. Um beijo do tamanho dos seus sonhos. E

por falar em perfume, mais duas semanas e estaremos no

Rodeio Internacional da Vacaria, e, quem for, verá:
"Vacaria 2002 será perfumada." (MARcoN)

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

ELÃEMGERAL

IReflexão
"Brinquedos, passeios, paparicos, meu filho é isto,
meu filho é aquilo, o melhor dos colégios, o melhor

médico, é a busca para ser um bom pai, agradar o
filho, ser seu herói. Isto é bom, bonito e necessário,

mas nem só de pão vive o homem, estudos

comprovaram: uma das coisas que o filho mais

admira e espera do pai é que ele ame, proteja e

_jrespeite a sua mãe." (MARCON)

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

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

DEMARCHI CARNES

CÂB�ES

...
CÂB�ES

...,.,.FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 -JARAGUA DO SUL - se

E-mail: demarchicarnes ê netuno.com.br
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ÚLTIMO ,ADEUS

o "Altas Horas" do dia 19 de janeiro será um especial
sobre Cássia Eller. No programa serão exibidas imagens
inéditas que a cantora havia gravado. A edição do pro
grama foi finalizadaporSerginhoGroisman e sua equipe.

MASSIFICAÇÃO
"O Clone" poderá chegar às bancas, em formato de
livro. A publicação de 62 páginas, baseada na novela
de Glória Perez, 'aborda aspectos da religião e cultura

muçulmanas e também da técnica de clonagem, temas
centrais da novela. Na capa, a atriz GiovannaAntonelli

caracterizada de Jade.

SUBSTITUTO
Flávio GaIvão, que fez o Deodato em "Porto .dos

Milagres", foi convidado a entrar em "o.Quinto dos
Infernos" no lugar de Ewerton de Castro, que pediu
demissão da Globo cuspindomarimbondos. Se aceitar,
o ator vai viver o sr. Cauper, um brasileiro casado com

Ermengarda Cauper, papel de Maria Padilha.

RELÂMPAGO
Miguel Thiré está prestes a dar as caras na telinha

novamente. Depois de viver o Fred de "Porto dos

Milagres", o ator fará uma participação no capítulo
de estréia de "Desejos de Mulher". Na próxima
novela das sete, ele interpreta Diogo, personagem de
Herson Capri quando jovem.

BÔNUS
Marcia Cabrita e TadeuMello são os próximos convidados
do quadro ''Videogame'' do ''Vídeo Show". Em tempo:
o novo quadro apresentado por Angélica terá mais dez
minutos de duração a partir da próxima semana.

MAIS UMA

Myrian Rios se prepara para gravar suas primeiras
cenas da novela "O Clone". Na trama de Glória Perez,
a princípio, ela será amante de Escobar, personagem
de Marcos Frota. A idéia era utilizar o final da gravidez
da atriz - que teve filho há dois meses -, mas a demora

para a terceira fase foi tanta que a história da perso
nagem acabou sendo alterada.

MUNDO FASHION

As atrizes Glória Pires e Regina Duarte não são as

únicas veteranas do elenco de "Desejos de Mulher",
novela que substitui "As Filhas da Mãe". "Experts"
do mundo da moda também fazem participação na

trama de Euclydes Marinho, só que no papel deles
próprios. É o caso da empresária Constanza Pascolato
e os estilistas Reinaldo Lourenço e Glória Coelho.

CENTER

•
CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

.PRIMEIRA MÃO: NOVA NOVELA DAS 18 HORAS POR CINTIA LOPES

POpTEVÊ

AS PRIMllIRAS EXTERNAS
. de "Coração de Estudante" I

Um sol escaldante e a

paisagem exuberante da

Fazenda São Francisco, em
Vassouras, no Rio de Ja
neiro, marcaram o início

das gravações em externa

de "Coração de Estudan

te", próxima novela das seis
que substitui "A Padroeira"
a partir de 25 de fevereiro.
A fazenda, que pertence ao
banqueiro Ronaldo César

Coelho, servirá como pa
no de fundo para a disputa
entre o poderoso fazendei
ro João Mourão, persona
gem de Cláudio Marzo, e

Edu, o professor de bio

logia interpretado por Fá
bio Assunção. A brigâ' na
trama de Emanuel Jacobi
na gira em torno de um

.

pedaço de terra que a uni

versidade da cidade tam

bém pleiteia e para o qual
o fazendeiro tem outros

planos. "É uma briga de
cachorro grande. O Edu
acredita muito em 's.eus

ideais, é um cara íntegro e

batalhador", exalta o ator

de 30 anos.

É exatamente esta carac

terística de EdU: que abre

espaço para discussões
sobre ecologia na univer-

.

sidade de Nova Aliança,
nome fictícia da cidade
mineira d'e "Coração de
Estudante". Mas a idéia
não é "levantar bandeiras".
Tanto que, em meio aos

conflitos ecológicos, o pro�
fessor se envolve em um

triângulo amoroso forma
do pela ex-mulher Maria

na, vivida por Letícia Spiller, a
professora Clara, papei de
Helena Ranaldi, e a noiva

Amelinha, personagem de
Adriana Esteves que é filha'
do fazendeiro João Mou
rão.

Adriana Esteves, Pedro Malta e Fábio Assunç,ão Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Dr. Antonio E. Menna
OFTALMOLOGISTA CRM: 3059 - CPP: 4.68859357/00

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO

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

Edu e Amelinha aparecem nos pri
meiros capítulos já comprometidos, antes
que o professor e o futuro sogro comecem

a se desentender. Para Adriana Esteves,
apesar de mimada e de defender o pai, a

personagem não deve ser considerada a vilã

da história. Pelo menos por enquanto. "O

problema é que ela não admite perder na
da, muito menos o homem por quem é

apaixonada'�fefende ela, para em seguida
emendar. ":Pia apronta umas maldades só

para depois posar de heroína para o noivo",
admite.

Apersonalidade f�)rte deAmelinha ficou
evidente nas sequências gravadas por
Adriana no último dia 4. A cena, que vai ao

ar logo no capítulo de estréia de "Coração
de Estudante", serve como aptesentação da
paradisíaca fazenda. Durante o passeio a

cavalo, Amelinha tenta convencer Edu e

Lipe, personagem de Pedro Malta, que é

fruto do primeiro casamento do noivo, a

iremmorar com elana fazendaVitória. Mas

não tem sucesso. Ao contrário. Edu apro
veita que o assunto moradia entrou em

pauta e cobra de Amelinha o apartamento
que ela prometeu procurar para ele viver

com Lipe. "É difícil arrumar apartamento
nesta época.do ano. Os que visitei eram

muito mixurucas", alega Amelinha.
.Apesarde simples, a cena dirigida por

Fabrício Mamberti foi repetida exaus-

tivamente, ora pelo mau posicionamento
dos cavalos, ora por problemas no áudio.

A dificuldade tomou-se aindamaior porque
a locação era o topo de ummorro íngreme.
"É difícilmanter os atores no mesmo plano
e enquadrar os cavalos", argumentaRicardo
Waddington, diretor geral da novela,
também presente nas gravações. A falta de

intimidade de Adriana Esteves com cavalos

também provocou alguns contratempos. A
atriz tem verdadeiro pânico do animal. E a

falta de intimidade se reflete até na hora de

montar - ela usa sempre uma pequena
escada. "Por favor não tirem foto. Estou

muito tensa, vou ficar com uma cara

horrível", prevenia a atriz. Sempre auxiliada
pela tratadora Gisela, Adriana aos poucos
foi se soltando e comemorou depois de

conseguir fazer uma virada comandando o

cavalo. "Ficou bom, né? Agora estou 'ex

pert"', dizia, em tom irônico.

M�smo corri o calor de 36 graus, o clima
estava bastante ameno entre os atores. O

menino Pedro Malta, por exemplo, ar
rancava gargalhadas de FábioAssunção. "Eu
ajudo o Fábio quando ele esquece o texto",
gabava-se o garoto. Fora de cena, Adriana

desencorporava completamente o papel de
madrasta e também enchia o ator-mirim

de mimos. "Sempre ensaiamos juntos. Ele
é muito esperto", elogia Adriana, dando
uma piscadinha para Pedro.
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Photo & Cia.

Jacson Alexandre de Gasper
completou 11 anos dia 28 de
dezembro. Os irmãos, Alison e

Jaqueline, e os pais, Aleixo e

. Rosel ii desejam os parabéns
.!

�

Completa 6 anos hoje (12)
Jean Cario Colásio, filho de
Gilmar e Sueli, que desejam
felicidades ao filhão!

I

I:

li
II
I

A superfofinha
Débora Luiza

Bartel, filha de
Anderson
G iovani Bartel e
Eliane Lazarini,
completou 1

aninho dia 26 de
dezembro. A
festinha será
realizada
amanhã (13), na
casa dos avós

. paternos

SÁBADO, 12 de janeiro de 2002

"

NASCIMENTOS
•

l/I _" Fernando Augusto Tait

2/1 _ Maria Eduarda Machado

Schwartz

2/1. _ Janaina Cristina Prestes

2/1 _ G iovana Schuabe

2/1 _o Thauana Maraschini Szigel
2/1 _ Letícia Fabiana Bocca

2/1 _ t.ulza Junges Sebastião

3/1 _ Lucas Bartolomeu da Silva

4/1 _ Nicolas Buriqo Echer

05/1 _ Thiag.o Ponticelli
0\

5/1 _ Gabriela Junkes

5/1 _ Gustavo Ponciano

5/1 _ Letícia dos Santos Schünke

6/1 _ Lucas Rahn I<rause

•

Colinho Baby, Oikids Roupa de Criança
e .. Jornal CORREIO DO POVO vão
sortear peças de roupa entre as

crianças e recélR-nascidos que ilustralR
a nossa página COIR fotos ou são
aniversariantes do lRis. A cada 30

dias, dois brindes serão entrqueS.
Participe, envie já sua foto."

"
CORREIO DOPOVO

Clínica Santa Cecília )

cONVÊNIOS:
Unimed, União Saúde, Dr. Herberto Meldau

o

Weg, Malwee, Sindicato Pediatra
da Alimentação"

RuaWalter Marquardt, 284 • 3710101 .371 0611

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 � Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 13 A 19/1

RODADA DE PIZZA

(GLOBO, DOM, 15 H)
Faustão comanda a "cantina" do

"Domingão do Faustão" e recebe
vários convidados paramais uma
rodada de pizza.A lista extensa

incluiDanielaMercury,Alexandre
Pires, ZezéDi Camargo e Luciano,
ElbaRamalho, Vaváe Roberta
Miranda nosmusicais. Também

participam do programaTarcísio'
Meira e GlóriaMenezes,Malu
Mader,Maitê Proença, Reynaldo
Gianecchini,Carolina Ferraz e
LavíniaVlasak, entre outros.

RETA FINAL

(RECORQ,DOM,12H)
Gilberto Barros, o Leão, comanda
mais uma etapa da gincana do
"Domingo Shaw". Desta vez, o
pagodeiroMárcio, do grupo
Desejos, eNaniMachado
disputam pela sétimasemana
consecutiva a competição do
"Domingo Show". Eles
Concorrem a um carro zero

quilômetro. Para isso, terão que
alcançardezvitórias consecutivas.

CARA-METADE
(GLOBQ, DOM, 12:40 H)
Lili decide abrir uma agência de
casamento em "Que FaltaMe Faz
Um Xodó", o episódio de "A

Turma do Didi". Na história, Lili e
André ficam empolgados com a

agênciamatrimonialAlma Gêmea
e resolvem arranjar;
definitivamente, uma esposa para
Didi.A surpresa fica por conta da

, alma gêmea do trapalhão que é, na
verdade, elemesmo, só que
vestido demulher.

NA BERLINDA

(GLOBO, DOM, 13:15 H)
A atriz DéboraBloch é a

.
.

convidada deMárcio Garcia e sua

turma no "Gente Inocente".Além
de participar do quadro "Tá no
Papo",Débora ainda é

homenageada com esquetes, que
.

relembram os principais
personagens desua carreira. Entre

eles, Bete Balanço, Teodora, de
"Salsa eMerengue",Ana
Machadão, de "Cambalacho", e
Adelaide Catarina, da "TVPirata".

BOLA NA REDE

(RECORD, DOM, 16:30 Ii)
A partida amistosa entre Palmeiras eMogi
Mirim, ao vi�o de Pedreiras, interior de São

Paulo, inaugura a transmissão do "Futebol
2002". O jogo é a estréia deWanderley
Luxemburgo no comando
do Palmeiras. Os comentários da partida
ficam a cargo da equipe do "Debate Bola"
formado porMilton Neves, Cacá Rosset e
Oscar Roberto Godói. A narração é de
OscarUlisses.

BOA MÚSICA
(REDE BRASIL, DOM, 19H)
O cantorNeyMatogrosso é o convidado de

JoséMaurício Machiline no programa "Por
Acaso". Além do bate-papo sobre a carreira e

projetos para este ano, NeyMatogrosso �

também fala sobre a campanha que ele
próprio lidera de esclarecimento sobre a

hanseníase. Ele relembra os maiores sucessos
da carreira.

ECLÉTICO
(�BT, SEG, 22:30H)
A loura Hebe Camargo recebe o personagem
Jeca'Gay, interpretado porMoacyr Franco no
humorístico "A Praça é Nossa". Também

participa do programa "Hebe" a turma do
.

Café com Bobagem. Ainda sentam no sofá, o
cantor Sérgio Reis e a dupla sertanejaBruno e

Marrone.O grupo As Meninas e O Quarteto
também se apresentam no programa;

MAL - ENTENDIDO
(GLOBO, QUA, 2Z:30 H)
No episódio "Nenê, EsposaCarinhosa,
Corpo Escultural,Mãos de Fada,
Atendimento Personalizado" do programa "A
Grande Família", Lineu eNenê vão viajar. Ele
acredita que vai a uma convenção
acompanhado da: esposa. Mas, na verdade, a
convenção é uma farsa para promover troca
de casais. Sem desconfiar da armação,Nenê
faz amizades com as outras "esposas" e Lineu
tenta sair da roubada a tempo.

BRINCADEIRAS
(RECORD, QUI E SEX, 9:30 H)
O programa "Eliana&Alegria" reprisa os
melhores momentos de 2001. Nesta semana
Eliana recebe a cantoraDeborah Blando e o

macaco Kinho da "Escolinhado Barulho". Já
na sexta-feira,WanessaCamargo canta seus
maiores sucessos.A dupla Pepê eNeném

participa das brincadeiras com as crianças e os
cÍubladores do desenho "Pokémon" ensinam
algumas técnicas.

II
CORREIO DO POVO SE II

I.

.EM FOCO: DANIELLE WINIIS""'- P_OR_C_I_NT_IA_Lo_P_ES
POpTEVÊ

J'LOURA
mutação

DanielleWinits aposta todas suas
fichas em "O Quinto dos Infernos",
em que faz a camponesa Manuela.
A preocupação da atriz é provar que
possui capacidade para também'

interpretar personagens que não

sejam louras fatais, como em

"Corpo Dourado", de 1997 e re-

'centemente em "Uga-Uga". Da
nielle, porém, não nega que o jeito
"femme fatale" das personagens
Alicinha e Tatiana agradaram em

cheio à ala masculina. E foi graças
ao perfil "loura burra" das per
sonagens - reforçado por fotos
desinibidas em revistas masculinas
- que a atriz ganhou notoriedade
em todo o país. "Tenho consciência
de que o público gosta daquele
apelo de sensualidade, mas é bom

diversificar", acredita a atriz de 28
anos. Agora, em "O Quinto dos

Infernos", Danielle revive a do
bradinha de "Uga-Uga" com Hum
berto Martins, que na minissérie

incorpora o anti-herói Chalaça.
"Nós criamos uma parceria bem
interessante e o romance entre os

dois vai dar o que falar", avisa.

Apes�da,sutileza da mudança,
Danielle I,�enta que a virginal
Manuela não será nada cômica.
Pelo contrário. A camponesa sófre
horrores depois que é estuprada,
pelo padrastoJuvêncio, personagem'
de Paulo Gorgulho e ainda passa
por outras situações nada agra�
dáveis. "Ela é uma heroína ro

mântica, amocinha da história, mas
a Manuela também vai sofrer uma

mudança radical", diz Danielle em

tom de suspense. Na verdade, a

"caipira" Manuela vai tornar-se
urna cortesã. "Tudo ocorre por aca-

.
soo Manuela não, gosta dessa vida,
por isso ela, uma mulher doce, vai .

carregar uma enorme amargura",
adianta. 'É exatamente a mudança
na personalidade de Manuela o que
mais agradou à atriz. "É algo bem
diferente do que tenho feito na tevê,
apesar da personagem ter alguns
momentos de humor", reconhece.

Mesmo sendo uma minissérie
de época, não é desta vez que Da
nielle vai se livrar dos decotes

generosos. "Meu corpo é instru
mento de trabalho. Quando eu acre
dito no contexto da personagem,
não tenho o menor problema em

fazer cenas sensuais", garante. O
visual, porém, não mudou muito.
Além das lentes azuis, sobrancelhas
claras e os cabelos louríssimos ca

cheados, a atriz ainda conta com a

ajuda de Ufi? aplique nos cabelos.

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Danielle Winits, a,Manuela de"O Quinto dos Infernos';

"Demoro cerca de uma hora e meia para ficar

pronta", conta.
A familiaridade com o texto de Carlos Lombardi

é, segundo a atriz, essencial para desenvolver um
.

bom trabalho. "É um dos autores mais modernos
da tevê. Ele consegue uma linguagem atual mesmo
em um trabalho de época", analisa Danielle, que no
cinema ainda incorporou a bruxa Corona no filme
"Zoandona TV", com roteiro de Lombardi. Mas a

minissérie "O Quinto dos Infernos" não é o primeiro
trabalho de época de Danielle. Em "Chiquinha
Gonzaga", de 1999, a atriz participou das duas fases
da minissérie. Na primeira, era a vedete Suzette e,
em seguida, incorporava 'a jovem Helena, filha da

própria Suzette na segunda fase. "Foi maravilhoso
vivenciar um universo tão distante interpretando '

personagens diferentes", lembra.
Já em "O Quinto dos Infernos", Danielle não

teve muitas dificuldades para compor a personagem.
Como aminissérie não vai adotar o sotaque lusitano,
a atriz nem precisou ter aulas de prosódia. "É uma

preocupação a menos", diz sorrindo. Em com

pensação, não faltaram aulas de esgrima, equitação
e dança da corte. "Senti dificuldades com as aulas
de equitação. Agora estou tão envolvida com a

situação que já penso em comprar um cavalo",
empolga-se.

A motivação com a minissérie é tanta que
Danielle classifica a personagemManuela como uma
das mais importantes da carreira, desde que estreou

naminissérie "Sex Appeal" há nove anos. "Se tivesse

que escrever um personagem para interpretar, seria
exatamente como ela", exagera. Outro motivo de
felicidade para a atriz é a presença do namorado, o

� americano Archie Lu Drury no elenco daminissérie
- ele será um almirante inglês. "É uma oportunidade
para nós ficarmos mais tempo juntos também",
comemora a atriz..
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POR MARIANA MEIRELES
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r
"IBALA

inegati
I!
ii, � ba�xa audiê.ncia e a an-

,I! tecipação do fim de "As
i
Filhas da Mãe" parecem não

ter desestimulado em nada

Thiago Lacerda. O ator fala

sobre a novela e o perso
nagern Adriano com em

polgação de estréia, apesar de
o último capítulo ir ao ar

nessa sexta-feira, dia 18. Se

mostra bastante indignado
com o fato de a Globo ter

considerado a trama como

um fracasso. "Não entendo.
Saio na rua e as pessoas co-

.

mentam muitó sobre a no

vela. É uma proposta nova e

a emissora não comprou a

briga. Acho que houve um

equívoco", defende.
Atuar em uma comédia e

fazer um vilão forte pela pri
meira vez são razões suficien

tes para Thiago guardar boas
lembranças do trabalho.

"Tenho a possibilidade de me

divertir com as situações que
o Adriano cria e se mete. É
tudo uma grande brinca

deira", conta. Justamente por
"As Filhas daMãe" ser uma

comédia, Thiago não per
cebeu ódio no público em

relação ao personagem. "As

pessoas riem das maldades
do Adriano. Mesmo assim,
viver um vilão me dá muito

prazer. Tanto quanto os he-
. róis", explica.

Agora, com o fim da no

vela, Thiago não pensa em

tirar longas férias. Pretende
estrear no teatro com a peça
"O Círculo 'das Luzes", de
Doe Comparato. A estréia no

cinema também acontece este

ano. "A Paixão de Jacobina",
de Fábio Barreto, deve ir

para a tela grande no segundo
semestre. Sobre "Uê Paisano",
continuação de "Terra Nos

tra", escrita por Benedito Ruy
Barbosa, o ator diz não sa

ber de nada ainda. "Se a

proposta for legal, é claro que
vou fazer", adianta.

"O Faustão faz o
programamal

humorado e ganha
aquela grana toda. Eu

faço o meu bem
humorado e não ganho
nem 10% do que ele

ganha."
JOÃO I<LEBER,

apresentador do "Eu Vi
na TV" e "Canal Aberto",

da Rede TV!, que
questiona a diferença

salarial, mas se esqueceu
da diferença de talento.

Pedro Paulo Figueiredo/CZN

"Meu tipo demulheréa latina. Umabeleza exótica. Alguém como

a Jennifer Lopez." IRAN MALFlTANO, o Gui de "Malhação", que está
namorando a loira Dani Bananinha, assistente de palco do

"Caldeirão do Huck".

''Fuipego de surpresa. Eunãoperco/ quemperde é opúblicojovem
dos outros Estados. "OTAVIANO COSTA, o modesto apresentador de
"Domínio Público", programa que a Record decidiu exibir somente

.

I

para São Paulo.

"Eu estou escancarando namídia/ mas sei que ésimplesmente uni
jogo. Quando eu quiserparar de serpopstat; saio de cena. "S U PLA,

ex-integrante da "Casa dos Artistas", do S BT.

''Não me incomodava ter a imagem ligada à Feiticeira/ só não

queriapassara vidi! rebolando. Háoutras coisas a se fazer." JOANA
PRADO, que após três anos, declarou o fim da personagem Feiticeira.

A menos de um mês, rescindiu o contrato com a Band e pretende
viajar para: Los Angeles, nos Estados Unidos, com o intuito de

aprimorar seu inglês.

Luiza Dantas/CNZ

Thiago Lacerda, o friano deuAs Filhas da Mãe"

P - O que você sentiu quando soube que a novela ia

terminar antes do previsto? ,

R � Foi um baque. De um dia para o outro disseram que a

trama ia sair do ar. Ninguém entendeu. Acho que a emissora pecou
com autor, diretor e elenco. Nos atribuiu um fracasso-que não é
nosso. Depois disso, passei a prestar mais atenção no retorno do

público e vi que gostam e assistem. Para mim, isso tudo é um

equívoco. Notei que o resto do elenco também ficou muito triste

com a forma como tudo aconteceu. A direção da Globo não nos

procurou diretamente, foi o Jorge Fernando que falou com todos. -,

Digo por mim, que estou com o Sílvio e com o Jorginho até o

fim. A novela é gostosa. É claro que tem defeitos, mas é inovadora .

Adoro assisti-la.
P - Qual a avaliação que você faz do seu personagem?
R - Amelhor possível. Ele era um contraponto dentro do gênero

da novela. Muito diferente de tudo o que eu já tinha feito. Não é

sempre que o ator tem a oportunidade de fazer um vilão. É legal
porque você pode brincar, ir até o extremo das suas maldades. O

engraçado é que as pessoas reagiram bem às maldadesdo Adriano.
Outro dia alguém me falou rindo: você tentou jogar amulher do
abismo ... Tive muito acompanhamento desse trabalho.

P - Você disse que não sabe nada sobre "Uê Paisano",
mas se o Benedito confirmar o convite, você está no elenco?

R - Qualquer coisa que o Benedito faça é maravilhosa. O Luiz

Fernando Carvalho, que deve ser o diretor da trama, é um dos
melhores. Tenho muita vontade de trabalhar com ele. Mas se aceitar,
não vai ser por causa do sucesso do Matheo de "Terra Nostra".
Minha função naquela novela se encerrou com ela. Tenho prazer
no trabalho e quero aproveitar qualquer oportunidade boa.

"Opa� quando ficousabendo do namoro/ falou: 'Quem éesse velho

que quernamorarminha filha?� Foiparada dura." GALVÃO BUENO,
locutor esportivo da Globo, sobre as dificuldades para se casar com

Desirée, sua esposa 19 anos mais nova. Gaivão está com 51 anos.

';4s mulheres perguntam se não quero tirá-Ias para dançar. Eliis
não me dão csntadss. mas vêm falar -comiço bem animadas."
ROBERTO BOMFIM, o pé-de-valsa Edvaldo, de "O Clone", sobre a re

percussão do personagem nas ruas.

"Para o queme chamaram/ qualquer figurantepoderia fazer."
EWERTON DE CASTRO, no "Melhor da Tarde", da Band, sobre' o per

sonagem sr. Cauper de "O Quinto dos Infernos". O ator pediu demissão
I
da G lobo por não aceitar fazer uma "ponta".

"Não tenho vocaçãoparahiena dedesenhoanimad� quepassao tempo
todo gemendo e se lamentando. "LAVÍNIA VLASAK, a Valentine de "As
Filhas da Mãe", dizendo que sofrer por amor é assunto fora de questão..

''Já encarei traição. Fói uma enorme tragédia para mim. Nunca
mais confieiem alguém."Soninhs. comentarista da ES PN Brasil,
demitida da TV Cultura por ter declarado que fuma maconha,

"Estamos soltos. "Fábio Assunção, dizendo que há tempos ele e a

mulher, Priscila Borgonovi, deixaram para trás os cuidados

anticoncepcionais. O ator estará em "Coração de Estudante",
próxima novela das seis da Globo.

' !
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JARAGUÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN
SALA FILME/HORÁRIO

1 SENHORDosANÉIS.
13h45 - 17h15 - 20h45

2

...............

AMERICAN PIE 2

15h15 - 17h15 - 19h30 - 21h30

3 MONSTROS S.A.

14h - 16h

JASON X

18h - 20h - 22h

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

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

BLUMENAU.- RUA SETE DE SETEMBRO

SALA FILME/HORÁRIO

1 OS ENHOR DOS ANÉIS

13h45 - 17h15 - 20h45 A

2 O SENHOR DOS ANÉIS
A

14h15 - 17h45 - 21h15

AM ERICAN PIE 2
3

14h30 - 16h30 C

JASON X T
4 19h15 - 21h40

MONSTROS S.A.
gh - 167h DA

[

5 Do INFERNO S19h30 - 21h50

ZOOLANDER C
13h30 - 15h15- 17h15 - 19h

XUXA E OS DUENDES
A

13h50

TA TODO MUNDO LOUCO
C

15h30 - 17h40 - 19h50 - 22h

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

'/ F - FICÇÃO/ R - ROMANGE/ P � POLICIAL

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

SALA "LME/HORÁRIO

1
O SENHOR DOS ANÉIS

14h - 17h30 - 21h

2
MONSTROS
13h30

TÁ TODO MUNDO LOUCO

15h30 - 17h40 - 19h50 - 22h

3
JASON X
nh45 - 15h30 - 17h15

Do INFERNO
19H30 - 21H50

A - AVENTURA! C - COMÉDIA / D - DRAMA / DA - DESEJIlHO ANIMADO/
F - FICÇÃO/ R - ROMANCE/ P - POLICIAL

GÊNERO

A

C

DA

T

GÊNERO

A

DA

C

T

s

I RETRATO fALADO: THIAGO NEVES- FRAGOSO
POR CAROLINA MARQUES

POpTEVÊ

HORf\,DA
virada
III

NOME - Thiago Neves Frasoso.
NASCIMENTO - l° denovembro de 1981, no
Rio de Janeiro.
APELIDO - Tico-tico.
PERSONAGEM INESQUECÍVEL - Melchior da

peça "O Despertar da Primavera", de Frank
Wedekind.
PERSONAGEM DE COBiÇA - Qualquer um de
William Shakespeare.
.NA TEVÊ - Discovery Channel e o seriado

"Friends", da Warner.

Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - Programas de
auditório com grupos de funk e axé.
NAS HORAS LIVRES -' "Converso com os

amigos".
No CINEMA - "Forrest Gump", de Robert
Zemeckis.

�
LIVRO - "Desobediência Civil", de Henry
bavid Thoreau.
MÚSICA - "A Seta e o Alvo", de Paulinho
Moska.
PRATO PREDILETO - Estrogonofe.
BEBIDA - Suco de pêssego.
O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - "Minhas calças
com boca larga".
SE NÃO FOSSE ATOR - "Seria uma pessoa
normal".
MULHER BONITA � Mariana Xirnenes.
HOMEM BONITO - Mahatma Ghandi.

�_CANTOR - Gilberto Gil. W'
CANTORA - Elis Regina.
ATOR - Selton Mello.
ATRIZ - Denise Stocklos.
ESCRITOR - Fernando Pessoa.

PERFUME - Eternity, de Calvin Klein.
TIME DE FUTEBOL - Fluminense.
ARMA DE SEDUÇÃO - "O sorriso e os

cachinhos". �

PROGRAMA DE ÍNDIO - "Qualquer lugar
lotado".
MELHOR VIAGEM - O intercâmbio para o

Alabama, nos Estados Unidos, em 199"8.
SONHO DE CONSUMO - "Um apartamento".
FILOSOFIA DE VIDA - "Quero ser fel iz e estar

em paz com meus amigos".
MANIA - De roer as unhas.
MELHOR NOTÍCI-ê - "Ser aprovado num teste".
SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - A brandura.
MELHOR COMPRA - "Todos os meus CDs e

livros".
INVEJA - "Não tenho".
LUXÚRIA - "É complicado falar sobre isso. É
muito íntimo".
GULA - "Sou multo guloso".
COBiÇA., "Ter filhos e construir uma família".
IRA - "Quando contradizem as minhas

ideologias".
PREGUiÇA - "De levantar da cama, a

qualquer hora do dia".
VAIDADE - "Fico tentando ajeitar meu cabelo
o tempo todo".

I
I

-. I'

Luiza Dantas/CZN li
Thiago Fragoso, o Nando de "O Clone" J

A espera, porém, valeu a pena. A entrada de Thiago Fragoso
em "O Clone" demorou pelo menos dois meses' a mais que o

previsto, mas o ator está radiante por aparecer no horário

nobre da Globo. E Thiago vai ficar ainda mais em evidência

porque o jovem Nando, que interpreta na trama de Glória

Perez, agora se envolverá com drogas. O atar visitou alguns
centros de tratamento para dependentes, no Rio de Janeiro, e
está empolgado com as transformações. "Não quero fazer

feio, por isso estudei o assunto. É uma situação complicada e é
I

preciso estar preparado para vivenciar isto. Mesmo q1Je seja na
ficção", valoriza o ator de 20 anos. , .:

, .

_'.'- 1

Thiago torce para q'..le a mudança de personalidade de Nando

sirva para alertar os jovens. O personagem 'a princípio sonha

em ser um advogado bem-sucedido, mas quase se destrói

pelo uso de drogas, "Ele começa com maconha e depois se

envolve com coisa pior. Assim ocorre com várias pessoas. É
terrível ver o estado deplorável que ficam", diz O ator, que
garante jamais ter experimentado algum tipo de droga.
"Ocupo meu tempo com coisas saudáveis", assegura.

� Além de viver um personagem que promete se destacar na

trama, o ator, de quebra, ainda vai poder divulgar um trabalho

paralelo à tevê. Os músicos que fazem parte do grupo do

personagem são, na verdade, os parceiros do ator na banda

,

"Poesia de Gaia", montada há um ano. "É uma oportunidade
maravilhosa, mesmo sendo aparições esporádicas", explica
Thiago, vocalista do conjunto musical. Mas talvez o horário
nobre, embora dê mais status, n:ão seja o melhor lugar para
alcançar o público-alvo de sua banda. Thiago é o primeiro a

admitir que o assédio das fãs ainda é bem menor do que no

período em que interpretava o romântico Bernardo, em
"Estrela-Guia" - ele era apaixonado pela hippie Cristal,
personagem de Sandy. "As meninas ficavam gritando o meu

nome pelas ruas. Agora elas estão mais calminhas", compara.
-
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I SE CORREIODOPOVO

frapidinhas
o "Pequenas Empresas Grandes Ne

gócios" mostra o crescimento das mulheres

na direção de empresa�. O programa, revela a

história de duas delas que ganham dinheiro com

avenda devidros decorados de pimenta e bichos
de pelúcia. O consultor Alain Guetta também

fala sobre parafranchising, uma nova tendência

de negócios. GWBO, DOMINGO, 7:30 H.

A "Sessão Premiada" apresenta o filme

"Meu Gigante Favorito", de Michael Lehmann.,
Com Billy Crystal e Kathleen Quinlan. Na
história, Sammy, caça-talentos de NY, em crise

no casamento e desempregado, 'acaba co

nhecendo o gigante Max, que vive num mostei-

Iro. Elevê nonovoamigo a chance de salvar sua

,I carreira. SBT, DOMINGO, 12 H.

"Domingo da Gente", comandado por
Netinho de Paula, reprisa os sonhos de algumas
princesas realizados no programa. Nesta edição,
N�tinhomostra as histórias daprincesaMarcilene
e da rainha Jucelina. REc:ORD, DOMINGO, 13:45 H.

i

Denise fraga revive a história de Sueli no quadro
"Retrato Falado", do programa "Fantástico".
Ahistória relata a engraçada via-sacra que a noiva
passa até chegar ao altar.A série de contratempos
começa com 9 engarrafamento a caminho da

VARIEDADES/TV

\
, @

igreja.A noiva e a cunhada, então, pegam o trô

pata chegar a tempo. GWBO, DOMINGO, 20:

O "Vídeo Show" mostra uma novelinha com
as mães da ficção com crnas de várias

produções, como "Locomotivas" e "Dancing
Days". Ainda no programa Noely, a supermãe
deSandyeJunior, e aatrizPriscilaFantim, também
acompanhada da mãe. GLcro, SEGlN:1'\ 13:.'D H.

Elianamostrao showda baleia Shamuno parque
SeaWorld, em Orlando. A apresentadora ainda
reprisanoprogrnrna ''EIiana&Alegria'' a entrevista
com Sandy eJuniol: REcDRD, 'TERÇA, 9-.30 H.

"Babe: a Porquinho Atrapalhado na Cidade",
de GeorgeMiller, é o cartaz da "TelaQuente".
Destavez, oporquinho descobre que seus don�s
estão prestes a perder a fazenda. Ele parte para
a cidade e, com a ajuda de seus amigos animais,
tenta levantar fundos para salvar a propriedade.
GWBO, SEGUNDA, 21:55 H.

"Odeio Fazer Ginástica" é o tema do

'programa "Meninas Veneno", comandado
porMarina Person. Na pauta de discussão, as
meninos também participam e debatem a

importância do corpo sarado no verão. MTv,
QUARTA, 22 H.

<'

lhor
os seus

�, .

momentos Intimo
#!4nlot" é poesia. Poesia se alimenta da

insp'Ít'ação qti.e u� agradável nU)1l�ent() pode
proporcionar".

Kalahari 'klotel • danáo�lhe todos (JS

tnotivos'fult'a amar e tlesfrutar de i.,�onf(Jrto,
privacidade e satisfaçã(J,

Rua Horácio Rubini, 1000 - Barra do Rio Cerro
Fone 376-01.05 e 376-0122 - Jaraguá do Sul

ElHO

A IMPORTÂNCIADO
gato na meditação
Tendo recentemente escrito um livro sobre a

loucura, vi-me obrigado a perguntar o

quap.to das coisas que fazemos nos foi
imposta por necessidade, ou por absurdo.

Por que usamos gravata? Por que o relógio
gira no "sentido horário"? Se vivemos num'
sistema decimal, porque o dia tem 24 horas de 60 minutos cada?

O fato é que,muitas das regras que obedecemos hoje em dia não têm nenhum

fundamento. Mesmo assim, se desejamos agir diferente, somos considerados
"loucos gar.
- O que vamos fazer com o gato? -, perguntaram os outros monges.
Numa homenagem à lembrança de seu antigo instrutor, o novo mestre decidiu
permitir que o gato continuasse freqüentando as aulas de zen-budismo.

Alguns discípulos de mosteiros vizinhos, que viajavam muito-pela região,
descobriram que, num dos mais afamados templos do local, um gato participava das

meditações. A história começou a correr.'

Muitos anos se passaram. O gato morreu, mas os alunos do mosteiro estavam tão

acostumados com a sua presença, que arranjaram outro gato. Enquanto isso, os
outros templos começaram a introduzir gatos em suasmeditações: acreditavam que o

, �ato era o verdadeiro responsável pela fama e a qualidade do ensino de Mayu Kagi,
e esqueciam-se que o antigo mestre era um excelente instrutor.

Uma geraçãà se passou, e começaram a surgir tratados técnicos sobre a importância
do gato nameditação zen. Um professor universitário desenvolveu uma tese - aceita

pela comunidade acadêmica - que o felino tinha capacidade de aumentar a

concentração humana e eliminar as energias negativas.
E assim, durante um século, o gato foi considerado como parte essencial no estudo do
zen-budismo naquela região.

Até que apareceu um mestre que tinha alergia a pêlos de animais domésticos; e
resolveu tirar o gato de suas práticas diárias com os alunos.

Houve uma grande reação negativa - mas o mestre insistiu. Como era um excelente

instrutor, os alunos continuavam com omesmo rendimento escolar, apesar da
ausência do gato.
Pouco a pouco, os mosteiros - sempre em busca de idéias novas, e já cansados de ter
que alimentar tantos gatos - foram eliminando os animais das aulas. Em 20 anos,

começaram a surgir novas teses revolucionárias - com títulos convincentes como ''A

importância dameditação sem o gato", ou "equilibrando o universo zen apen�s pelo
'poder da mente, sem a ajuda de animais".

,

Mais um século se passou, e o gato saiu por completo do ritual de meditação zen
naquela região. Mas foram precisos 200 anos para que tudo voltasse ao normal

já que ninguém se perguntou, durante todo este tempo, porque o gato estava ali.

E quantos de nós, em nossas vidas, ousa perguntar: por que tenho que agir desta
maneira? Até que ponto; naquilo que fazemos, estamos usando "gatos" inúteis, que

I.' não temos coragem de eliminar.por que nos disseram que os "gatos" eram
'

. importantes para que tudo funcionasse bem?
Por que, neste último ano domilênio, não buscamos umamaneira diferente de agir?
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• Imobiliária Menegotti. Ltda .

(47) 371-0031
ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5243 CASA

KOCHELLA,lO I
COZINHA, W

5255 CASA - TRES RIOS DO SUL - R.PREF.JOSÉ BAUER,
1665 - CASA ALVENARIA COM I 63,OOM2 (3 QUARTOS,

• SALA, COPNCOZINHA,WC, LAVANDERIA, GARAGEM) E
SALA COMERCIAL COM 108,OOM2 .. TERRENO:

1I.000,OOM2' (FTE 95,50M, FDOS 8l,50M, L.D.I 13,OOM E
.

LE.145,50M). Área do terreno I 1,000.00 m2 Área
Benfeitorias 163.00 m2 Preço: 200,000.00

�256 CASA - TRES RIOS DO SUL - R.AUGUSTO
DEMARCHI S/N - TERRENO 12,OOM X 2l,OOM - CASA
MISTA COM 3 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, WC,
LAVANDERIA, MURADA. Área do terreno 324.00 m2 Área

Benfeitorias 80.00 m2 Preço: 16,000.00

5260 CASA - CHICO DE PAULA - R. ÉRICO NEGHERBON, 345 -

CASA DE ALVENARIA NA R. ÉRICO NEGHERBON, 345. COM I

SUíTE, 3 QUA�TOS, SALA DE ESTAR, COPA, COZINHA, WC,
VARANDA E GARAGEM ( 150,OOM2) + EDíCULA COM 35,OOM2
COM GARAGEM,CHURRASQUEIRA E LAVANDERIA. Área do
terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias 185.00 m2 Preço: 64,000.00

5250 CASA MISTA - VILARAU - R.CARLOS ZENKE, LOTE
12 - RESID.HELENA - 04 QUARTOS, SALA, COZINHA,
WC. Área do terreno 300.00 m2 Área Benfeitorias 98.00

m2 Preço: 25,000.00
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Barra
A imobiliária da Barra

Fone: (47) 376-001
RUA ANGELO RUBINI, 1

Casa ·a/venaria c/205,OOm2,
,

.1 terreno 324,OOm2(73,50x24),- 3
q�tQ�L_Y_!I]g_�,,�ite, copa, duas salas,

cfz���-�r-'''�'-ancJ.j. garagem dois carros,
I 1 '

.

eso 9 qdm sacada, todas
.

I� madeira de canela,
cio, na Rua 892

n Doeg·e S�{R-=R6::13ARRA'-/1 I l

60.000 ,O�I�I!�!'ffro como

t
.

I

ht I s

ar e paga L!�Q�%�����J

r-;-
J ������mw

I'

I'
i

[,

r

,.

I
I,

•

103 - VILA AMIZADE -

GUARAMIRIM - Terreno com
casamista. Área 437,50m2, casa
48,OOm2, localização Rua Senador
Schroeder, s/no - R$ 25.000,00

270 - CENTENÁRIO - terreno
com 350,OOm2, em local nobre,

pronto para construir.
Loteamento São Francisco,

próximo àAPAE.
R$ 23.000,00

107 - BARRA DO RIO CERRO -

casa de madeira, com 90m2, 3
qtos, copa, cozinha, bwc e

garagem, terreno com 421,25m2•
Rua 279, esquina

com Feliciano Bortolini, -

R$ 42.000,00
•
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CADERNO PARCIMÓVEISSÁBADO, 12 de janeiro de 2002
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· EODORO CORRETORDEIMÓVE.IS I creci8054
E-mail: \teodorocorretor@terra.com.br
Forle: 47 '371-3724 Rua Maria Umbelina tia Silva,. 680�Bairro Água Vertle, próximo Igreja São Jutlas Tatleu • Jaraguá tio Sul

.: . :

520 - Ouro Verde - Casa alvenaria cf
114m2 - 03 quartos, terreno cl

""""51õm2�Elisa Wolkmann -

T29.ooo,ooI, '

Terrenos:

'

!",,'-i
,_

�'�;�dênci
São Luiz: ,I �
Loteamento Mariano - Com área aiPt"ir325m2, próximo Colégio Jonas Alve�, •

partir de R$ 9.000,00, sendo ent1ad". mais dependênci
parcelamento até 60 vezes I L deR
Ref. 09 - Com área de 325m2, lodalizad�'%';,�����-�R%'M
Loteamento Mariano, Valor R$ 9.000;
Réf. 30 - Com área dé 1.091 m2, locali
loteamento Imperador, Valor R$ 16.000;
Vieras:
Ref; 13 • Com área de 600m2, localizado na Rua
Edmundo Ernrnenderfer esquina com a Rua 618.
Valor R$ 25.000,00 (Negociáveis)
Vila Rauj

,

Ref. 08 • Com área de 427m2, localizado na Rua

Afonso, Nicoluzi, próximo Supermercado Tonin.
Valor R$ 18.000,00.
Barra do Rio Molha:

..

-

..

- Ref. 167 - Corri área de 774m2, localizado na

Rua Frederico G. Schrnitz, próximo Loja de Mat,
de Construções Winter. Valor R$ 23.000,00
Baependi
Ref. 50 - Com área de 12.300m2, localizado nos

fundos da Metalúrgica Trapp. Possui 02 lagoas
pequenas e O I grande; nascente de água; árvores
frutífe�; ribeirã� que passa pelo terreno; casa e

rancho de madeira. Valor R$ 170.000,00

..

: .Casas:
Vila Lalau:
Vila Lalau • Ref. 03 - Em Alvenaria c/150m2
e terreno de 420m2, sendo: 03 dormitórios e

_ demais dependências. Valor R$ 65.000,00.
Ref. 06 - Em Alvenaria cf I 12 e terreno de
416m2, sendo: O I suíte, 02 dormitórios e demais

dependências. Tem construção nos fundos com

dormitório, cozinha e bwc. Valor R$ 70.000,00
Ilha da Fi�ueira:
Ref. 04 • 'Em Alvenaria c/ I 15m2 e terreno

: com 300m2, sendo 03 dormitórios e demais

• CONSULTE-NOS SOBRE

OUTROS IMÓVEIS.

�

uipado), cozinha, depósito e.dois Bwc's. Piso

Superior - 03 dormitórios e demais dependências.

I
Possui Cancha de Bocha. Valor R$ 60.000,00
(Excelente ponto comercial. Estamos abertos

là negociaç�o)
,

I '

Ref. I 02 - Em Alvenaria c/ 120

970m2, sendo: 03 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 18.000,00

Ref. I I I - Alvenaria cf 350m2 e terreno de
•

336m2, sendo: 04 dormitórios, 02 suítes e demais •

dependências. Valor R$ 90.000.00 (Construção
-

em faze de acabamento).

Centenário:
Ref. 166 - Em Alvenaria cf 250m2 e terreno de, 'Schroeder' I

450m2, sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Ref. O I - Em alvenaria c/63m2, sendo: 02 dormitórios
Possui piscina. Valor R$ 70.000,00. e demais dependências. Valor R$ 19.000,00

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

em Alvenaria sendo: Uma c/ 100m2 (02 •

dormitórios e demais dependências); Outra cf
64m2 (02 dorrnltórlose demais dependências); -

Construção nos fundos (Garagem) cf 48m2• Possui
lagoa de peixe; nascente de água; riacho (córrego);
'reflorestamento de eucalipto; árvores frutíferas.
Valor R$' 75.000,00
Nereu Ramos - Ref. 1,6 - Com área de
30.000m2 toda 'fechada com arame, sendo:
02 casas (153m2 e 54m2), 02 lagoas de peixe,
pastagem. Valor R$ 82.300,00

Apartamentos: '

Baependi:
Ref. 600 - No Edifício Mariane Cristine com 127m2
de área 'construída, sendo: 03 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 60.000,00
'

Sobrados:
Ilha da Fi�ueira:
Ref. 168 - Em consto Mista cf 40m2 e terreno com
450m2, sendo 02 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 11.900,QO
lara�auá 99
Ref. 02 • Em Alvenaria cf 254m2 e terreno com

308m2, .sendo: Piso inferior - Sala comercial (com Bar'

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

'

-Temos casas em construção e também
construímos.
-Financiamos o imóvél utilizando o seu FGTS •

Três Rios do Norte:
Ref. II - Em Alvenaria cf 28m2 e terreno de 312m2,
sendo: O I dormitório, .cozinha-e bwc. Valor R$
16.000,00 + parcelamento de R$ 180.00 a.m (saldo
de R$ 4.000,00)

•
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RANCHO
IMOVEIS

Cod, 971 - Casa mista com 106m2 - 03 quartos -

Terreno com 450m2 - Rua Nova Esperança - R$
20,000,00,

I

Cód. 374 - Casa em madeira com 98m2 - 4 q'rtos
Terreno com 2,500m2 - Rua João Sotter corrr

- R$
40,000,00,

,
fi

JARAGUA DO SUL
t

Cód, 973 - Casa em alveriaria com 240m2 - 2 quartos -

suíte - Terreno com 425m2 - Condomínio DanáSenta -

Bairro João Pessoa - R$80,000,00,

CENTR�L DE VENDAS

Ood, 972 - Casa mista com 168m2 - 05 quartos -

Terreno com 89�2
- Rua Expedicionário Olimpio

Jose Borges - R$32.000,00
,

Cód. 947 - Sobrado em

alvenaria com 220m2 - 1

suite = 2 quartos - Terreno

com 630m2 - Rua Pedro
Graf BAIRRO AVAl
GUARAMIRIM R$
130.000,00

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA

Umaparceria correta.)

CRECI82O-J

_�373-02B3
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - se

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

quartos - Terreno com 500m2" Estrada Guamiranga -

R$40.000,00.

GUARAMIRIM - CENTRO Cód. 867 - Terreno com 312.500m2 - Estrada Poço
Grandé - Casa madeira com 981'l\2 - R$ 350.000,00.

/
Cód. 375 - Casa-em 'mm

alvenaria caril 210m2 -

15 quartos - Terreno com

450m2 - Rua Max Dõerin .•

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

Cód.888�Casa9f:l alvenaria com 140m2 - 6 quartos-

:rerrenoooOOm'4,012
- Rua José quech�--R$�::���0;{)O

-"4<:'958 - Ca+ e�
. 1l8m2 2

,; sÀ;:;r rm
480m2 -

I a[edr��,:,'(c(\;ri1
Klein

_.....,�.. ód..89(h�,Cas:a em alvenaria cor 1 ,6m2'�''Qt;§�J�é + 02

quartos - Terren�jom 630m2 - a' edl'O"F'rancisco-KleirT

GUARAMIRIM - RIO BRANCO E SERENATA

•

•

Cód. 970 - Casa em alvenaria com 81 m2 - 01 quartos -

Terreno com 720m2 - SC 413 Km 05 - R$20.000,00.

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

R$300.000,00.

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

os - Terreno com 392m2 - Rua Beijamim Girardi - Vila
.

- R$38.000,ao.
·,,'-'-'------"-"1

"tmll1\1m1tIM-IMIGRANTES

C 'd ""';';� éÜlâ5�rW'alv�Ja com 224m2 - �6 �uartos -

Te, r
.
íorn

8.000mJu
Rodolfo Tepasse -

R1120.000,00. """�

•
..

•

eseJa o os um
•

t

'I •

n

I
•

:.
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Realizando seu sonho imobiliário
FON�S/FAX (04�'l275�2990 - ,275-2920 - 275-2"",�7

..,
c
r-
r--
....

c
c

I
. !

i
!
I
I

CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DOSUL --SC

COO 165 - ÁGUA VERDE - I

suite com sacada, 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo,
churrasqueira, 3 vagas de garagem,
terreno todo murado - Casa nova -

R$ 75.000,00

COO 166 - BARRA VELHA -

Sobrado medindo 160,OOm2 - 3

quartos, 2 salas, 2 banheiros,
cozinha, lavanderia, garagem,
terreno todo murado - Valor

R$ 57.000,00

COO 141 - ÁGUA VERDE - I

suite, 3 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, lavanderia, 3 banheiros,
4 garagens, área de festas -

Valor R$ 180.000,00

COO 178 - PRAIA DE
ENSEADA - 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro,

garagem, área de festas, terreno
todo murado - Valor

R$ 30.000,00

COO 021 - VILA RAU - Residência
medindo 172,OOm2 - construção
moderna - I suite, 2 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, dispensa,
área de f�,qtas, terreno todo murado, casa
nova - \�!Ior R$ 75.000,00

COO 114 -VILA LENZI- I

suite, 2 quartos, 2 salas, 2 banheiros,
cozinha, lavanderia, terreno todo
murado - Valor R$ 95.000,00

COO III - ÁGUA VERDE - Casa
mista - 3 quartos, sala, cozinha,

lavanderia, banheiro garagem, terreno
todo murado - Valor R$ 32.000,00

COD,089"': ILHA DA FIGUEIRA-
casa em alvenaria - I suite com closet,

2 quartos, 2 salas, copa, cozinha,
garagem - Valor R$ 95.000,00

COO 122 - ÁGUA VERDE -

Sobrado em construção - 70%

pronto - Valor R$ 65.000,00

COO I 08 � SÃO LUIZ - Sobrado
- I suite com closet mobiliado,
cozinha mobiliada, 2 banheiros
mobiliados, 3 quartos, 2 salas;

mobiliadas, 2 garagens, dispensa,
área de festas - Valor

R$ 120.000,00

COO 157 - VILA NOVA -

Residência medindo I 92,OOm2 - I

suite, 2 quartos, 2 salas: copa,
cozinha, lavanderia, 3 banheiros, dep.
de empregada com banheiro, 70%
mobiliada - Valor R$ 130.000,00 .

COO 142 - VILA LALAU - casa

em alvenaria, I suite, 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro,

garagem, terreno todo murado -

casa nova - Valor R$ 78.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTRO- Rua José Emmendoerfer, 1416, próximo ao Edifício
Amaranthus, ao lado quadros 3 ainéricas.Terreno com área de

aproximadamente 1.730,OOm2, casa em alvenaria medindo 106m2•
PREÇO: à vista em c/inheiro RS 160.000,00 ou aceita-se --==íI;;::'_-=======::!...-

tuc/o em veículos, com valores a combinar RUAJOSÉ EMMENDOERFER

Ed SCHIOCHET - 1

SUíTE + 2 QUARTOS,
SALA COM SACADA,
DEPENDÊNCIA DE

EMPREGADA, COZINHA,
LAVANDERIA, GARAGEM
PISCINA E SALÀO DE

FESTAS. RS 85.000,00

Ed. ISABELA - com
,

132,l1m2,
1 suíte + 2 quartos, 2

Bwc, sacada, cozinha,
lavanderia, garagem,
sala, piscina e salão de
festas.
RS 79.000,00.

Residencial.Bartel - Apto cf
l.suíte + 2 quartos,

c/emais dependências.
Rua Fritz Bartel

Bloco 4 - 4� andar.
Próximo a rodoviária.
RS 280,0'0 + condomínio

de40,00.

�
O
"
...

III
III

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

BWC, sala, cozinha, lavanderia,
garagem e estrutura para dois pisos.
RS 45.000,00.

* VILA LALAU - casa com

140,OOm2, com casa de JT1(]deira
nos fundos - RS 70.000,�.
Aceita terreno em Schroeder

'" ILHA DA FIGUEIRA - Casa

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

área consto RS 60.000,00.

II

TRÊS RIOS DO
NORTE· Casa de
alvenaria com 3

quartos, 2 bwc,
cozinha. Terreno com

450 m2•
RS 16.000,00

* CENTRO - apto.
Edifício Carvalho, próx.

Breithaupt Mat. Constr., em
excelente condições

Casa de alvenaria,
.

Jaraguá esquerdo (São
Luís) frente rua João

Franzner, com 1 quarto
demais dependências.

RS 180,00.

, I

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

Marcollal RS 90.000,00

* ILHA DA FIGUEIRA -

loteamento Dona Julio, com
terreno de 334m2•
RS 15.000,00

'" VILA LALAU - Apto. Vitória
Régia, c/ RS 18.000,00 de
entrada e assumir o restante

junto a caixa. r

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

área da festa e piscina.

'" VILA LENII - Terreno com

450 m2 RS 17.000,00

'" ESTRADA NOVA - casa com

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

lavanderia, garagem e bwc -

RS 25.000,00

'" VILA RAU - Casa em

alvenaria, semi-acabada
RS22.000,00

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

deria - RS 64.000,00

'" VILA NOVA - Edf.
Marangoni com 2 quartos,

sala, cozinha, BWC, lavanderia
RS52.000,00

'" VILA NOVA - Casa com

área de 230,OOm2, 3 qtos, 3
salas, copa, cozinha, lav.,

terraço, 2bwc, garagem p/3
carros. RS 70.000,00

* JARAGUA ESQUERDO -

Condomínio Azaléia, terreno com

720,00m2• RS 32.000,00.

30,SOM

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

deria - RS 64.000,00

Sala: Rua 2S de Julho com

banheiro e estacionamento
RS 230,00.

'"AMlZADE-Terrenos no loteamento
Versalles com área de450 m2 nos valores

deRS25.000,00.
r-,

'J -

'" ÁGUAS CLARAS - Terreno com

967,50 m2 valor de RS 10.000,00

* Casa em alvenaria, com 3 qtos, 2
salas, cozinha, lavanderia e garagem.

Área de festas c/ 138m2•
RS 38.000,00 entrada +

assumir caixa

* VILA RAU - casa cf 2 qtos +

bwc, cozinha, dispensa, garagem
pi 2 carros. Terreno cl 145m2•

RS 55.000,00 permuta por casa

em Guar.amirim - 5chroeder e aceita

carro no valor até RS 10.000,00

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

Valor venda: RS 120,000,00
Valor locação: 490,00 mensal

'" CENTRO - Rua Amazonas com
área de 600 m2 próx. Edf.
Amarantus RS 65.000,00.

CENTRO - Apartamento com 1 suíte mais 2 quarlos,2 salas, dep. de empregada,
lavanderia, bwc social no valor de RS 58.000,00

.

.

'" JGUÁ ESQUERDO - Sobrado
com 504m2 - 2 salas comerciais
em baixo - RS 212.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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120m2, Barra dó quartos, 2 bwc, demais'

vende-1�
ecso em

Rio Cerro. Vende-se próximo sala, cozinha, dependências. Piçaras d aluga-se
R$ 38.000,00; Unerj, uma óti�a garagem, Aceito carro ali uma co \0 para
aceita-se carro no casa de alvenari�" lavanderia grande casa em Jaraguá. verão. tptar:
vaiar. Tratar: com 4 quartos, � com churrasqueira. Tratar: 372-2772 373-2183, com

'

370-8782. bwc, sala, copa, Área' do lote 468m2, ou 371-3708, com Rosilene.

cozinha; lavanderia, e a área da casa de José 'Carlos.
garagem, com 118m2• Tendo
piscina infantil, também no mesmo

anexo galpão com. terreno uma meia-
de 90m, com água com 3 peços
escritório. de alvenaria.
R$ 45.000,00 a R$ 55.000,00.
negociar. Tratar: Tratar: 372-0815 ,ou

9102-6925 ou no endereço R.
371-6069: Arquimedes

Dantas, 151.

Vendo casa com

135m2, em
alvenaria, defronte

i Weg, ótima'
localização. Av.
Pref. Wclderncr

I

Grubba, 2963.

Vende-se ou troca-

Vende-se uma casa

no bairro Santo
se casa em João

Vende-se apto em

construção, com 2

quartos, garagem,
churrasqueira e

salão de festas no

Pessoa, no
,

Condomínio Antônio, com

cerca de 120m2,
garagem pi 2
carros, 3 quartos,
sala, cozinha, 2
bwc, lavanderia,
churrasqueira.
Ou troca-se por,
uma camionete.
Tratar: 276-0070,

Dona Benta.
Terreno com 250m2
e coso de 60m2.
Valor
R$ 9.000,00 + 32

parcelas de um

salário mínimo.

Tratar:
372-0848. Residencial Jardim

das Mercedes - Vila
Nova. Entrada de
R$ 8.000,00 mais
meio cub por mês.
Tratar: 370-7698,
com Vilson.

Vende-se casa de
alvenaria, com Vende-se casa de

alvenaria com

120m2, situada na

Rua Erwin Doege,
71, na Barra do Rio
Cerro. Valor R$
38.000,00, aceita
carro no negócio e

financia até R$
15.000,00. Tratar:
370-8782 ou 9991-

7544, com Cloídes
ou Vonderlei.

Vende-se ou aluga
se sobrado em

Barra Velha, com 3

qú'artos, 2 salas, 2

bwc, garagem e

churrasqueira.
TrCWJr: 370-7441 ou

9o/õS-3941.

I

com José.

Vende-se casa com

140m2, construção
nova, no

.loteomento
Versalles. Com
suíte, 2 quartos e

demais

dependências, com
, garagem 2 carros e

churrasqueira.
Tratar: 9975-4135.

I. Terreno com 535!��!;,��:ina, no lo;:amento 1Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
20.000,00.
• Terreno com área de 442,00m2 (i 3x34), sito no

l'lotearnento
Pierrnonn, próximo a escolo

Giard,
ini

I
Lenzi. Valor R$ 16.000.00.
• Terreno com área de 420,00m2 (15x28), sito a

, Rua Henrique Bortolini, próximo a escola Cristina
Marcatto. Valor R$ 20.000,00.
• Dois terrenos com 420,00m2 (cada), no loteamento
O Dia. Jaraguá Esquerdo. Valor R$ 11.000,00.
• Terreno com' 405m7, esquina, Loteamento São

11
Cristovão. Valor R$12.000,00. '

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

loteamento Zangheline. Valor R$ 30.'000,00.
• Casa de alvenaria com 397,00m2, Vila Nova.
• Casa de Alvenaria com 400,OOm2, Centro.

I.
1/2 (meia) Água de Alvenaria, 40,00m2, na Rua

IJosé

N.
orloch, noAna Paula 11.. (Rua asfaltada). ValorR$ 17.000,00 ,

• 1/2 (meia) Água de madeira, loteornento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00
• 1!2 (meia) Água de madeira, loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 12.000,00

'

J.

I LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM I,ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA
PEQUENA ENTRADA

• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II
• FIRENZE • OURO VERDE
• SÃO CRISTOVÃO

1

BIKE para todas as idades,
pedalando na TR,ILHA certa.Vende-se ótima

casa de alvenaria
com 180m2, com 1
suíte + 3 quartos +

dependêi'Xfias,
10calizadVl no
centro. R$
60.000,00. Tratar:
371-6238.

BIKE TRILHA a casa das biddetcsl

; Temos: esteir�s, bioicletas erSoblétricas, \il� J
a3esivos, a(;e5sô'�iqs i*ge�as Se relÍOsi�ão. ;;,�

'> '< <; " �Sv ;Vende-se uma casa

na praia de
Enseada, contendo
3 qucrtos, 2 bwc, 1

sacada, área de

churrasqueira,
toda murada e

Fazemos também o manutenção e consertos no suo bicicleta.

Vende-se uma casa

bagalô de
alvenaria,
loccilizada na Vila'
Lenzi, contendo 3 Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 838 - Centro - Jara ué dê Sul

VENDE:

... "Nós, ôa FAMÍLIA e IMOBILIÁRIA GÁRCIA, vem através ôesta,
agraôecer a toõos que contribuiram pela passagem ôe mais um excelente ano

ôe trabalho, saúôe, conquistas e sucessos. Agraôecer também a Deus pelo Dom

,

ôa viôa e pelas Virtuôes e Soliôarieôaôe pelas quais nos conceõe,
,

A Toôos os Clientes e Amigos, um excelente Natal e um Próspero Ano ôe
, 2002 repleto ôe Alegrias, Ternuras e Conquistas"... ,

1CONDOMlíNIO FECHADO

-FLAMBOYANT

Rua .João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul- se
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Gov. Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul - se

. Molharia
, Tecido Plano
. Infantil

-Iínqerle . Treinamento
. linho Praia . Análise de Produto
. Assistência Técnico; . (ursos

fREE LANCE. OU PER;OOO
Modelista e estilista 10 anos experiênâa

Cei.: 9121-5174 Fone: (47) 372-3613
�q'Qfir.fl ,�

..

·

..ÍI.:·.r.\".·.""....u&1If'1iI.".T..:.·.'.. ; ';,f'i1Iiif ",,,,t·· '\\� ,

IRs GRUri�SE�:=ORES·
',. ,.

,"Venda "Locoçõo
Irmaq�ln�s Industna "Conserto .Montageme ComercIo ltda.• ME

Trabolliamos com vendas e cOÍlsertos:
• Motores Estacionários • Motossero
• Lavo Jato • Roçadeira
* Aspirador * Motobombas
* Compressor, etc * Entre outros...

* Assistência 24hs
www.irmaquinos.cjb.net

R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 . Centro - Jaraguá do Sul

Vendo galpão em

estrutura metálica,
montado e coberto.
Melhor preço
da região.
Tratar: 9975-2825,
com Silvio,

Vende-se celular Star
toe motorola preto
'em ótimo estado,
por R$ 345,00.
Tratar: 275-0056,
com Everton

Vende-se motor de

poupa Yamaha 28
cv. Valor R$
1.300,00. Tratar:
371-7035.
----'-
Vende-se Lancha

Marajó 16 motor

Everude 35, .novo,
completa. Valor
R$ 8.700,00,
aceita-se troca.
Tratar: 370-2227
ou 9975- 1804.

Vende-se Karman

Ghia, ano 70, cor
vermelho,' motor
1.600. Tratar:
275-1444, com
Marcelo.

Vende-se jogo de
rodas 16, marcq
BBS, com pneus.
Valor R$ 1.200,00.
Tratar: 275-2466,
com Mareio.

Vende-se capota de
fibra para Courier,
nova. R$ 600,,00.
Tratar: 376-1289.

Vende-se jogo de
rodas, aro 13;
rodõo para Ford,
nova. R$ 300,00.
Tratar; 376-0228.

Vende-se máquina
de costura singer,
com gabinete
elétrica completa
(nova). R$ 300,00.

Vende-se filhote de

gato himalaia.
Tratar: 9902-5155.

Faço artesanato

em madeira

(mesinhas, .

cavalinho, '

ccminhõozinho).
Tratar: 371-7242
ou Rua Rudolfo
Hufenuessler, 333.

--------, Vende-se uma

máquina de lavar,
marca Müller, de
madeira, excelente
estado. Tratar:
9902-6249.

Vende-se·
brinquedos para
lojista a partir de
1,99, avaliado em

R$ 600,00, mas
vendo por R$
300,00. Tratar:
376-2412.

Vende-se bicicleta
brisa infantil para,
criança até 7 anos.

R$ 45,00. Tratar:
370-9228, com
Rosane.

Vende-se vídeo
locadora com

'grande acervo de
fitas na Vila Lenzi.
Aceita-se carro ou

imóvel. Trata r:

275-393� ,

Vende-se nintendo
64, na caixa, em
excelente estado,
acompanha' 2
cartuchos e

memory cardo

Preço à vista
R$ 350;00 ou 3x
R$ 380,00.
Tratar: 371-2170
com Mareio ou

Marcos.

Vende-se
lanchonete no

centro da cidade,
com ótima
clientela.
R$ 15.000,00.
Tratar: 275-0606.

Vende-se
mercearia do Léo à
500m pi dentro da
rua da gruta,

.

antiga Tifo dos
Pereira, com todo
estoque.

Ven'de-se 1 loja
completa com

todos os

acessórios, com
telefone, ponto +

de 7 anos. Valor
R$ 15.000,00, na
Av. Getúlio Vargas,
594, Centro.
Tratar: 275- 1808,
com Isac.

Vendo loja de
móveis e material
de construção em

Joinville, bairro
Bom Retiro, ótima
clientela. Tratar:
(47) 3025-4549 ou

453-1023.

Faço trabalhos de
crochê em

barbante e rafia,
jogos de

bonheiros, topetes
em geral, chapéus
para praia e

piscina. Aceito
encomenda ou

pronta entrega.
Tratar: 370-8416,
com Odete.

Vende-se esteira
elétrica atletic.
Tratar: 371-6707.

Vende-se
lavadoura
continental por
R$ 350,00., Tratar:
,370-7276, com
Salete.

Vende-se jogo de
estofado 2 e 3

lugares. R$
250,00. Tratar: _

372-3388 ou

9973-9643.

Vende-se ar

condicionado,
novo, Eugim,
6000btus. R$
450,00. Trotor:
372-3388 ou

9973-9643.

,

Vende-se 2, fogões
(Brastemp, 6
bocas. R$ 150,00)
e outro R$ 75,00.
Tratar: 372-3388
ou 9973�9643.

Vende-se jodo de
estofados2 e 3

lugares. R$
450,00. Tratar:
372-3388 ou

9973-9643.

Vende-se
computador com

,

Kit multirnidic, sem
impressora R$
1.300,00. Tratar:
370-4617 ou

9903-0560, com
Rícardo.

IMPERDíVEL ""'

Vende-se loja de
festas completo.
R$ 25.000,00,
negociável. Tratar:
9101-7736.

Vende-se fábrica'
de fralda

Vende-se aparelho ,descartável. Tratar:
de abdominal 372-3164.

grande. Tratar:
371-6707.\

'Vende-se bateria
de celular e '

carregador Nokia.

\. Vende-se aparelho
bina (detector de
chamadas).
R$ 50,00. Tratar:
9975-3155.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



14. CORREIO DO POVO Classimóveis
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MOVEIS
_/1pWHl1os Id!íCIfIll iWfIOS

Precisa-se de moça
para dividir apto.,
não precisa ter

móveis, somente o
,

quarto. Tratar:
371-8354, com Lia,
horário comercial,
ou 372-0984.

Vende-se apto. na
Vila Rau.
R$ 16.000,00 +

fincnc. Caixa c

Exonômica Federal,
ou troca-se por
terreno. Tratar:

370-0816, com
Silmorc.

Vende-se apto no

Ed. Juverli, 69, 3
qtos, garagem,
'mais dependência
de ernpreqcdo,
churrasquejra,
salão de festas. Rua,
José M. Gomes, 69
- em frente
escritório PROMA,
próximo à antiga
APAE. Tratar: (47)
425-8886, com
Nígia.

'CIO
1'1
N
OI

e
w
a:
u

.'tlalt.�

Vende-se apto com
134m2; localizado

I na' Rua Bernardo
Dornbusch, 590.
Ed. Mariana
Cristine, com 3

quartos e demais
dependências.
Valor R$ 55.000,00,
aceito terreno com

entrada até
R$ 20.000,00.
Tratar: 372-0982.

Vende-se um sítio
com 1 04.000m2 à
1 .500m da Praia.
Tratar: 373-2183,
com Rosilene.

Vende-se sítio
em Garibaldi
Ribeirão Cacilda,
com 200.000m2,

<'

com nascente,
luz, água, cf \

palmitos, babanas,
próprio para
lagoas, palmeira
recl, bononol
e plantação
de flores.
R$ 40.000,00.
Tratar: 275-005 í
(das 8 às 12
horas e '14 às

'

·18 horas) ou
371-2726

,

E-mail: grotewold@netuno.com.br

Corretor de Imóveis

Te.: 37Z-3922/ 9122-4198

localizada na Estrada Garibaldi, com órea de 4.770m2,
45xl 06, totalmente plana com ótima lagoa, energia elétrica,
podendo também servir para construção de residência, galpão
industrial ou comercial. Pre�o: RS ·19.000,00

. Terreno Giardini lenzi, 780m2, 15x52 - RS 19.300,00
- Terreno Iof. Divinópolis (Rgueira), 397m2 - RS 15.000,00

ÁrecJparamini-cbácara

················································�f·c·;
.

com 200.000m2, M_árcia. t
com nascente, ,-----

luz, çgua, com
,

palmitos e

bananas.
Valor R$
40.000,00,

(após às 19hs).
d-�

Vende-se sítio,
com área a

escolher de
20.000 a

30.000m2. Rio
Cerro - Tifo
União, próximo
Transportadora
Marquardt.
Tratar: 392-3052.

�>
'-\_

próprio poro
lagoas, palmeira
real, banana
eplantação de
flores. Tratar:
275-0051

(8 à 12 horas e

14 as 18 horas),
ou 371-2726

(após 19 horas).

Vende-se
sítio em

Garibaldi -

Ribeirão Cocildo, -,

I Lar Imóveisr"'"
275-2010 /9101-9028/9122-7393
Av. Mal. Deodoro dª,ponseca, 583

VENDE
- Apto. Centro (Edif. Catarina Ersching) cl suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada cl churrasq. Garagem,
playground, piscina, sa1ão de festas e 2 elevadores. R$
78.000,00 negociáveis; pronto para morar.

- Apto. Bairro São Luis, próximo arroz urbano. Edifício Jardim

São Luís, cl churrasqueira na sacada e salão de festas.
Montamos o plano de financ. ,conforme suas condições.
Aproveite.
- Sala comercial, bairro São Luís, próximo arroz urbano, Edifício
Jardim São Luís.
- Terreno cl 496m2 {16x31) no B. Amizade próx. Salão
Amizade. R$ 10.000,00.
- Terreno no B. Santo Antonio - somente R$ 6.000,00 quitado.
- Casa de

a�"enaria,
B. Santo Antonio - R$ 8.500,00 e assumir

1 salário Ir imo mensal.
- Casa mis cl 4 qto s., Chico de Paula, próx. Escoteiros.

Terreno cl 600m2 (15x40) - R$ 31.800,00.
- Galpão indl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cl
105m2, garagem pI 2 carros. Parte superior - 1 apto. cl 215m2
- suíte + 3 qtos. e demais dep., Vila Lenzi.
- Apto. 1 suíte' cl sacada + 2 qtos e sacada na sala cl
churrasqueira. Ótima localização, próx. a Prefeitur, antes de

comprar outro conheça este lindo projeto arquitetônico no

Residencial Gadotti.

VENDE - Casa mista com 120m2, er:n terreno de
700m2, Rua Alberto Baumle - Corupá - R$ 20.000,00
VENDE - Casa em alvenaria, com area de 318m2• Rua
15 de Novembro, 225 - Corupá - Centro - R$
100.000,00 ,

VENDE' - Casa em álvenaria, com 167m2 (em
construção), em terreno de 998m2 - Rua Klara
Hermann, 848 - Co rup

á
- R$ 16.000,00 +

financiamento. Aceita proposta.
VENDE - Terreno com 25.000m2 - RUa Alberto Darius
- Corupá - R$ 54.000,00
VENDE - Chácara com 112.500m2, casa mista com

90m2, água em abundância, Corupá - R$ 55.000,00
ALUGA - Sala comercial - Av. Getúlio Varas, 21 - Centro
- Corupá - R$ 230,00
ALUGA - Sala comercial - Rua Vida I Ramos - Centro -

Corupá - R$ 550,00

, ' \
SABADO, 12 de melro de 2002

Precisa-se de moça
para trabalhar como
babá, que more de

preferência na Vila
Lenzi. Tratar: 371-
3216 ou 372-3970,

Preciso-se de '

ajudante de
metalúrgica para

com Patrícia ou

servços gerais, com
a idade de 18, anos,
sexo masculino.
Tratar: 275-2364.

Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA. 143a - SALA 04

CRECI1439-J

VENDE COMPRA FONE: 275-01721
214 - Apto. Central: Rua Domingos R. da Nova � Ed. ,

Jacó Emmendoerfer - 1 º andar - 1 suíte, 1 qto e

demais dependências + área anexa de 27,00m2 - R$
58.000,00
- Possuímos também apartamentos central de 2 e

3 quartos através de sistema de condomínio.
- Consulte-nos.
304 - Terreno com 3.719,25 - Rua Ana Zacko (Lateral

, WalterMarquardt) - R$ 62.000,00
319 - Terreno com 825,71 m2 - Centro - Rua Nelson
Nasato
311 - Terreno com 2 casas em madeira com área de
871 ,98m2 - Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00
317 - Terreno com 721,57m2 - Cond'omínio das
Azaléias - Jguá Esquerdo - Aceita automóvel.
404 - Casaalvenaria com 120,OOI'TJ2- RuaRobertoZiemann
- Três Rios do Norte. Possu anexo para comércio. R$
28.000,00 (aceitaautomóvel demenorvalor).
405 - Casa Madeira - Rua Adelina - Schroeder - área
de 108,OOm2 - Terreno com 450,00m2_ Aceita
auomóvel como parte do pagamento - R$ 15.000,00
406 - Casa alvenaria Bairro Czerniewicz - Rua

Henrique Sohn - área de 21 0,00m2 - Terreno com

1 .300,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, bwc, copa, cozinha,
dep. ernpreqada, escritório, lavanderia ampla, sala e

churrasqueira - R$ 106.000,00

Aluguel: Apartamento central com suíte cl
hidromassagem, 2 qtos, dep. empregada,
churrasqueira e demais dependências.

VENDE _ Casa alv., com 80m2, mais 2 casas

de madeira. Rua Antonio Carlos Ferreira -

Vila lenzi. Preço de RS 50.000,00 por
RS 46.000,00 (só esta semana)

JtfIM6���
Rua CeI. Procópio G� de Oliveira, 1493

ir 370-1788 - Fax: 275-2294

VENDE - Mini-chócara com órea de
3.000m2, com casa de alv., com 70m2,
rua 427 -Ilha da Figueira
(4km do centro)
Preço: ,60.000,00 (negociáveis)
08S.: A vista RS 50.000,00

PLANTÃO DE VENDAS - 9104-4588

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-�--- - --

CI
., ·

.
.

�?: .Ç<?�.�ç (RQ.�QY�........................................ asSlmovels .: �����?!.��.�;).a.�:i!? �;.�9?�
ü

.

no centro de Vende-se vídeogame Tratar: 370-0464.

Jorcquó do Sul, com playstation + 2
clientela formada, controles Vende-se aparelho
serf�os de analógicos, 1 digital para medir PH

�vidência social, memory card, 38 (novo), por
vidência saúde e CDs de jogos e4 R$ 220,00. Tratar:

trabalho. meses de garantia. 370-0464.
R$ 20.000,00, À vista R$ 350,00.
aceitamos propostas Tratar: 9975-1517, Vende-se balança
ou troca. com 8enício. mecânica para onólises
Tratar: 371-3216 ou em laboratório
372-1371. \ Vende-se 1 scanner (importada).

de mão genius color R$ 420,00. Tratar:
Vende-se uma serra . SE, à vista R$ 70,00. 370-0464.
de cortar Tratar: 9975-1517,
carne.Excelente com 8enício. Vende-se banheira

preço. Tratar: de hidromassagem
376-0168, com Vende-se 1 kit completa, sem uso,

Amilton. completo (curso) nova. R$ 1.000,00.
para memoriza�ão Tratar: 9102-0356.

Vende-se sala megamemory. A
comercial de 70m, vista R$ 80,00. Vendo televisão 14',
com divisórias, no Tratar: 9975-1517, controle remoto, em
Edif. Schiochet, 2° com 8enício. bom estado.

andar, defronte R$ 200,00. Tratar:
calçadão. Vende-se 1 telefone (47) 9114-7963.
R$ 27.000,00. motorola digital
Tratar: 9963-9445. (primeiro modelo Vende-se barraca

digital lançado) + 1 para 5' pessoas.
Vende-se galpão duplo carregador de R$ 250,00
pré-moldado, bateria, 2 baterias negociável. Tratar:
residencial. e 24 horas, 1 370-8271 ou 9953-

comercial, bairro alimentador de 0413, com Genilso.
Vila Lalau, estrutura bateria para carro.

para 2 aptos em À vista R$ 60,00. Aluga-se galpão na

cima, anexo oficina Tratar: 9975- 151 7, Rua Erwino

mecânict,C!lor com com 8enício. Menegotti, após
todo equi amento Sàmae, com 90m2•
R$ 88.000,00, volor Vende-se mesa de R$ 250,00'. Tratar:
só do galpão pimbolim. 9992-4682.
R$ 78.000,00. R$ 130,00. Tratar:
Tratar: 371-8878 . 370-0464. Compra-se

impressora Epson
Vende-se aparelho Vende-se TV por Style, com defeito.
de som Pcnosonic R$ 110,00. Tratar: Tratar: 276-0602,
SFAK 78, com kit de 370-0464. com Alexandre.
5 caixas acústicas (2
frontais, 2 surround Vende-se espelho Procuro galpão para
e 1 central), 3 para banheiro. alugar, acima 200m2•

amplificadores, 1 R$ 12,00. Tratar: Tratar: 372-2316.

controle, lugar para 370-0464.
5 ed's, 4.000W Vende-se linha
PMPO. Valor a Vende-se disco de telefônica 370. Valor
combinar. Tratar: . música alemã. 3 R$ 300,00. Tratar:
370-9005. disco por R$ 6,00. 9975-3155.

371. Valor
R$ 300,00. Tratar:
372-0389.lLERSosl

no ce",tro,
bem montada.

Tratar: 370-1185,
em horário

Vende-se esteÍja
.

elétrica da atletic.
Tratar: 371-6707, de
seguanda a sexta,
após 18h30.

Procura-se moça
para dividir

apartamento no

centro. Tratar: 372-
8866, com Maria.

Vende-se TV Home .

Theater + TV 29',
na caixa, novo.

R$ 1.800,00.
Tratar: 370-1211 ou

9903-7775.

Troca-se oficina de
tornearia + gol 95
por caminhão.
Tratar: 371-5640,
com Sérgio.

Vende-se linha
telefônica, prefixo Vende-se video

game mega drive III,
original, com três
cartuchos.
Valor R$ 100,00.
Tratar: 275-0134,
com João.

Fone: (47)
I

370.-8622

Poroli CL 1.8
WOlKSWAGEH

Bordô 95

gol1.8 Plus Prelo ��o 1. Pus Praia
Fusco 1.300L Be1e 81

CHEIIRO ET
Corso Sedon 1.0, 4p, cornpl, Verde 00
S- 1 02.2 + or{dir Praia 97

§orso SVPjr ÚO 4p Bra�co ��orso wrn T. � Bar o

orso Wind 1.0, p Bronco 96
Corso Wind 1.0, 2f; Bronco ��Vectro CD Aulomó ico AzulMonza SLE 4�, 1.8 Azu ·92

Cheve"� DL .6/S Xermelho �Monza L/E 2p Iria (g) zul

Palio Fir.j E� 2�
flAT

Bro�co StWeeken Sf e 6V Bar ô
Uno EP 4Pk compl + ar Azu 96
Fiorino Pic up 1.0 Verde ��. Fiorino Furgão 1.0 IE Bronco
Fiorino FU'í!jão 1.5 Bronco 94
Uno Mille elronic,4p Vermelho �UnaM, e 2p Bronco
Prêmio cs 1.5 IE, VT Cinzo 93

fO�OKo 1.0 zele�rocon ermelho 00
Fieslo 1.0, p Verme ho 98

Ver;soilles <g�, 4p - ar Azul é�Be mo L 1. Ouro
Escorl GL 116 (à) Azul 87

OUTROS
Copolo hibro Pa-2O Vermelho 00

�ilsu�is i Ga onl VR.6 couro Verde 97
hrys er Neog + couro Bronco �jPeuaeol 5�4 iesel Bronco

F- 1 00 S iesel Bronco
Moverick Super (relíquia) Cinzo 75

MOVOSNX4� Folcon ermelho 00
Suzu i DR OOS Prelo ��Yomo o FZ�- 1 000 Bronco

Vende-se 1 cart�
crédito R$ 15.000,00
- R$ 175,00 mês.
Tratar: 370-2995.

Vende-se forno
elétrico fischer,
usado. R$ 80,00.
Tratar: 372-0663.

Vende-se con]. de
móveis para
comércio,
semrnovos,

juntamente com toda
linha de roupas
masculinas, .

femininas, infantis,
moda íntima e

bijouterias. Valor a
combinar. Tratar:
370-5518, com
Paulo.

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

.
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.. �./ ....••....•.. ,muiH�gia e Medicinado Trabalho

Dr. D. Maurício Spies
E-ma; I: medcl;n@netuno.com.br

Vende-se geladeira
2801. Tratar:

. 371-6707, 20 a 60,
opós 18h30,-õu final
de semana.

Vende-se escritório

Av.Mal. Deodoro da Fonseca, 776 sala 9 - Jaraguá do Sul- se

Fone/Fax: 371 -4724

DALTERRA LIMPA FOSSA
Or�amento sem compromisso

.lIMPESA DE FOSSAS; Stft1ürtl!.··........ lanches U
371-2447

O melhor atendimerifo da cic!laéte

\
Sua melhor oP9ão de prazer

V4h:'I1NH-'lcnt(t 2.4 ,�""A$'
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
'> i. massasens eróti�as

;'�CNE= (4'7) 9991-866B
Jaraguá do Sul e região

.

J,hony

.DESENTUPIMENTO DE CANOS, PIAS,
BANHEIROS E CAIXA DE GORDURA;

.SERVIÇOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.lIGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO). PLANTÃO: {47} 9117-4713
Ruo Urubici, 1027 - lateral do José Picolli -lole 31 - Eslrada Novo - Jaraguó do Sul Rua Reinoldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ImRSOS I
negócio. Tratar: ' Piraí. Tratar: 371-7341. \'

370-1134. i

SE I -nVendo forno eléte'co,
Vende-se 2000 telhas. marca fischer, us�"). ,\''=/ESC�, I ....

Tratar: 371-5640. R$ 70,00. Tratar: � ,.. SENA/
Vende-se televisor 372-0663. ,....\ ,

com controle remoto, Vende-se papelaria e
,.... , JARAGUA DO SUL'li••• '

em bom estado. bazar. R$ 5.800,00. ' Procuro quitinete para ...... '

R$ 200,00. Tratar: Aceita-se carro no alugar ou ISO 9001
�MRAO�IlÉQI:lCAt:�

(47) 9114-7963.' negócio. Tratar: apartamento para
9112-8708. dividir, urgente. AlMejaMOs e trabalhaMos para queVende-se banheira Tratar: 370-9006 ou

de hidromassagem, Vende-se TV marca ' 91 01-8863,com
'

Educa9ão, Ciência e Tecnolosia possaMcompleta, sem uso, LG, 20 polegadas, Fábio.
nova. R$ 1.000,00. somente 2 meses de estar a servi90 do beM-estar da
Tratar: 9102-0356. uso. Valor negociável. Vende-se papelaria, hUManidade.I' Tratar: 370-4383, no Centro, Av. Mal.

I

, Vende-se aparelho com Léia (somente no . Deodoro' da Fonseca.
Conte con,osco no ano de 2002.de CD, pionner período da manhã). Valor a combinar.

para carro. Tratar: Tratar: 371-0452.
370-7703, com Compra-se <,

Vanderlei. videogame Vende-se escritório Estaremos com inscrições abertos poro (ursos Técnicos e de Aprendizagem
ploystotiorn, em de serviços Industrial até o dia 15/01/2002.

I Compra-se celular bom estado. previdenciários,
I,

de cartão. Tratar: R$ 200,00 entrada. previdência, trabalho �:p Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone 370 - 7722 ,370-7703, com Tratar: 371-6135 ou e saúde, com
Vanderlei. 375-2634, com clientela formada, pelo Site: www.sc.senai.br " e-mail: jaragua@senai-sc.incl.br

Eduardo. na Rua Reinoldo ou ligue gratuitamente poro SENAI On-line no 0800 - 48 1212.
Vende-se máquina <' Rau, 572, Centro. '

overloque com 7.500 Arrecado roupas e Tratar: 371-3216 ou

pontos, marca brinquedos para 372-1371,
Yamata. R$ 900,00, crianças carentes e aceitamos
aceita-se televisor no para os índios do propostas.

,

,

CEDRO MOVEI'SIVE COGUMELOS e)

Ê!��'c�!!'����!t!!� * Cozinhas
Planejadas;

você tem sítio, chácara ou apenas
ma área de 30m2,.cultive cogumelos.
empresa fornece suporte técnico

comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
o produto a

S 130,00 o Kg.-

* Mesas e
'

Cadeiras;

* Estantes e

Sofás;

[ ,

I
* Dormitórios;

*Artigosde
Decorações.

75-6271 Orçamento, sem compromisso

Fone: (047) 376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro (ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul - SC

DESTA Fone (47) ,275-0203Fax 371-8351
Temos mais de 80 modelos de chaveiros e pins resinados

e departamento próprio de arte-final,resinagem e montagem
ATENDIMENTO

Segunda á Sábado em
vários horários.

Treinamento de crianças
a partir de 5 anos.

Co

(47) 372-1479 Trabalho, Festas

9113-1646 Casamentos, etc.

Jara uá do Sul - SC

Ternos ótirnos preços !

\\�� .::
www.destaquebrindes.com.br

Rua: João Januárlo A roso.268, Jara ui Es uerdo - Jara uá do Sul - se

Atendemos em dois endereços:
* Rua BethaWeege, 2485 - Fundos Jaraguá 99 - Em frente a Verd. Maas�. ,

* Rua Angelo Rubini,504 - 2° piso LUX - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARCELAMOS EM 16 VEZES (1+15X)·
tr 372-0002Endereço: R�a Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - S�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CI
., ·

t�.� .-.����I��� ���? , asSlmovels '

�.��.��.�/. :.2. ?:.j.��(��r.o. ?:. ��.��
fi'

ALUGUEL
DE

T;;'::_AJE5
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, 184

PROCLAMAS
'DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jar�guá
do Sul, Estado de Santa Catarina, faz 'saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim .de se habilitarem para casar os

seguintes:

EDITAL n2 23.586 de 28-12-2001
WILLIAM GEORGES KH04RV SOBRINHO E SIMARA CRISTIANE EWALD

Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
domiciliado e residente na Avenida Edson Passos, 4575, apto. 301, Alto da Boa
Vista, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, filho de Georges Khoury Filho e Sonia Maria

Felipe Khoury.
Ela, brasileira, solteira, estilista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua Angelo Rubini, 550, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Sérgio Luiz
Ewald e Cristina Alaide Bortolini Ewald.

.

EDITAL nll 23.589 de 03-01-2002

Cópia recebida do cartório de Joinville, neste Estado
LÁDIO LUIZ SILVA E MARLENE BERNADETE CLEMES

Ele, brasileiro, viúvo, adminlstrador.. natural de São Francisco do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua dos Radialistas,49, Petrópolis, em Joinville, neste
Estado, filho de Laélio Silva e Erica de Oliveira Silva.

Ela, brasllelra, solteira, promotora de eventos, natural de Blumenau, neste Estado,
dorniciüada e residente na Rua Felipe Schmidt, 182, nesta cidade, filha de Izilda
Maria Clemes.

EDITAL n2 23.590 de 03-01-2002

Ele, brasileiro, ;E��,���!��t�����]�'�::;��:s��!{��:���á, d'miciliado e

residente na Rua Treze de Maio, 74, Czerniewicz, nesta cidade, filho de Paulo
Orlandim e lrene Costa Orlandim.

Ela, brasileira; solteira, técnica em química, natural de Marechal Cândido Rondon,
Paraná, domiciliada e residente na Rua Serafina Corrêa, 2.641, Jardim La Salle,
Toledo, Paraná, filha de José Orlando Banderó e Elisabeth Banderó.

EDITAL n2 23.593 de 07-01-2002
CLAUDIO HENRIQUE EWALD E MARLENE MARIA GRABOWSKV

Ele, brasileiro, solteiro, técnico de informática, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Max Doering, 172, nesta cidade, filho de Ary Ewald e Elsira
Ewald.

Ela, brasileira, solteira, analista de crédito, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Nelson Nazato, 186, nesta cidade, filha de Francisco Grabowsky
e Genovena Gertrudes Grabowsky.

EDITAL n2 23.594 de 08-01-2002
SAMUEL LEANDRO LOPES E MICHELE KAMMER

Ele, brasileiro, solteiro, técnico esportivo, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Adão Noroschny, 40, Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Leodomar
Luiz Lopes e Catarina Solange Lopes.
Ela, brasileira, solteira, empresária, natural de -Jaraquá do Sul, domiciliada e

residente na Rua 25 de Julho, 786, Vila Nova, nesta cidade, filha de Pedro Kammer
e Lilian Pangratz Kammer.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que
será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

COMUNICADO
A empresa Renato Tomelim-ME, informa que solicitou

junto à FATMA, renovação dá Licença Ambiental de
Operação (LAO) referente Processo DNPM 815.106/
99, localizada no município de Guaramirim/SC

�!
ii

EDITAL ,10
. � ,

"

PATRICIA TAVARES DACUNHAMELLO, Iobelio Designada da Comarca de Jaragua da Sul, Estado de t"'nta Catarina, no
formo da Lei, etc.
Faz saber o todos quanto este edital, virem que se .acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

JARAGUADO SUL RUA BERNARDO

AllEGRO AliMENTOS LIDA-AV GETULIO VARGAS 847 -NESTA;

AMAURI ROSA- R HARI BROHMANN - NESTA;
ANAMARIATEXTIL-RUAESTRAOA RIOMOlHAS-NESTA;
ANDERSON COM.DE BRINQUEDOS LIDA - RUA REINOLDO RAU
818-NESTA;
ANIZIO SOUZAME - RUA FRANCISCO RUSKA 1267 - NESTA;

, APP ESC. E. F. ANNATOWE NAGEL- RMARCOS EMlllOVERNINNEN
320-NESTA; .

'

ARlETE MARIAAMERICO - RUA HERMANN SCHULZ 169 - NESTA;
ARTE DIAMANTE FERRAMENTAS ESPEC1AI211220 - OlA ERNESTO
RUCKER 300 CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LIDA - RUA EXP.ANTONIO CFERREIRA 850 -

CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LIDA - RUA EXP.ANTONIO CFERREIRA 850 -

CENTRO- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LIDA - RUA EXP.ANTONIO CFERREIRA 850 -

CENTRO-NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LIDA - RUA EXP.ANTONIO CFERREIRA 850 -

CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE' JARAGUA LIDA - RUA EXPANTONIO CFE.RREIRA 850 -

CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LIDA - RUA EXP.ANTONIO CFERREIRA 850 -

;:���jDENlg�;DE MAlHASlIDA- RUAVÀlMORZONTA 161 -

NESTA;
ATLE'D IND ECOM DE MAlHAS LIDA- RUAVAlMORZONTA 161 -

NESTA;
ATlED IND COM MAlHAS LIDA - RUA VAlMOR ZONTA 161 -

NESTA; .

AUGUSTINHO CAGlIONI NETO - R QUILOMBO DO,5 PAlMARES
139-NESTA;
AVELINO WOLF '- ESTRADA'PEDRA DE AMOlAR 5343 - CORIJPÁ;
BONAlll DISTRIBUIDORA DE AUTO - RUA PRESIDENTE CASTELO
BRANC021-NESTA;
BRAZFOX LOC COMGAMES LIDA-CAIXA PQSTAl 1316-NESTA;

C.M.FERRAMENTAS E MAQUINAS LIDA - R.REINOlDO RAU 787 -

CENTRO- NESTA;
CARMO ENING-REMllIO SCHUllZS/NR-NESTA;
CENTER.SAT LIDA - RUA JOAO PlANlNSCHECK S/NR - NESTA;
CGMCOM E REPRESENTACOESLIDA-RUA PREFEITO JOSE BAUERSI

�����GMA BRASIL LIDA - R PRESIDENTE JUSCELINO 247 -

NE:;'fA' .

����I���s�lMTENTOS AMIZADE LIDA - RUA ROBERTO

CONFECCOES FABELE LIDA-ESTRADARIOMOlHAS/NR -NESTA;

CRISTIANO ROBERTOSCHMIDTME - CRSSE-RUAJOAOMARCATTO
40 CENTRO - NESTA;
CURT ARNOlD SCHMITT LIDA - RUAWAlTER MARQUARDT 154B
CP54 -NESTA;
D DINO PRE.SENTES E ENXOVAIS - R BERTAWEEGE 1429 - NESTA;
DEGIANMATPARACONSTRUCAOLIDA-RUAWAlDEMARGRUBBA
1943 - NESTA;

.

DEGIANMAT PARACONSTRUCAO LIDA-RUAWAlDEMAR GRUBBA
1943 - NESTA;
DESSEL DISTRIBUIDORA LTDA- R. JOAO RUDOlFO LOSS, PT 01 -

NESTA;
DJD IMOVEIS LIDA-R.MAlDEODORO DAFONSECA 1085-NESTA;

. DR RUBEM FONSECA FLECHA - RUAWAlTER MARQUARDT 623 SL
10 -NESTA;
EDILESIO FABIANO FIAMONCINI ME - R JOSE NARlOCH, S/N'
NESTA;
EDITORA ANA CAROUNA LIDA - MARECHAl DEODORO 1438-
NESTA;
ElADlO RENGEL- R FRllZ BARTEL727 - NESTA;
ElIANE lANG PINTO - RANGELO TORlNELlI 78 - NESTA;
ElIZANGELA LOZOVEI- R AlBERTOWAGNER S/NRVILA lAlAU -

NESTA;
FAZCHELL ENXOVAIS E PRESENTES LTDA - R.ANGELO RUBINI 1005
- BARRARIO-NESTA;
FOUN CAR LIDA
DORNBUSCH 931
FONTE DE ARTES ARTESANATOS LTDA- RUAANGELO RUBINI1347
-NESTA;
FORlIN-CAR LATOARIA E PINTURA LTDA � RUA BERNARDO
DORNBUSCH 931 � NESTA;
FREEDON ESTOFADOS LIDA-R FRANCISCO HRUSKA276 -NESTA;

G F INDUSTRIA COMERCIO LTDA - AlMA VOGT BAGGENSTOSS
170 - NESTA;

.

G F INDUSTRIA COMERCIO LIDA - AlMA VOGT BAGGENSTOSS
170 -NESTA;
G F INDUSTRIA COMERCIO LIDA - AlMA VOGT BAGGENSTOSS
170 -NESTA;
G F INDUSTRIA COMERCIO LIDA - AlMA VdGT BAGGENSTOSS
170 -NESTA; .

G F INDUSTRIA COMERCIO LIDA - AlMA VOGT BAGGENSTOSS
170 -NESTA;
GOLDEN INFORMATICA LTDA- EXPANTONIO C FERREIRA 224 -

NESTA;
GUIMABRASlLLIDA-RAMAZONAS2121-NESfA;
GUT HAUS DOCES E SAlGADOS LTDA-RUA ERWlNO MENEGOTTI
S/NR-NESTA;

,

HERMES HASS - SC 416 KM 16 - NESTA;
IRIAWULF-RGUILHERME HERlNG 70-NESTA;
IVETE MARIA PEZENATTO- RUAAlBINO ZANGHElINI, 36 - NESTA;
lV.M.GRAFICA E EDITORA LIDA-OlA EPITACIO PESSOA 1301-
NESTA;
JOAlHERlAEOTICACAlOLIDA-RUAMARECHAlCASTELOBRANCO,
3564 - SCHROEDER;
JOAlHERIA E OTICACAlO LIDA-RUAMARECHAlCASTELO BRANCO,
3564 - SCHROEDER;
JOAlHERIA EOTICACAlO LIDA-RUAMARECHAlCASTELO BRANCO,
3564 - SCHROEDER;
JOAlHERIA EOTICACAlO LIDA-RUAMARECHAlCASTELO BRANCO,
3564 - SCHROEDER;
JOSE VAlMIRORlQUES - ME-RUAADENORARANGOSO, LOTANA
PAULA 2 CS- NESTA;
KAlROS AVIAMENTOS lIDA- R BERNARDO DORNBUSCH 1611 -

NESTA;
,

KOAlAACABAMENTOTEXTlL LTDA-RWÁlTERMARQUARDT 2222
-NESTA;
KOAlAACABAMENTOTEXTlLLIDA-RWAlTERMARQUARDT2222
-NESTA;
KOAlAACABAMENTOTEXTILLIDA-RWAlTERMARQUARDT2222
-NESTA;'

.

KOAlAACABAMENTOTEXTlLLTDA-RWAlTERMARQUARDT2222
-NESTA;

lIDlAMARIATANCON-RUADONAANTONV\427-NESlA;
LUCILA APARECIDA DE ARAUJO ZIP - RUA VICTOR WlTCKOSKJ -

NESTA;
LUIS EVANES B. DASlLVEIRA-RMANOEL FRANCISCO DACOSTA215
-NESTA; .

WIZAFRllNCENER-WAlTERMARQUo\RDT2829-NESTA;
WIZCARlOSPETERS-RUAANGELORUBINI,1213-NESTA;
LUIZ JAIME HANCH - RUA RIO DE JANEIRO 1250 - SCHROEDER;
MARILEI VlGINOSKI - LOTEAMENTO SOFIA FElIPP - NESTA;
MARINES ClARlCEWEISS- RANGELOTORlNEW 78 - NESTA;
MARU GUICHARD -RUA EXP GUMERCINDO DASILVA 27 - NESTA;

MAURO LUIZ COELHO - RUA RODOLFO EGEUAN 819 - NESTA;
MElANIADEUANDREA-AGUASClARAS,S/N-NESTA;
METAlNORTE IND COM E REPLIDA- RUA ROBERTO ZIEMANN 1627
-NESTA;
METAlNORTE INDCOM E REPRESLIDA-RUA 11 ROBERTOZIEMANN
1627 - NESTA;
METAlNORTEINDCOMEREPRESLIDA-RUA 11 ROBERTOZIEMANN
1627 -NESTA;
METALNORTE INDUSTRIA COMERCIO E REPR - RUA ROBERTO
ZIEMANN 1627 - NESTA;

.

NATAU IND COM EQUIP LIDA - R PRES EPITACIO PESSOA 111 -

NESTA;
NATUREZA CENTRAl TRAT DE RESIDUOS - RUA MAl CASTELO
BRANCO 6132 - NESTA;
NELSON ERlDMANN - RUA PREF ENGELBERT OESCHLER BR 280 -

NESTA;
NELSON ERlDMANN - RUA PREF ENGELBERT OESCHLER BR 280 -

NESTA;
.

NILSON JUNG - RUA JOSE EMMENDORFER 1674 - NESTA;
OLINDA DE FATIMA DA SILVA SCHMITZ - EST. ITATIPAVA U S N AlTO
SANTA LU-NESTA;

,

05NIL ADEMAR MARTINS - RUA AMC NOCOLAU SCHMIDT 37 -

NESTA;
PAMULnSON DO BRASlLIND ECOMLIDA-RJOAO PlANINSCHECK
1424-NESTA;
PARHAM IND COM PECAS SERVlCOS LIDA- RUA ERICH MATIAS,SI
N BARRA RIO CENO - NESTA;

.

PAVANEllO E CIA LIDA ME - R CARlOS KROGEL 45 � NESTA;
PEBAAUTOPECASLIDA-RBARAODO RIO BRANCO, 230-CENTRO
-NESTA;
PERFILJEANSWEAR LIDAME -JOSE EMMENDOERFER 173-NESTA;

PHOCUS PROMOCAO & MERCHANDISIN -LEOPOLDO MANHKE,
230-NESTA;
PlANlFER IND MECANICA LIDA - RUA BOSCHMEIWAlDT ,2680-
NESTA;
PRO IMAGEM STUDIO GRAFICO LIDA - RUA JULIO TAVARES DA
CUNHAMEL- CENTRO_ NESTA;
R D S MAlHAS LIDA - ERWlNO MENEGOlll 1460 - VILA RAU �

NESTA; .

R D S MAlHAS LIDA - ERWINO MENEGOTTI 1460 - VILA RAU -

NESTA;
RSAPlANEJAMENTO&CONSTRUCAO-R FRITZ BARTEL77�NESTA;

R.D.S. MAlHAS LIDA- R.ERWlNO MENEGOTTI1460 - VILA RAU -

-

NESTA; .'
RECANTO DO SABOR IND: COM. SORY.LID- RUA EMllIO FLORlANI
64 - CENTRO - NESTA;
RENI HERMINIO REZENDE-AVMAR.DEODORO DA FONSECA 776
APTO 306 - NESTA;
RENOVAINDUSTRIADEBEBlDASLIDA-RUAPRESlDEPlTACIOPESSOA
566 - CdNJ 9 - NESTA;
RENOVA INDUSTRIA DE BEBIDAS LIDA- R PRESID EPITAClO PESSOA
566-NESTA;
RETIFICA DE MOTORES FElIPPILIDA-AV PREFEITOW,GRUBBA4495
-NESTA;
RIO NEGRINHOMATS.DE CONSTRUCAO L-RUASAO RAFAEL 620
-NESTA;
RITADE CASSIALENZI-RUAAlIDO GIESSELER 94VIEIRAS-'-NESTA;
ROBERTO GUTHS -I< EDMUNDO GEORGE 258 - NESTA;
ROSAU MARIA RODRlGUES- RUA EUGENIO BERTOLDILOTE 10-
NESTA;
RUBEM FONSECA FLEXA-RUAJORGECZERNIEWlCZ 424 -NESTA;

RUBINI COM DE EMBAlAGENSLIDA_RUA75081 BARRARIOCERRO
-NESTA;'
SAMUELTEXIlLIND VEST LIDA-RUACARlOS BlANCK 229 - NESTA;

SANDRO LUCIANO FRIEDRICH - R CARlOS NIELS 340 - NESTA;
SANDRO LUCIANO FRIEDRICH -'RCARlOS NIELS 340 VILANOVA
NESTA;
SAULO ADMINISTR DE BENS LTDA- RUA CARlOS BlANCK 229-
NESTA;
SBC ADMINISTRA0 DE BENS LIDA - RUA CARlOS BlANCK 54 -

NESTA;
'SERGIOCOM DEROUPASLIDA-CORONELPROCOPlO DE OUVEIRA
-NESTA;
SIMONGOlDINI-RUAEXPEWAlDSCHWAAZ!'>NR-NESTA; T
E B MODA INTIMA LIDA ME - R ANGELO RUBINI 1005 - NESTA;
TECNOCAlHASLTDA-R.FEUPESCHMIDT279-NESTA; TPA
PRODUTOS AUTOMOTIVOS LIDA � RUA EXP ANTONIO CARlOS
FERREIRA 798� NESTA;
TPAPRODUTOSAUTOMOTIVOSLIDA- RUA EXP CARlOS FERREIRA
798-NESTA;
TRANSP. MARQUARDT LIDA - ESTRADA RIO DA LUZ -CX.POSTAl
1037- RIO DA LUZ� NESTA;
UNICOFE INO E COM DO VEST - RUA JOINVILLE 2429 - NESTA;
V.CS.EMPREEND IMOB.LIDA - RUA EXP GUMERCINDO DA SILVA
119 -NESTA;
V.CS.EMPREEND.lMOBILLIDA - RUA EXP GUMERCINDO DA SILVA
119 -NESTA;
V.CS.EMPREENDIMENTOS IMOB LIDA- RUA EXPGUMERCINDO DA
SlLVÃ 119-NESTA;
VAlDI'ClRDENORA-RUAJOSENARlOCH -NESTA;
VAlDECIR DE OLIVEIRA - MAl DEODORO DA FONSECA 1082-
NESTA;
VAlDECIR DE OLIVEIRA - MAl DEODORO DA FONSECA 1082 -

�m�bR DE OLIVEIRA - MAl DEODORO DA FONSECA 1 082�

NESTA;
VAlDEMARMANOEL DOS SANTOS-RUAAlBANO DOS SANTOS-

\ NESTA'
VAlDMNO RODRIGUES DA SILVA-AV PREF WAlDEMAR GRUBBA'
2259 - NESTA;
VC5 EMPREEND IMOBILIARIOS - R GUMERCINDO DA SILVA 119-
NESTA;
WAlDEMAR OLSHA- ESTRADA GARI8AlDI SN'SANTO ESTEVAO
NESTA;
WANDERLEI MACHADO CONFECCAO ME - RUA LEOPOlDO
MAlHEIRO 15 APTO 205 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados, ou se recusaram o aceitar o devido intimação, foz por intermédio do
presente Edital, poro que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, nO 78, no prazo do Lei, a fim
de liquidar o seu debito, ou então, dar razão por que não o foz, sob o peno de serem os referidos protestados no forma
do Lei, etc.

Jaragu6 do Sul, 09 de [oneiro de 2002

Ilton Hoffmann
.
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 12 de janeiro de 2002

do CORREIO DO·POVO
ntos foram entregues para
ul no final do ano passado,
dos funcionários do Jornal
entos, foram entregues ainda

tribuídos na semana do Natal

o Sul e em Guaramirim. A

tivos foi realizada na primeira
diversos supermercados da

araguaense de Deficientes

ásicas para serem entregues
am a associação. A entidade

o e Recursos Assistenciais

a serem distribuídas entre os
.

ro São Luís.

al CORREIO DO POVO realiza

atentes durante o PSríodo que
.. .

ar as dificuldades de
,

se encontram em situação
cestas básicas foi feita pelos
nos dias que antecederam o

ios do CORREIO DO POVO

eloni, Vitória, Lenzi, Fronza,
eclido à campanha, e a todos

das famílias mais necessitadas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL

IPREJuízos: CHUVA DUROU APENAS UMA HORA NA QUARTA-FEIRA À NOITE, MAS FOI INTENSA E CAUSOU DANOS

8 CORREIODOPOVO

Enxurrada provoca alagamentos
e destruição no Bairro ruo Molha

]ARAGUA DO SUL - A

chuva registrada quarta-feira
à noite, por volta de 21h30,
causou alagamentos e pre
juízos para diversos mora

dores no Bairro Rio Molha.
Residências inundadas,mó
veis e benfeitorias danifica-:

das, bueiros entupidos e aces

sos tomadosmais íngremes,
são conseqüências da en

xurrada, que durou uma ho
ra, mas foi bastante intensa.
Nas proximidades da Rua

Adolf Puttjer, um automó

vel foi arrastado pelo Ribei
rãoMolhaAPrefeitura iniciou

na mesma noite o atendi

mentodeemergênciaaobairro.
João Maria Rosa, mora

dor há 2 anos no Lotea

mento Aldrovandi, conta
que foipego desurpresa quan
do assistia televisão, e a água
que desceu de um córrego
próximo, arrombou a porta
e inundou completamente a

casa. El� ergueu a geladeira
e outros eletrodomésticos,
mas não conseguiu evit�r
que uma camada de lama
tomasse os compartimen
tos da moradia, sujando o

carpete e os móveis. Outra

casa próxima também ficou

inundada. Na mesma rua, a

enxurrada derrubou um

Fotos; Edson Junkes/CP

Morador do Loteamento Aldrovandi teve a casa totalmente tomada pela lama

muro, entre as residências de

AdemirHintzeAlceudeSouza.
Vários bueiros ficaram '.

entupidos com a enxurrada,
prejudicando o' escoamento

pluvial no loteamento. A rua

que conduz ao reservatório de

água, na partemais elevadado
bairro, que tem aclive acen

tuado e normalmente ofe
rece tráfego bastante difícil

para os veículos, ficou ainda
mais íngreme. ''A Prefeitura

precisa baixar um pouco o

nível da rua na lombada e

pavimentaro trecho.É aúnica

saída para diminuir os riscos

de acidente", diz o vice-

Estragos verlficados numa das casas da Feculariá

presidente da Associação de
Moradores do Bairro Rio

Molha, Renato Engelmann.
Na Rua Adolf Puttjer a

chuva surpreendeuo pastor
Ari Alfredo Estevan, da
Igr�ja -As Maravilhas de

Jesus, que teve a moradia
bastante' enlameada. "Por
muito pouco a, água não to
mou toda a parte interna",
conta Estevan. Na Cristal

Turismo, ,olioprietário reti
rou os velcJfflbs que estavam
localizados perto do ribei

rão, para prevenir acidentes.
ARRASTADO - Na

mesma rua,um automóvel .

Uno, pertencente a um

cliente do latoeiro Paulo

Chambowski, foi arrastado
e ficou submerso e. preso
entre as pedras do ribeirão,
uns 300metrosmais abaixo,
com apenas uma roda fora

da água. Nas casas da

fecularia, no início daAdolfo
Antônio Emmendôrfer, a

.

água entrou na cozinha de
Leonira Rodrigues, que
mora no local há 9 anos e Água desceu com violência no Bairro Rio Molha, causando muitos problemas à comunidade

�a tinha passado por
situação' igual. A moradora

cOl}stata que os maiores

problemas aconteceram nos

lugares onde o ribeirão tem

curvas e a água não encontra
vazão suficiente. O pastor
Estevan entende que a saída
é fazer a limpeza do leito,
com a retirada de pedras e

entulhos. (MILTON RAASCH)

/
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Prefeitura inicia tr l[Yalhos
de recuperação de\�uas�\
o coordenador da Defesa o-u de Jaraguá do

Sul e secretário de Desenvolvimento Municipal,
Ademir Izidoro, ainda não tem a avaliação dos

prejuízos financeiros causados pela enxurrada ocorrida
na noit/e de quarta-feira, quando diversos bairros

foram atingidos pela força das águas. Izidoro salienta

que a Prefeitura já iniciou os trabalhos de recuperação
dos pontosmais atingidos. A prioridade é a recupera�
ção das estradas do interior e dos pontilhões que
foram arrancados pela chuva. Segundo o secretário,
a água levou um pontilhão no Bairro Rio Molha e

mais dois na localidade de Ribeirão Grande do Norte.

"Estamos arrumando o essencial para dar condições
de trafegabilidade às ruas", explica.

O bairro mais atingido foi o Rio Molha, mas a

en:xurrada também. atingiu a Barra do Rio Cerro,
Jaraguá Esquerdo, Três Rios do Norte (Loteamento
Santo Antônio) e Bairro Vieiras. Neste bairro a

enxurrada levou praticamente toda a pavimentação
da Rua Gustavo Lessmann. O centro da cidade tam

bém ficou intransitável, com várias ruas inundadas.
\

O coordenador da Defesa Civil aconselha aos

moradores a não deixarem lixo nas ruas. A água levou o
lixo e entupiu muitas bocas-de-lobo, informou ainda o

coordenador.
Na avaliação do socorrista do Corpo de Bom

beiros Voluntários deJaraguá do Sul, Marcelo Klitzke,
os alagamentos aconteceram especialmente devido ao

acúmulo de lixo e bueiros entupidos. Segundo Klitzke,
dezenas de pessoas ligaram pedindo ajuda, com receio

da inundação. "Choveu forte por cerca de duas horas

e meia. Tempo suficiente pira alagar boa parte da

cidade", conclui o socorrista.

cessá rio pa ra

os seus planos e
era motor Visão das coisas. Boa
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Moracfctes denunciam falta

de interhsse devereadores
'5

]ARAGUA DO SUL..;_ Re-

presentantes da Associação
de Moradores do Bairro

Rio Molha estão satisfeitos

com o atendimento pres
tado pela Prefeitura, que
envia pessoal ao local sem
pre que necessário, mas

criticam a atuação dos ve

readores Maristela Menel,
Lorita Karsten, Adernar
Winter e Marcos Scarpato,
todos moradores próximos
ou identificados com a co

munidade. As maiores

críticas são contraMaristela,
que "fez excelente votação
no bairro, mas depois es

'queceu da comunidade",
conforme o vice-presidente
da Associação de Mora

dores, Renato Engelmann.
As necessidades do

bairro ainda são diversas,
segundo Engelmann, em
bora os investimentos já
feitos pelaPrefeitura. Faltam
obras de infra-estrutura,
como abertura de ruas e

melhoria em outras, para
que fiquem menos íngre
mes, construções de sis

temas de escoamento plu
vial no Loteamento Aldro

vandi e a conclusão da

pavimentação com asfalto

na Rua Adolfo Antônio

Ernmendôrfer, principal
via de acesso ao bairro.

Outro problema é a falta de

regularização do Loteamen
to Aldrovandi, que impede
a identificação de ruas e

numeração de residências,
atrasando a urbanização do

,

local.
- O prefeito pro-

meteu em discurso, na cam
panha política, que regula
rizará a situa�ão -, lembra
o morador José de Lima

Ferreira, que teve a casa

alagada, quarta-feira. Ele
acredita que com o lotea

mento legalizado, os mora
dores terão mais força para
reivindicar das autoridades
as melhorias que o bairro

precisa. "Se dependesse só

do prefeito Irineu Pasold, a
regularização da área já
estaria feita", responde o

'

c 'secretário de Desenvol

vimento Municipal, Ademir
Izidoro, explicando que o

processo é complexo e

'demorado e depende da

manifestação do Ministério

Público e do parecer da
Fatma (Fundação do Meio

Ambiente). Além disso, falta
executar infra-estrutura
básica no local, que deveria,
ter sido providenciada pelo
responsável do loteamento.

OBRAS - Izidoro com-

pareceu ainda na quarta
feira à noite, após a enxur

rada, para verificar os

estragos no loteamento. Eie
lamentou que várias me

lhorias que a Prefeitura já
havia feito para a urba

nização da área, na conser

vação de ruas e instalação de
bueiros, ficaram preju
dicadas. O secretário tam

bém fez apelo para que os

moradores evitem a disper
são de lixo e resíduos, que
acabam obstruindo as

bocas-de-lobo e impedindo
o funcionamento adequado
dos esgotos do bairro. (MR)
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I HOMENAGEM: IGREJA MATRIZ COMEMORA ESTE ANO 90 ANOS DE EXISTÊNCIA I

•�

percorrer vanos
]ARAGuA DO SUL - A

Igreja Matriz São Sebastião
comemora 90 anos de exis

tência no dia 31 de julho
deste ano, mas os festejos
começam este mês, exata
mente no dia 20 de janeiro,
dia consagrado a São Se

bastião, padroeiro da paró
quia. Neste dia, segundo o

padre Lindolfo Neves Bra

ga, está prevista uma missa,
marcada para as 9 horas, e
um churrasco aberto à co

munidadeaopreçodeR$ 6,00.
De acordo com o pa

dre Lindolfo, o ponto alto

das comemorações concen
tra-se no intervalo entfl:..�
dÍa 20 de janeiro e o dia 31
de julho, data oficial do ani

versário da paróquia. Neste
intervalo a imagem pere
grina do mártir Sebastião

estará percorrendo os bairros

da cidade. A previsão do

padre Lindolfo é que apro
ximadamente 20 comunida
des sejam visitadas pela
imagem de São Sebastião

QUEM FOI SÃO SE

BASTIÃO - Sebastião (245
-288), era natural da cidade
de Narvonne (França).
Recebe aprimorada edu

cação em Milão, terra natal
de sua mãe, que era fervo
rosa cristã.

Atingindo a idade adul

ta, alistou-se como militar,
rias legiões do imperador
Diocleciano, que o nomeou
comandante de sua guarda
pessoal. Nessa destacada

posição, Sebastião se tornou

o grande benfeitor dos
cristãos encarcerados em

Roma. Visitava com fre

qüência as pobres vítimas
do ódio pagão, e, com

palavras de dádiva, con
solava e animava os candi
datos ao marrírio aqui na

Fotos: Edson Junkes/CP
. São Sebastião morreu ao defender o cristianismo

bastião estava morto. Per

guntando-lhe quem era,

Sebastião disse-lhe "sou

Sebastião, e 6 fato de eu

estar vivo, devia concluir que
é poderoso o Deus a quem
adoro, e que não fazes bem,

perseguir-lhe os servos". O

imperador enfureceu-se
com esta resposta. Ordenou
aos soldados que levassem

Sebastião ao Fórum, e, lá, na

presença de todo o povo, o

matassem a pauladas e a

golpes de bolas de chumbo,
o. que realmente aconteceu.

E, para subtrair o cadáver à

veneração dos cristãos, ati
raram-no no esgoto público
de Roma. Urna piedosa
mulher, Luciana, sepultou-o
nas catacumbas.

Naquela ocasião, gras
sava em Roma uma terrível

peste que vitimou muita

gente. Entretanto, tal epide
mia desapareceu a partir da
hora da trasladação dos res
tosmortais dessemártir, que
é venerado como o pa
droeiro contra a peste, fome
e guerra.

As cidades de'Milão; em
1575, e Lisboa, em 1599,
acometidas por pestes epi
dêmicas, se viram livres

desses peçonhentos males,
depois de atos públicos
suplicando a intercessão'

deste grande santo.

terra, mas que receberiam a

coroa de glória no céu.

O imperador soube que
o capitão-comandante de
sua guarda era qÇlão, o que
era considerado(!rime con

tra o Estado. Enraivecido
ante os sólidos argumentos
daquele cristão autêntico e

decidido, deu ordem aos

seus soldados para que
amarrassem o ex-chefe a

umaárvore, fora da cidade,
e o liquidassem a flechadas.

Num descampado,' os sol

dados despiram-no e o

amarraram a um tronco de

árvore e atiraram nele várias

setas, deixando-o exangue
e supostamente morto. À
noite, Irene, mulher do
mártir Castulo, foi com al

gumas amigas ao lugar da
execução para tirar o corpo
de Sebastião e dar-lhe se

pultura. Encontraram-no
ainda com vida. Prédio atual da igreja foi construída no final da década de SO

.

Restabelecido, procurou
Sebastião o imperador, e,

sem pedir audiência, apre
sentou-se acusando-o de

injusto e sanguinário, por
condenar inocentes, cujo
grandemal era servir a Cris
to, sem, no entanto, descum

prirem seus deveres para
com o Estado e para com

o imperador. Este, tomado
de surpresa, não sabia o que

pensar e nem o que dizer,
pois tinha por certo que Se-

AERO-CAR�
Sua carga na hora certa no lugar certoI

371-0363 brasil@netuno.com.br

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO
. . .�

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal- CEP 89251-470 - Fone (47)371-7511IFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- SC - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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• REJEiÇÃO: TÉCNICOS DA FATMA (FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE) CONSIDERARAM PROJETO DA PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL IN 'jO�PLETO, "1

'Fatma descarta instalação do CRDR na Tia do ';Funil

foi contrário aos interes

ses da administração pú
blica. De acordo com o

presidente da Adeajs
(Associação de Defesa e

Educação Ambiental de
Jaraguá do Sul), Emer
son Gonçalves, que

,

reuniu a comunidade de e analisando outras pos-
Nereu Ramos na noite-' � síveis opções tecnoló

de quarta-feira para gicas, considerando in

discutir o assunto e apre- clusive a possibilidade
sentar o relatório da Fat- de descentralização do

]ARAGuA DO SUL -

,O primeiro parecer da
Fatrna sobre a instalação
do CRDR (Centro de

Reciclagem e Destina

ção de Resíduos) na lo

calidade daTifa do Funil

ma, "o prefeito está 'se

omitindo ao insistir na

instalação do ÇRDR na

Tifa do Funil, l�cal con
siderado impróprio pelos
t�cnicos que assinam o

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

Q

No dia da realização da prova de conhecimentos específicos (03/02/02), os candidatos para os cargos
do 'Magistério, deverão apresentar os documentos legais, que-comprovem os títulos e a experiência, os
quais serão anexados na respectiva prova.

relatório."

De acordo com o tex-

to do relatório, com data

de maio do ano passado,
consta que "as princi
pais atividades inerentes
à operação do CRDR

apresentam-se incom

patíveis com a zona

proposta para implanta
ção do empreendimento.
Em outro trecho temos

"que deve ser refeito,
não apenas comple
mentado, elaborando-se

CRDR, com seus pos
síveis desdobramentos

'em termos de locali-
<'

zação." Em outro tre-

cho temos ainda "a con

clusão óbvia e, portanto,

CONCURSO PÚBLICO
JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL 001/2002

ALTERAÇÕES

Local foi considerado área de preservaçãO por possuirmananciais

que nenhuma delas (a
Prefeitura apresentou
três locais para a insta

lação do CRDR, mas

priorizava a Tifa do Fu

nil) constitui local apro
priado ao empreendi
mento." Além da Tifa do

Funil, o projeto de insta

lação do CRDR sugere
as localidades de Ribei

rão Cavalo (atual autó
drama) eTifa dosMonos
(antigo motódromo).

Presidente da Adeajs
reclama da ausência de

discussão sobre o as

sunto entre a Prefeitura

e a comunidade. Segun
do ele, a administração
pública não está dando

espaço para o questiona
mento dos moradores
dos bairrosmapeados co)
mo possíveis implanta
ção do projeto. "São os

principais interessados

e, no entanto, não estão

sendo informados como

deveriam emuito menos

escutados pela Prefei

tura", afirma o ambien

talista.

O prefeito lrineu Pa

sold, em entrevista con

cedida na imprensa lo

cal, afirma que esses re

latórios apresentados
pela Adeajs são antigos
e que não refletem a re

alidade atual. De acor

do com Pasold, a Fatma
continua fazendo estu

dos sobre o assunto e

que a administração mu

nicipal está adequando
o projeto a partir das so
licitações da Fatrna. Ele

salienta que a Tifa do

Funil ainda é conside

rado o melhor local para
a instalação do CRDR.

j

08 - Anexo 1- Cargos Técnicos - Taxa Inscrição R$ 70,00 - Fica alterado conforme abaixo:

CÓD VAGAS, CARGO OH ESCOtARIDADE SALÁRIO
BASEfR$)

B3 2 Orientador 40 NlvélUn;"eisitár{Q/com 2 anos 1.135,.55
EducaciOMI de expi!;iência noMagistério

com habilitáçãó em Orientação
Educacional.

'

93 1 SúpelYisor de 40 NíveIUniver.;ifár{Q/com 2 anos 1.135,55
Ensino dê experiênckl noMaf/istério

com habilitação emSupelYisão
de Em iile).

A Comissão Especial de Concurso Público, no uso das atribuições que lhe foram conferidas no art. 2
do Decreto Municipal nº 4290/2001, faz saber, a quem interessar possa, que o Edital nº 00112002,
sofreu as seguintes alterações:

01 - Cargos I Requisitos:
Para os cargos que prevêem ''Tempo de Experiência", serão "Desconsiderados" estes requisitos,
sendo a exigência mantida somente para os cargos da área do MAGISTÉRIO. Sendo portanto eliminado

I o"tempo de experiência" para os cargos dos seguintes códigos: 81,82,84, 106, 109, 110, 111, 115 e
09 - Anexo 11- Cargos Administratívos -Taxa Inscrição R$ 40,00 - Fica alterado conforme abaixo:

193.

02 - Datasl Inscrições:
.

Fica alterado o período para a realização das inscrições pará: 10101/2002 a 18/01/200�.

03 - Data das Provas:
Fica prorrogada a data de realização das provas para o dia 03/0212002.
Local: UNERJ. elou outros locais se necessários, os quais serão oportunamente divulgados.

CÓD VAGAS CARGO C/H ESCOLARIDADE SALÁRIO BASE
fR!1:J

109 2 I Analista de RH 40 Ensino Médio/Noções de 946,29
JR: informática; Ratinas de pesscial (1

vaga) e Cargos e SaláriOs (1
. , vã",,) .

04 - Nomenclatura: . , ti-

Para o Cargo, "MEDICO CLINICO GERAL PSF - código 130", Ficá, suprimida a sigla PSF, que consta
indevidamente no Editar:

•

Descrição Correta: "MÉDICO CLINICO GERAL".

10..., As demais disposições permanecem inalteradas.

05 - Cargo, código,106 - Assistente Técnico Informática:
Haverá prova prática específica em sisterna operacional Unix, instalação e operação de relóg!o pontoT
eletrônico. '

'
,

06:- Anexo IV - Agentes,c0munitários de saúd�, item 08, leia-se: Rio Cerro II.

07 - O item 6.16.1 , passa a ter a seguinte redação:

Jaraguádo S�I, 10 de janeiro de 2002

•

José Dalmarco Filho'
Presidente Comissão E::peciáiConcur50,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Campe \' ato de Futebol da 1 a Divisão

será no I rimeiro semestre de 2002
I

]ARAGuA DO UL-'

A Liga Jaraguaense de

Futebol vai trabalhar de
forma diferente em,

2002, ano em que com

pleta meio século de

atuação. Ao contrário do
ano passado, o Campe
onato da Primeira Divi

são de Amadores será a

primeira atividade, que
tem previsão para irucr

ar dia 24 de fevereiro e

finalizar dia 9 de junho,
data do aniversário da

.entidade. "Nós quere
mos adequar as ativida

des à Federação Catari

nense de Futebol, além
de fazer uma festa enor

me na final do carnpeo
nato e 50 anos da Liga",
explica o .presidente da

entidade, Rogério To
mazelli. Ele informa que
no dia 8 de fevereiro

será realizado congres
so técnico do Campeo
nato.da 1 a Divisão para
traçar o regulamento,
documentação neces

sária entre outros deta

lhes.

No mês de julho será

a vez dos campeonatos
Sênior, das Escolinhas

e, outra novidade, o

Campeonato Regional.
Esta disputa vai envol

ver, equipes de Jaraguá
do Sul, Blumenau, Jo
inville, São Bento do

Sul, Pomerode entre

outras. "Dia 18 de ja
neiro vou participar de
uma reunião na Liga
Pomerodense de Fute

bol para discutir a rea

lização deste campeo
nato", diz.

Tomazelli também

está trabalhando no

NOTA DE
AGRADECIMENTO

A família enlutada de

VILSON JOSÉ SCHMITZ,
ainda profundamente

consternados com o seu

falecimento ocorrido no último
dia 10 de janeiro, agradecem as

rnanífestações de pesar
recebidas através de presença
pessoal, de coroas, flores e a

todos que o acompanharam até
a sua última morada. E um

agradecimento especial a toda
equipe do Hospital e

Maternidade São José, de
Jaraguá do Sul.

Vilson, serás sempre lembrado com
saudades pela esposa, filhos, pais,

irmãos e demais familiares.
Sua vida foi testemunha de fé,
dignidade, esforço e trabalho.

Estás na glória de Deus.

ESPORTE

arquivo histórico da Liga
Jaraguaense, reunindo e

restaurando as fotos que

registraram os momentos

do futebol da cidade,
desde 1952. "Até o mo

mento temos aproxima
damente 150 fotos pron
tas, em molduras, ainda
faltam cerca de 200, mas

para isso precisamos de

recursos", destaca:
Paralelo a este tra

balho, o presidente da

entidade está escreven

do um livro que relata
a história da Liga, com
todos os campeona-
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IPERIGO: ACIDENTE DE TRABALHO LEVA OPERÁRIO PARA A UTI

Jovem tem metade do corpo� , .
.

ednagado por máquina
]ARAGUÁ DO SUL -

Continua na UTI do

Hospital e Maternidade
SãoJosé o operárioJefer
son Luiz Sartor, 22 anos.

Ele teve parte 90' corpo
esmagado pela máquina
em que trabalha, na in

dústria Craiovac -' em

presa que produz em

balagens plásticas -

localizada na Rua Joa
quim Francisco de Pau

lo. O acidente, de acordo
com o socorrista do

Corpo de B�mbeiros
Voluntários, Marcelo

manhã de quinta-feira.
Klitzke informou que

Jeferson ficou por cerca
de 40 minutos preso à

máquina e que teve

suspeita de traumatismo
craniano, fratura nas

costelas e hemqrragia
interna. "Ele ficou preso
entre dois cilindros num

espaço qlJe mal cabe a

mão de um ser huma

no"; afirIria � socorrista.

Segundo o -pai da

vítima, Paulo Sartor,.
Jeferson completaria 9

meses de trabalho na

não sabemos as causas

do acidente, mas esta

mos aliviados porque ele

es tá reagindo bem",
afirma Sartor, que mora
com a família na Barra

do Rio Cerro. 'Sabemos

que ele foi puxado pelo
braço pela força da má

quina até a altura da .

cintura", revela o pai.
A reportagem do

CORREIO DO POVO en-

trou em contato com a

empresa, mas, segundo
a telefonista, a pessoa
responsável autorizada
a dar entrevistas não se.

tos que promoveu, as
. . Klitzke, aconteceu por empresa exatamente

pessoas que presidiram 1 d 9 h d. , vo ta as oras a nesta sexta-feira. "Ainda encontrava na empresa.
a entidade, as equip� / , .

Agua na pista provoca acidente naBR-280campeãs entre outros

fatos. "A previsão de

lançamento do livro é

dia 9 de junho", res

salta. (FABIANE RIBAS)

NOTAS _� . _

TIRO
No dia 25 de janeiro
será realizada assem

bléia geral da Federação
Catarinense de Tiro, na
cidade de Blumcnau.

Segundo informações
do técnico desta moda

lidade em J araguá do

Sul, Samuel Lopes, o

evento vai contar com a

participação de todos os

clubes de Santa Cata

rina. Na oportunidade,
será definido o calen

dário de competições de

todas as categOl'ias.� Fe:
deração ainda encontra

se em período de férias

e deve retornar às ai-vi

dades dia 21 deste mês.

, /::_l+ ;W\"Ô:- ,,' ê�

máquinas e ferramentas em Santa Catarina.

]�GUÁDO SUL-A
chuva forte que caiu no

início da tarde de ontem

pode ter sido a causa do
acidente ocorrido por
volta das 13h30 no Km 71

da BR-280, no trecho que

liga Jaraguá do Sul ao

Município de CluPá. O'd' (�
acr ente env veu o

motociclista Juarez Pi

nheiro dos Santos, 40
anos, que trafegava no

sentido Corupá/Jaraguá
do Sul e o motorista

Fábio Pozzan, 19 anos,

que bateu na traseira da

moto de Juarez, que foi

jogado fora da pista.
Nenhum dos dois saiu
ferido e em princípio os

prejuízos foram apenas
de ordem material.

De acordo com o mo

tociclista, a pista estava

com muita água, o que

fez com que ele reduzisse
a velocidade do veículo

para 40 km por hora. O
motorista do Gól não
percebeu a situação e aca

bou batendo na traseira da

moto, que teve o pneu
furado. Juarez pilotava a

moto placa MCB:-0748,
de Jaraguá do Sul. Fábio

dirigia o Gol placa LZ-
4332, também deJaraguá .

do Sul.

CASOS'DE DOPING NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA
O diretor-geraldaFesporte,PedroBastos, liberouna tarde de terça-feirao resultado

dos exames antidoping aplicados durante os Jogos Abertos, disputados em Itajaí,
ane:> passado. Dois atletas tiveram resultados positivos para substâncias consideradas

dopantes eum recusou-se a colhermaterial. O antidoping foi aplicado nosmedalhistas
de ouro do judô, natação, ciclismo, remo, e em dois atletas por equipe nas finais das

.

modalidades coletivas.

João Takatu Filho, judoca de ltajaí, medalha de ouro no peso ligeiro, e Willyde
Souza Rodrigues Júnior, remador de Tubarão primeiro colocado double skiff leve,
foram.os casos positivos por substância derivada do canabinóide, o que caracteriza

.

"dopingmoral", segundo o biólogo José Silva, da Comissão Antidoping. OdairJ6sB'.
de Souza, do futsal de CUritibanos, não aceitou participar da coleta de material,
alegando ter ingerido muitos remédios sem lembrar o nome de nerihum deles. Os
três casos serão encaminhados pela Fesporte ao Tribunal de Justiça Desportiva. .
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Comprar máqUinas e ferramentas",'.' ,_i
',1'

pela internet é hiper. .....
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•CONDICIONAMENTO: CIPRIANI DIZ QUE os' JOGADORES ESTÃO COM BOM RENDIMENTO
,

.

Atletas da Malwee -realizam
. \,.

testes' de resistência" física
}ARAGuA DO SUL -

Após três dias de treina

mento físico noParqueMal
wee, o primeiro grupo de

jogadores da equipeMalwee
de futsal apresentou um

rendimento físico satisfató
rio após 30 dias de férias,

Segundo o preparador físi
co da equipe, Giovane Ci

. priani, os primeiros testes de
resistência aeróbica e mus

cular localizada mostraram

que este grupo de jogadores
procurou manter a forma

durante o' descanso, em
dezembro. O preparador
acredita que os demais

jogadores, Manoel Tobias,
Franklin, Micky,' Cacau,
Euler, Cazuza, Chiquinho,
Rafinha eRodrigo, que vão
se apresentar entre os dias
14 e 21 deste mês, devam
mostrar resultados seme

lhantes.

Os treinos, que começa
ram nesta semana e têmpor

objetivo preparar o grupo

para a disputa da fase re

gional da Taça Brasil, que
será disputada em Jaraguá
do Sul a partir do dia 18 de

fevereiro, estão sendo reali-

, Fotos: Edson Junkes/CP

Cipriani (E) está repassando exercícios aos jogadores vis� reforçar a musculação

\'zados em duas etapas. Pela

manhã, às 9 horas, os joga-
(,,,

dores fazem corridas e exer-

cícios visando reforçar a,

musculação, além de orienta

ções para prevenção de

contusões. "Principalmente
problemas que acontecem

nos joelhos, tornozelos e no

quadril. Estamos trabalhan
do com equipamentos que
permitem a realização de

movimentos que aperfei
çoem a biomecânica do

movimento e o controle de

carga", disse o preparador
físico. Na parte da tarde, às
17 horas, os atletas treinam
com bola.

Cipriani estima que,

apesar do tempo não ser

favorável para a realização
de uma pré-temporada
complet� os jogadores da

Malwee'l)))evam atuar na

Taça Brasil em boa forma

física. "Estamos com uma
"

base de jogadores que ji

trabalha junto a pelomenos
seis meses. Espero que ao

longo do ano, no decorrer
das competições, os atletas

consigam manter a homo

geneidade para que o treina
dor consigamanter a quali
dade do jogo, revezando
todos os jogadores", diz.
Na próxima terça-feira o

preparador físico informa
que vai repassar a avalia

ção feita com cada jogador.
(FABIANE RIBAS)

Tenista catarinense vai disputar Circuito Cosat 2002
FLORIANÓPOLIS - A

tenista FlorentinaHanisch

(Habitasul/Jurerê Sports
Center)

.

está classificada

para a chave principal do
Circuito Cosat 2002, etapas
Valência (Venezuela), Cali
(Colômbia) e Guayaquil

(Equador). Em Valência, o
circuito teve início dia 7 e

prossegue até amanhã (13),
seguindo para Cali (de 14

a 20/1) e, por 'último;
Guayaquil, entre os dias 21
e 27 deste mês.

A participação de Flo-

rentina no Circuito Cosat

(Confederação Sul-Arneri-
'

cana de Tênis), um dos

mais importantes para o

tênis Infanto-juvenil e elas
sificatório para o Circuito

Europeu, é mais um dos

ótimos resultados obtidos

pela atleta, que conseguiu
diversos prêmios em 2001.

A corridapelospontos do
ranking sul-americano come
çoudomingo,quando a tenista
embarcou para a Venezuela,
juntamente com o professor
e técnicoRafaelMuzlera.

Intelbras/São JOS �'perde
para o Palmeiras n tie-break

GUARULHOS - A In-

, telbras/São José perdeu a

segunda partida na, Su

perligaMasculina de Vôlei

2001/02 diante do Pal

meiras/Guarulhos (SP);
fora de casa, por 3 a 2,
parciais de 23/25, 22/25,
25/22 e 25/22 e 15/12.

,

Num jogo bastante equili
brado e decidido nos de-

I

talhes, a equipe catarinense
teve o controle da partida
no início, mas permitiu a

reação adversária após o

terceiro set. No quinto e de
cisivo set a equipe recla
mau de duas marcações da

arbitragem em saque, de
Evandro Batista, que le
varia o set ao empate. No
final, a equipe se desconcen
trou com a arbitragem e

acabouperdendo a partida.
O próximo jogo do

time está marcado para
quinta-feira, quando estréia

nos jogos em casa, contra

o Telemig/Minas, atual

bicampeão brasileiro.

NOTAS�-------I

Hoje e amanhã, mais de 20 nadadores da equipe Ajinc vão

participar da 4" etapa da Travessia Mercosul, que será

realizada na Ilha do Mel, no Paraná. Ao todo, os atletas,
entre 13 e 14 anos, vão percorrer cerca de 1,6 mil metros,
O evento vai contar com a presença de pessoas do Sul do

, Pais e Argentina. As próximas travessias vão acontecer em

Itapoá, Ilha do Francês, e a última será em Barra Sul, prevista
para o mês de abril. Os atletas da equipe jaraguaense de

natação retomam os treinos dia 4 de fevereiro.
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AQUI É O SEU LUGAR!

Natação .. Natação p/bebês
Hidoginástica ... Street Dance

Musculação .. Body Bump
Body Combat ... Body Slep

Abdominais
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Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - se
E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
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