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estofados eco/chões

\�0
Jurk quer que PMDB reavalie a

.

/

candidatura de Konell à reeleição
O prefeito de Schroeder, OsvaldoJurk (pMDB), Jurk disse que os diretórios da :regiio devem

defende a reavaliação da candidatúra do deputado discutir as questões das candidaturas com cautela

estadual Ivo Konell à reeleição. "É interessante a e responsabilidade. Ele, entretanto, garàntiu apoio
renovação para oportunizar o aparecimento de do diretório local aos candidatos da legenda.
novas lideranças na região"; justificou. PÁGINA 4

PPS da região ainda
não definiu se lança
deputado federal
PÁGINA 3

.

Direção do Vitória tem

mais uma semana para
pàgar salário de demitidos
PÁGINA 8

Malwee vai solicitar

alterações na tabela
da Liga Nacional
PÁGINA 12

'

Fotos: Edson Junkes/CP

Em menos de 20 minutos, bombeiros controlaram incêndio causado por
combustão espontânea, na Mannes Estofados, ontern'pela manhã. PAGINA 10

Alberto, acampado há um mês
embaixo da ponte da Reinaldo Rau

CDH busca solução
para familia de índios

o CDH (Centro de Direi

tos Humanos) deJaraguá do Sul
está buscando alternativas pa
ra abrigar a família de índios

que atualmente acampa embai
xo da ponte da Reinoldo Rau,
no centro da cidade. A inten

ção é encontrar um local mais

apropriado para a família, com

posta por 11 pessoas.
PÁGINA 9

\

Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!
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contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e iazer as correções ortográficas e gramaticais

o Município sou Eu!
EMERSON GONÇALVES - Professor e acadêmico de Direito

-:

Essa pérola que muito nos faz lembrar Luís XIV da
.França, o Rei Sol; que sentenciou: "O Estado sou Eu";
com certeza vem inspirando certo gove�nante con

temporâneo. E para quem pensa que esse conceito é

ultrapassado; que o Absolutismo é apenas uma página
virada na história da civilização humana, engana-se! Temos
atualmente cidades, em pleno terceiro milênio, sendo
governadas de forma como se o mandatário fosse um

monarca, que não apenas pensa, mas tem certeza·de que
ele é a personificação dos grandes nobres do período
epopéico europeu.

Para começar, em várias declarações e ações
governamentais, ou melhor, "benevolências reais", o

nosso rei Sol gosta de deixar claro o Eu, das seguintes
formas: Eu fiz! Eu sou! Eu mando! E assim por diante,
afirmando que não tem nenhuma inclinação ao conceito

nem tão moderno, mas com, certeza mais inteligente que
é uma ação governamental democrática. Seu discurso de

período "pré-coroação" apregoava a administração
. ().

compartilhada amparada nas necessidades e anseios do

povo e atacava sem dó nem piedade outra família in

teressada na coroa. Dizia nosso rei Sol que a outra família

seria autoritária e centralizadora.

Após a "coroação", o nosso "monarca" abandonou a

social-democracia e adotou sua preferência autoritária e

centralizadora. Chegando ao ponto de condenar seu

"vice-rei" a viver isolado e politicamente incomunicável
numa sala apertadinha do Palácio. Depois, nomeou

membros da família Sol para brilharem ao seu lado no

palácio e os demais cargos escolheu fiéis escudeiros para
ocuparem. Pensa nosso rei Sol- Administração com

partilhada? Povo? Que nada! Autoritarismo para essa

plebe que só fica me incomodando em meus. aposentos
reais! Como um grand� monarca não vive sem, recorreu

. aos cofres para escolher a melhor carruagem para com

ela desfilar pelas ruas e avenidas do reino.

Mas você deve estar perguntando: E a Câmara dos
Lordes? Bem, ela está maispara o estilo romano, pois se

encontra nitidamente dividida entre os patrícios. e os

plebeus, e com? em Roma, com larga vantagem numérica

para os patrícios, os quais não excitam em nenhum
momento em defender e aprovar todas as propostas
apresentadas pelo rei. Como em todo império que se

preza, todos os que se opõem ao rei Sol são taxados de

inimigos públicos, interesseiros e, através da "mídia real",
são execrados e condenados à masmorra pública por par
te de assessores, ou melhor, bobos da corte que não

poderiam faltar ne�sa realeza. É por essas e outras que
,

nosso rei Sol pode sentenciar: "O Município sou Eu".

II
l
I'

I

Os donos da terra e os donos do mundo

OPNIÃO

A recente denúncia de

ameaça aos índias guarani
que móram na reserva locali-

_

zada em Araquari, que cor

rem o risco de perder as ter

ras onde vivem em' função de

disputa judicial sobre a área

ocupada, demonstra o quan
to a teoria está longe da reali

dade. Se no papel os direitos
das minorias estão garantidos
pela força da 1ei, o mesmo não

acontece na prática.
A situação dos excluídos,

nesse caso específico, os ín

��ios, é a mesma encontrada
'Jntre as pessoas pobres e sem

espaço no mercado de tra

balho, ou seja, contam com a

compaixão alheia para matar
f

a fome e com a possível com-

preensão e discernimento da
classe política, que deveria ter

a obrigação de tentar solucio

nar os problemas sociais atra

vés de intervenções isentas de

oportunismo.
Infelizmente a situação

dos mais fracos é preocupan
te. No caso dos índios da
reserva de Araquari, chega a

ser alarmante, porque a tribo
não tem mais para onde ir. A

possibilidade dos índios se-

r .

Ao mesmo tempo
queperdem

a sita identidade,
seus hábitos,
costumes e

cultura

rem deslocados do local não

parece coisa impossível' para
muitos, que já se mobilizam
no sentido de expulsar os in

dígenas com o argumento de

serem os "verdadeiros pro

prietários" do local.
A demarcação das terras

das reservas destinadas às tri
bos é um processo lento, mui

to lento. E os índios, nesse

compasso, vão perdendo es

paço e esperança, caindo na

prostituição e no alcoolismo.

Sem local para viverem e sem

projetos que garantam a so

brevivência acabam sendo,
confundidos com mendigos e

tratados como indigentes por
onde passam, carregados com

seus balaios e cestas. Ao mes

mo tempo que perdem a sua

identidade, seus hábitos, cos

tumes e cultura.

...J

Segundo informações do

pajé Márcio Gaudino Jesus
dos Santos, existem ainda

aproximadamente 350 mil ín

dios no Brasil: sendo que,
deste total, cerca de 50 mil es

tão sem aldeia, em situação de
miséria absoluta. Em Minas

Gerais, por exemplo, a tribo
maxacari está morrendo de
fome e muitas outras tribos

estão enfrentando sérias di
ficuldades de sobrevivência

devido a problemas relaciona

dos a doenças e desnutrição,
sem contar à falta de escolas

e projetos de auto-susten

tação.
O problema que atualmen

te estão enfrentando os índios
de Araquari torna público a

fragilidade das leis de prote
ção ao índio que, depois de

dizimado, escravizado e vili

pendiado de sua cultura, ainda
sofre com a má-intenção e o

oportunismo de pessoas que
deveriam lutar pela manu

tenção dos direitos dos índios
mas que na verdade pouco ou

.

nada fazem para impedir o

aniquilamento total dos pri-
meiros donos das terras bra
sileiras.

Os textos e colunas assinados são de respousabllúJmJes exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a oPinião do jornal.

CORREIO DO POVO Diretor-presidente: Eugênio V; Schmõckel

Administração & Redação:
Fones/Fax (047) 370-7919 -

.

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP
89259-700 Caixa Postal19 - CEP
89251-970 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail:

cp,redacao@jomalcorreiodopovo.com.br
cpadmin@netuno.com.br

Opto. Comercial: 371-1919 370-8649
Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira,
246, Centro - CEP 89251-200. E-mail -

oorratodopovo
ê

netuno.com.br
Sucursal Guaramirim:
373-2005 - 373-2856 - Rua 28 de Agosto,
2258, sala 1 - Centro - CEP 89270-000 -

correiodopovogm@netuno.com.br

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-01 05 - 372-0533 - 371-5994

Impressão: Gráfica e Editora CP
Ltda. :

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP -

89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP
8�251-970 - Jaraguá do Sul- SC

graficacp@terra.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I�

SÁBADO, � de janeiro de 2002 POLÍTICA CORREIO DO POVO 3

Está em poder de alguns vereadores de J araguá
do Sul documentos que comprovam o pagamento
de 13° salário a secretários municipais, o que é ilegal.
A emenda constitucional 19, de junho de 1998,
alterou o parágrafo 4° do Artigo 39 da

Constituição Federal, que versa sobre a rernu-
I ,

neração dos agentes políticos - chefes dos

executivos, parlamentares, ministros e secretários.

Pela emenda, os agentes políticos não têm direito

à férias remuneradas e ao 13° salário já que são
/

�uncionários públicos sem vínculo empregatício
com a administração.
Os documentos estão com os parlamentares ja
raguaenses há pelo menos quatro meses, sem que

/
'

fosse tomada qualquer providência. Talvez pelo
fato de que a mesma emenda proíbe o pagamen,to

'por sessão extraordinária, o que é flagrantemente
desrespeitada.

POLITICAGEM
O documento está sen

do guardado como um

tesouro para ser usado

durante a campanha
eleitoral, já que com

promete a administração
municipal e, por conse

qüência, os partidos
aliados e seus candida

tos. A estratégia é o ca

minho mais curto para
manter a classe na con

dição de mais desacre

ditada. O ideal seria pau
tar-se pela ética e pela res

ponsabilidade,
.

mesmo

que o resultado político
não seja tão positivo.

CANDIDATO

VETO
Dentre os 28 projetos
de lei aprovados pela
Assembléia Legisla
tiva, no ano passado, e

vetados esta semana

pelo governador Es

peridião Amin (PPB),
está o do deputado
Ivo Konell (PMDB),
que obrigava os hospi
tais públicos e os con

veniados com o SUS

(Sistema Único de Saú

de) a realizarem exa

mes de catarata em re

cém-nascidos e, caso

detectado, a cirurgia
reparadora.

Fontes do PPB revelaram que a direção estadual

da legenda decidiu pelo lançamento de um

candidato a deputado estadual na Região da

Amvali (Associação dos Municípios do Vale do

.Itapocu). O mais cotado é o vice-prefeito Moa

cir Bertoldi, que não disse sim nem não.

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

fi ADD/Makler �
É MAIS SEGURO

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

Saiba que trabalhamos sempre pensando na sua

i segurança e tranqüilidade.
Rua: Presidente Epilácio Pessoa, 490 - Centro - Fone: 370-0047

IPROJETO: PPS FAZ REUNIÃO EM FEVEREIRO PARA DEFINIR ESTRATÉGIA DE CAMPANHA"

Partido �da não
, ';t'

se lança candidato
decidiu
a federal

]ARAGuA DO SUL � Os

diretórios do PPS de Jara
guá do Sul e de Guaramirim
se reúnem no início de fe

vereiro, 'no auditório do

Sindicato doVestuário, para
definir a estratégica e as

diretrizes de campanha. O

partido confirmou a candi
datura do ex-vereador e sin

dicalista Gilda Alves a depu
tado estadual, mas nã6 deci
diu se lança candidato a fe

deral. O nome mais cotado

pela Região da Amvali (As
sociação dos Municípios do
Vale do Itapocu) é o do pre
sidente do diretório de Gua

ramirim, Reinaldo Safanelli.
De acordo com Alves,

a maior preocupação é em

Arquivo/CP: Edson Junkes

Gildo Alves vai reforçar a campanha na Amvali

relação ao financiamento de

campanha. "O primeiro
passo é assegurar os recur

sos. Não precisamos de

muito, mas não temos co

mo disputar uma eleição
sem dinheiro", lembrou, di-

zendo-se otimista em rela

ção às chances em eleger-se,
"mas com os pés no chão".

''A previsão do partido é

que serão necessários 16 mil

votos para eleger um de

putado", revelou, acrescen-

tando que está fazendo
contato com lideranças so

cialistas de outras regiões.
Em relação às eleições'

municipais de 2004, Alves

disse que não tem nenhuma

pretensão em disputá-la,
negando especulações de

que esteja se preparando
para disputar a Prefeitura do

Município. "O objetivo é'
fortalecer o PPS, e não um

nome do PPS", frisou, acre

ditando que receberá votos,
além da AmvaJi, em Rio do

Sul, Criciúma eJoinville. "Es

tou trabalhando desde o ano

passado, mas sei que política é

cruel e ingrata", disse, prepa
rando-se para Uma possível
derrota. (MAURÍLIO DE CARVALHO)

PMDB do Município deve apoiar Itamar Franco
]ARAGuA DO SUL - O

PMDB do Município de
ve apoiar a candidatura do

governador de Minas Ge

rais, Itamar Franco, à Presi
dência da República, e a

reeleição do senador Casil
do Maldaner. Essa é a aná

lise do presidente do dire
tório local, deputado esta

dual IvoKonell, em relação
às prévias do partido mar

cadas para o dia 20 de mar

ço. Na oportunidade, os di
retórios de todo o País deci-

dirão se a legenda terá ou

não candidato a presidente
e quem será, além dos can

didatos aos governos esta

duais e senadores.
Na avaliação de Konell,

a tese da candidatura própria
à Presidência "'_RepÚblicaserá vencedorMlfC'porque as

bases querem que o PMDB

tenha candidato a presi
dente". "Ou o PMDB tem

candidato ou estará assinan
do sua sentença de morte",
prevê. Segundo o deputado,

a opção por Itamar Franco

é em razão da postura do

governador em relação à

política do governo federal
e da experiência adquirida
no exercício da Presidência.
Itamar deixou o governo'
com mais de 80% de apro
vação popular.

Sobre a preferência por
-Casildo Maldaner em de
trimento da candidatura do

ex-prefeito de Criciúrna

Eduardo Pinho Moreira,
que convidou Cecilia Konell

para ser candidata a suplente
na chapa, Konell disse que é

,

pelo direito adquirido. "O

que percebo é � tendên-.
cia dos peemedebistas em

apoiar as candidaturas de
Itamar e do Casildo. Isso,
porém, não impede outras

avaliações que fortalece
riam o partido na região",
declarou, lembrando que a

convenção do PMDB para
a homologação das deci
sões das prévias deva acon

tecer em junho. (Me)

Voltolini lamenta possível saída do PSDB da coligação
]ARAGuA DO SUL - o

deputado federal Eni Vol
tolini (PPB) vê com preo
cupação a possível saída do
PSDB da coligação Mais
Santa Catarina. Na opinião
do ex-secretário estadual
de Saúde, a ruptura com os

tucanos trará prejuízos elei
torais "irreparáveis". A ava

liação foi feita na tarde da
última quinta-feira, durante

a visita do parlamentar ao

Município, quando oficiali
zou o repasse de R$ 100 mil

para os hospitais Jaraguá e

SãoJosé, oriundos da emen

da coletiva ao Orçamento
da União.

Esta, semana o PSDB
estadual reforçou a intenção
de lançar candidato próprio
ao Governo do Estado. '

Durante o lançamento da

Clínica de Ortopedia e

Traumatologia de Guaramirim

* Dr. Rogério Luiz da Silva - (R/J\ 6243
* Dr. Ivo Knut Anders Jr - (R/J\ 8879

Alendemos consullos orlopédico e Iraumalologica, imohilizações genadas,
punções arliculares, cUfalivas, elc..

(4n 373·2868
Rua João Butschardt, 84, sala 12· Centro Comercial Paulo Donini· Guaramirim/SC

candidatura do rninistroJosé
Serra à Presidência da Repú
blica, na quinta-feira, em

Brasília, o presidente esta

dual da legenda, deputado
federal Vicente" Caropreso,
apresentou o prefeito de
Balneário Camboriú, Leonel

Pavan, à cúpula tucana co-

.

mo candidato a governador.
Voltolini disse que pre

tende convocar uma reunião

com lideranças dos partidos
aliados e representantes do
governo para evitar a saída
do PSDB da coligação.
"Precisamos buscar o en

tendimento. Acredito que o

PSDB mereça mais par
ticipação no governo, e isso

podemos negociar", de

fendeu, lembrando, no en

tanto, que a decisão cabe ao

PSDB. (Me)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Ruu Bàriio do Rio Bronco, 637 • Sulu Z • Cantro • Ju�uá do Sul- se

(el.: (41) 215-3575 ,ou 9992-9999
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I ELEiÇÃO: VOLTÓLlNI VEM BUSCAR VOTOS À REELEiÇÃO NA REGIÃO DA AMVALI

i !leputado ga:�te q�' não vai

'I instalar corrute de �ampanha
ij

GUARAMIRIM - o de-

putado federal Eni Volto

lini (PPB) disse que não

pretende instalar comitê de

campanha em J araguá do

Sul conforme divulgado
pela imprensa recente

mente. A informação foi

dada na tarde de quinta
feira, durante cerimônia de

assinatura de convênio com

o Hospital Santo Antônio.

Ele, no entanto, lembrou

que mantém urna equipe de

"representantes" na região
para trabalhar pela candida
tura à reeleição. Nas eleições
de 1998, Voltolini foi eleito

com mais de 91 mil votos.

- Não há nenhuma

estratégia especial para a

campanha deste ano. Vou

continuar visitando a região
como sempre fiz, manten

do contato com a popula
ção e aproveitando para di

vulgar os trabalhos desen

volvidos' durante o atual

mandato. Até porque, voto

se conquista com trabalho �
referência -, discursou,
avisando que não faz cam

panha na antevéspera da

eleição. "É assim que me

pauto na política", completou.

Édson J unkes/C P

Voltolini tem o apoio dos diretórios do PPB da região

A disputa pela preferên
cia do eleitorado da região -

com cerca de 110 mil votos

,.- promete ser acirrada. Até

o momento, nada menos do

que seis pretendentes à

Câmara Federal pretendem
garimpar votos por aqui.

Além de Voltolini, de Join
ville, o também deputado
federal Vicente Caropreso
(PSDB), candidato à reelei

ção, urn p�fante do PT,
ambos deJar\Juá do Sul, Ide

nor Dreyer (PFL), de Bom

binhas, Otair Becker, de São

Bento do Sul, e AdelorVieira,
deJoinville, ambos do PMDB.

Existe ainda a possibili
dade do PPS da região lan

çar a candidatura, do presi
dente do diretório local, Rei

naldo Safanelli. Se forem

confirmadas as candidaturas

e os investimentos, tanto fi

nanceiro quanto no corpo a

corpo com os eleitores, a di

luição dos votos colocará

em risco a reeleição de Caro

preso, que na eleição de 1998

conquistou, somente emJa
raguá do Sul, 32.365 votos.

CABO ELEITORAL - O

vereador em Jaraguá do Sul

Rudolfo Guesser (PPB),
urn dos principais articula

dores da campanha Dreyer
na região, mesmo perten
cendo ao partido de Volto

lini, revelou que será mon

tada urna estrutura especial
na Amvali. Serão contra-'
tados cabos eleitorais para
trabalhar em toda a Região
Norte. Questionado sobre

a estratégia a ser usada na

campanha, Guesser descon

versou: "Quando tivermos

alguma coisa oficial comuni

caremos à imprensa".
(M.AURíuo DE CARVALHO)

Jurk defende renovação na candidatura a deputado
SCHROEDER - o pre

feito O�valdoJurk (PMDB)
disse ontem ser favorável

que o partido reavalie a Can

didatura à reeleição do de

putado estadual IVo Ko

néll, "Penso que é interes

sante uma renovação, até

para que oportunize o apa
recimento de novas lideran

ças na região", justificou.
Jurk, no entanto, fez questão
de frisar que não há na ação
qualquer divergência de

ordem pessoal ''Ele (I<:'onell)
sempre nos atendeu pron-

tamente e tem procurado
intermediar nossas reivindi

cações", atenuou.

Na opinião do prefeito,'
os diretórios da região de

vem discutir as questões das

candidaturas com cautela e

responsabilidade. "Não

podemos perder de vista a

importância de um repre
sentante da região na As
sembléia Legislativa e na

Câmara Federal. Mas pre
cisa ser alguém com com

promisso com a região, e

não apenas com partidos ou

Dr.- Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

políticos", aconselhou, ga
rantindo que o PMDB do

Município irá apoiar os

candidatos da legenda, ci

ta�do Konell (estadual) e

Adelor Vieira (federal), caso

sejam confirmados,
PRÉVIAS - Em relação

às prévias do PMDB, mar

cadas para o dia 20 de mar

ço, para definir se o partido
terá ou não candidato pró
prio à Presidência da Re

pública e quem, Jurk foi

.taxativo: "O PMDB não

pode deixar de lançar candi-

dato a presidente. É igual a

urn time de futebol. Como

pode ter torcida se não joga?",
comparou, confirmando' a

tendência na região pela és

colha do governador mineiro, .

Itamar Franco, e pelo atual

senador Casildo Maldanez
- Precisamos resgatar a

velha identidade do PMDB.

Entretanto, não podemos
deixar que as prévias se trans

forme numa briga ante

cipada entre líderes, que
venham a rachar o partido-,
pregou. (Me)

o deputado federal Eni Voltolini (PPB) oficializou

na tarde da última quarta-feira o repasse de R$ 45,5
mil do Ministério da Saúde para b Hospital Santo

Antônio, de Guaramirim. O convênio prevê a

contrapartida de R$ 9,1 mil da Prefeitura.

Os recursos, provenientes da parcela do de-putado
na emenda coletiva ao Orçamento da União para a

área de Saúde do Norte do Estado, deverá ser

liberada nos próximos dias.

O diretor-administrativo do hospital, Osnildo Bartel,
informou que o montante será aplicado em material de

consumo, em especial no centro cirúrgico.
Voltolini lembrou que, quando secretário estadual de

Saúde-1999/2000-,visitou o Município duas vezes,

mas não recebeu qualquer reivindicação para o hospital.
,

POSSERECURSOS
No mesmo dia, o par
lamentar repassou R$ 13

mil à Secretaria de Saúde

de Corupá, também

oriundos da emenda co

letiva ao Orçamento da

União, cujo total dos re

cursos é da ordem de R$
73 mil. A primeira par
cela de R$ 60 mil foi

repassada no início do

ano. Em Guaramirim,
Voltolini anunciou a

liberação, nos próximos
dias, de R$ 40 mil para a

patrulha mecanizada do
Município.

Oito analistas de con-trole

externo do TCE (Tribu
nal de Contas do Estado),
aprovados em concurso

realizado em 1998, foram

empossados na quinta
feira. O presidente do

TCE, Salomão Riqas
Júnior, disse que serão

precisos outros. "Somos

ainda muito poucos para
enfrentar a corrupção e é

r

por isso que cada um de

nós tem de trabalhar todo

dia na condição de

imprescindível", recla

mou,

RECADASTRAMENTO
O Diretório do PMDB de Corupá está fazendo o

recadastramento dos filiados. Os objetivos, segundo
o presidente do diretório, vereador Hermann

Suesenbach, são atualizar os endereços, reaproximar
o filiado e confirmar a filiação. Atualmente, o partido
tem 502 filiados no Município.

Veja as manchetes do
•

PROGRAMA EXPRESSÃO EMPRESARIAL
deste final de semana:

No Programa de sábado, as 12h45min pelo SBT Joinville, uma

entrevista exclusiva com o Presidente da Santur e uma

conversa com a Ação Livre Turismo.
No domingo, às 10h15min, as ações e os projetos da Polícia

Militar de Jaraguá do Sul e no quadro Gente de Expressão, um

pouco sobre a I1habela Embalagens.
Expressão Empresarial: mostrando o Potencial da

nossa região. -li-

"

CONSÓRCIO GLOBO ADMITE:

Vendedores(as) e gerente de vendas.
Oferece: salário fixo, ótimas comissões, vale-transporte,
vale-refeição, premiação, possibilidades de crescimento.

A empresa exige: idade acima de 18 anos e vontade de vencer.

Interessados ligar para 275-1723 ou comparecer à

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 - Centro.
Em horário comeroial.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PNEUS
OIINAU

na noite de quinta-feira em JS

OS SÓCIOS G EN ÉSIO JOS É SALVATTI E

JUNDIR CRISTOFELINI INAUGURARAM
NA NOITE DE QUINTA-FEIRA NOVA
LOJA NA CI DAD E. A Centersul Pneus,
localizada na Avenida PrefeitoWaldemar
G rubba, no Bairro Baependi, vai trabalhar com

comercialização exclusiva de pneus Pirelli, com

toda assistência da marca e atendimento

personalizado. "Nós decidimos investir numa

área que conhecemos, pois atuamos há mais de
12 anos neste segmento", destaca Salvatti,
enfatizando que a Pirelli é uma marca com '

qual idade inquestionável, que está despontando
em vendas dentro e fora do País. "Eles
cresceram muito na linha de varejo e de'

caminhões", ressalta.
Além da venda dos pneus para veículos e

caminhões, a Centersul Pneus também oferece

serviço de montagem, balanceamento e

geometria para veículos, além de

comercialização de rodas esportivas e originais
de todos os modelos disponíveis no mercado.

"Agora nós pretendemos perceber a

receptividade do mercado para em seguida
começar a atuar também com serviço de

suspensão", informa. A empresa está iniciando
com cinco funcionários, sendo um mecânico

especializado que atende todos os dias, em

horário comercial.
- Outra vantagem de comprar pneus Pirelli é a

confiança de estar levando produto com

qualidade de ponta em termos de quilometragem
e durabilidade da carcaça, além da garantia de
cinco anos após a data de fabricação-,
considera.
O estabelecimento está oferecendo promoção de

lançamento da loja. Até o dia 31 de janeiro, o

kit completo de balanceamento, geometria e

calibragem para automóveis será realizado no

valor de R$ 19,90, e para caminhonetes, R$
29,90. As pessoas que desejarem mais

informações sobre o trabalho da empresa podem
entrar em contato pelo telefone 370-1614 ou

comparecer e conhecer a loja, na Av. Pref.
Waldemar Grubba, 1641, na Vila Baependi.
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ESPECIAL DIA DE SÃO SEBASTIÃO SÁBADO, 19 dei

UEM
ão Sebastião

NÃO HÁ MAIOR PROVA DE AMOR DO QUE DOAR
A VIDA POR AMOR A DEUS E AO PRÓXIMO.

MUITOS PROCEDENDOTORNARAM-SE
VERDADEIROS MODELOS A SEREM

IMITADOS. A essas pessoas, consideradas:

"santas", isto é, amigos especiais de Deus, a
1

_

Igreja Católica dedica um culto especial, o

culto de "veneração", porque crê-se que suas

almas estão bem próximas do Criador.
São Sebastião (245 - 288), era natural da

cidade de Narvonne (França). Recebeu aprimorada
educação em M i Ião, terra natal de sua mãe, que era

fervorosa cristã. Seguindo o exemplo materno, el,e,
também, desde criança, sempre se mostrou forte e

piedoso na fé.

Atingindo a idade adulta, alistou-se como militar,
nas legiões do Imperador, pois nessa condição,
pensava, teria melhor oportunidade de mitigar Ó,
sofrimento de seus irmãos em Cristo, encarcerados por
tal "crime".

A' figura imponente, a prudência e a bravura do

jovem militar, tanto agradaram ao Imperador
Deocleciano, que' o nomeou Comandante de sua

guarda pessoal. Nessa destacada posição, Sebastião
se tornou o grande benfeitor dos cristãos

encarcerados em Roma, daquele tempo.
O Imperador soube que o Capitão Comandante de

sua guarda era cristão, o que era considerado
"

, \

crime contra o Estado, e ficou perplexo ao ouvir do

próprio Sebastião que era cristão, sem, �\\entanto,descurar de seus deveres de militar coral�o e

leal. Em vão tentou o Imperador dissuadí-Io
levantando-o à apostasia .. Sebastião, com

respeito, mas também com fi rrrieza se

defendeu, apresentando os motivos que o

animava a seguir a fé cristã; e a socorrer,

os afl itos e perseguidos:
O Imperador, enraivecido ante os sólidos

argumentos daquele cristão autêntico e

decidido, deu ordem aos seus soldados, para

que amarassem o ex-chefe a uma árvore, fora da cidade, e o liquidassem a

flechadas. Assim num descampado, os soldados despiram-no e o amarraram a um

tronco de árvore e ati raram nele várias setas, deixando-o exangue e supostamente
morto.

À noite, Irene, mulher do mártir Castulo, foi com algumas amigas, ao lugar'da
execução, para tirar o corpo de Sebastião e dar-lhe sepultura. Com grande
admiração, .encontraram-no ainda com vida. Sem demora, providenciaram para

que fosse levado à casa de Irene, onde foi cristãmente medicado.

Apenas restabelecido, Sebastião procurou o Imperador, e, sem pedir audiência,
apresentou-se-lhe, acusando-o de injusto e sanguinário. Este, tomado de surpresa,
não sabia o que pensar e nem o que dizer, pois, tinha por certo que Sebastião

.

�

estava morto.

Perguntando-lhe quem era, Sebastião disse-lhe "Sou Sebastião, .e o fato de eu

I
I

Btvdd
.SEGUROS1

a nos
de tradição e eficiência

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. O rdenou aos soldados que levassem S'ebastião ao Fórum, e, lá,
na presença de todo o povo o matassem a pauladas e a golpes de bolas de

churnbo.ro que realmente aconteceu. E, para subtrair o cadáver à

veneração dos cristãos, ati raram-no no esgoto públ ico de Roma.

Uma piedosa 'mulher, Santa Luciana, sepultou-o nas catacumbas. Assim

aconteceu no ano de 287. Maistarde, no ano de 680, suas relíquias
I(OSSOS), foram solenemente transportados para uma basílica (igreja de

grande porte) construída pelo Imperador Constantino, e onde se encontram

até hoje.
Naquela ocasião, grassava em Roma uma terrível peste que vitimou

muita gente. Entretanto, tal epidemia desapareceu a partir da hora da

transladação dos restos mortais desse márti r, que é venerado como o

padroeiro contra a peste, fome e guerra.
Ascidades de Milão, em 1575 e Lisboa, em 1599, acometidas por pestes

epidêmicas; se viram livres desses peçonhentos males, depois de atos

públicos suplicando a intercessão deste grande santo.

A
�

S
A Paróquia i

,

decreto de Dom J
dia 31 de julho de'
titular (padroeira

No início os

davam assistência

XX, os padres da
católica do Jarag

A primeira
funcionava como

existência de algu
Estevão, Santíssi

Graças, Nossa S

Molha e Ribeirão

'capela-escola def

02.05.1894, no

Em 1910,0
Joinville, por mar

a missão de orgar
esta fo i entregue'
em 01.10.1911.'
tinha sido eleito!

Conforme a�

órgão oficial da]

Viva alegre e entusiasta e

empregue todas
as suas forças

na plantação do bem,
do amor, do carinho no

coração daqueles
qu� o cercam.�!���eiS L��

Rua Henrique Piazera, 199 . Tel. 371-1777

.Safarl �1iiíI®�©H@1
Indúslril

e ArteJ
CAÇA - PESCA· CAMPING· NÁUTICA· ESPORTES
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WI'� fi VENDE-SE - casa de madeira

para retirar do local Gá
desmontada). Valor a combinar.
Tratar: 9 I 04-6421, com sr. '

Almeri.ÁGUA VERDE - vende-se
somente para particular, área
industrial de 5.000m, na BR 280,
pr6ximo Posto Marcolla.
R$ 55.000,00, parcelados, sem

juros. Tratar: 9963-9445.

BARRA VELHA aluga-se casa.

Tratar: 370-9282.

VENDE-SE pr6ximo Unerj, uma

6tima casa de alvenaria, com 4

quartos, bwc, sala, copa,
cozinha, lavanderia, 'garagem,
com piscina infantil, anexo galpão
com. de 90m, com escrit6rio.
R$ 45.000,00 a negociar. Tratar:
9102-6925 ou 371-6069.

VENDE-SE OU TROCA-SE
casa de alvenaria, com 300m2 e'

terreno de I 500m2, por sítio.
Aceita-se terreno ou caminhão.
Tratar: 371-5640, com Sérgio.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais
Dinheiro no dia, com as, melhores taxas do mercado.

;,. Não fechamos para a/mofo
I-:"R-ua-Ce-'.-P,-o-co-·p-io-G-om-es-d-e-,-O-'iv-e-i,-a-,-8-3- 370-0417-

VENDE-SE OU TROCA-SE
casa em Nova Santa Rosa - PR,
por outra em Jaraguá. Tratar:
276-3257.

VILA LALAU - vende-se
sobrado com 156m2• Rua
Bernardo Dornbusch, 2021.
Terreno de esquina. Tratar:
370-1777 ou 9112-4110,
com IIson.

10ÃO PESSOA - Vende-se
ou troca-se casa, no Condomínio
Dona Benta. Terreno com 250m2 e

casa de 60m2• Valor R$ 9.000,00
+ 32 parcelas de um salário
mínimo. Aceito carro em troca.

Tratar: 9997-7184, com Celso.

BARRA VELHA - Vendo

propriedade no centro do bairro
São Cristóvão, 400m da praia
central. Rua asfaltada, terreno de

esquina, com I casa de alvenaria,
cl 90m2, 3 qtos, sala, cozinha,
bwc e garagem. E I sobrado, c/
3 pisos, c/ 91 m2, I sala
comercial e funcionamento, casa

residencial cl 2 qtos, sala,
cozinha, bwc, cl sacada,
lavanderia, área aberta e

acabamento em geso. Aceitamos
carro ou propriedade como

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

SCHROEDER - Casa em

alvenaria, nova, cl 280m2 área

construída, garagem pI 3 carros,

churrasqueira, piscina 6x3,
canil, lavanderia, copa/cozinha,
sala, I suíte + I qto + 2 bwc

(com balcões e box Santa Marina,
metais docol mono comando),
com aquecimento central.
Terreno 700m2• R$ 50.000,00,
aceito carro no fl�ciO, ou

contra proposta('f!htar: (47)
449-0878 ou 9975-7821.

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se casa de alvenaria com

120m2, situada na Rua Erwin

Doege, 71. Valor R$ 38.000,00,
aceita carro no neg6cio e financia
até R$ 15.000,00. Tratar:
370-8782 ou 9991-7544, 'êom
Claídes ou Vanderlei.

CENTRO - Vende-se 6tima
casa de alvenaria com 180m2,
com I suíte + 3 quartos +

,

dependências. R$ 60.000,00.
Tratar: 371-6238.

VILA LENZI - Vende-se uma
casa bagalô de alvenaria,
contendo 3 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, garagem, lavanderia

grande cçm churrasqueira. Árfila
do lote 468m2, e' a área da casa

de 118m2• Tendo também no

mesmo terreno uma meia-água
com 3 peças de alvenaria.
R$ 55.000,00. Tratar: 372-0815
ou no endereço R. Arquimedes
Dantas, 151.

BARRA VELHA - Vende-se ou

aluga-se sobrado, com 3

quartos, 2 salas, 2 bwc,
garagem e churrasqueira.
Tratar: 370-7441 ou

9905-3941.

IARAGUÁ ESOUERDO -

Vende-se casa com 140m2,
construção nova, no

loteamento Versalles.
Com suíte,
2 quartos e demais'

dependências, com garagem
'2 carros e churrasqueira.
Tratar: 9975-4135.

SÃO FRANCISCO DO SUL
- Vende-se uma casa na praia
de Enseada, contendo 3

quartos, 2 bwc, I sacada,
área de churrasqueira,
toda murada e demais

dependências.
Aceito carro ou casa em

Jaraguá. Tratar: 372-2772 ou

371-3708, com José Carlos.

SANTO ANTÔNIO - Vende
se uma casa, 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, com José.

PiÇARRAS - Vende-se
casa em Piçaras e aluga-se
uma casa ,para verão.

Tratar: 373-2183, com

Rosilene.

BARRA VELHA - vende-se
sobrado, 3 quartos, sala,
cozinha, 2 bwc, garagem,
churrasqueira completa.
Valor a combinar,
aceita veículo ou im6vel como

parte do pagamento.
Tratar: 370-7441 ou

,9905-3941.

TRÊS RIOS - Vende-se ou

aluga-se, casa de alvenaria, com

3 quartos, sala, cozinha, bwc,
com 116m2• Tratar: 276-0590,
com Janete Farias.

VILA LENZI - vende-se, em

alv., ótimo estado.
R$ 75.000,00, aceita-se

carro ou propriedade
de menor valor.
Tratar: 371-3159.

CENTRO - Aluga-se, casa ou

apto até R$ 300,00, 6tima
referência. Tratar: 370-6360
ou 9979-1310.

10.2 .;;;.
0

VILA BAEPENDI - Vende-se

apto com 134m2,
localizado 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.

SANTO ANTÔNIO -

Vende-se apto em

construção, com 2 quartos,
garagem, churrasqueira e

salão de festas no

Residencial Jardim das
Mercedes. Entrada
de R$ 8.000,00 mais meio

cub por mês. Tratar:

370-7698, com Vilson.

PRECISA-SE de moça,
para dividir apto., não

precisa ter m6veis.
Tratar: 371-8254,
horário comercial, ou

372-0984. ap6s 19h,
com Lia.

ALUGO quarto em residência

para moça. Tratar: 372-1721 ou

9122-9867.

BARRA DO RIO CERRO -i

Vende-se casa de alvenaria, com

120m2• R$ 38.000,00,
aceita-se carro no valor.
Tratar: 370-8782.

VIEIRAS - Aluga-se casa mista,
pr6x. bebidas kienen, com 3

qtos, toda murada.
R$ 220,00. Tratar: 9104-4588.

VILA LALAU - Vendo casa com

135m2, em alvenaria, defronte

Weg, 6tima localização.
Av. Pref. Waldemar Grubba,
2963. Tratar: 372-0848.

GUARAMIRIM - Vende-se uma

casa na 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 �e madeira para retirar do
local. Tratar: 9962-3146, com

Linda ou Felipe. A dona da 'casa é
a senhora Adelina, mais
conhecida como Ina.

VILA RAU - Vende-se apto.
R$ 16.000,00 + financ.
Caixa Exonômica Federal, ou

troca-se por terreno.

Tratar: 370-0816, com

Silmara.

PRECISA-SE - moça para
dividir apto. na ,Ilha da Figueira.
Tratar: 91 13-9337 ou

370-4477, com Vera.

PARANÁ - Vende-se casa,

pr6ximo de Cascavel, troca-se

por casa em Jaraguá do Sul,
aceita-se carro, terreno no

neg6cio. Tratar: 371-9526 ou

9118-3909, com Daniel.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

Vende: Alvenaria cf área 84 m2, em

terreno de 469 m2. Rua Adenor

Horongoso, 114

Preço: R$ 25.000,00

Vende: Alvenaria c/ área 94 m2, em

terreno 900 m2.
Rua: Antonio Carlos Ferreira, 1560

.

Preço: R$ 65.000,00

Vende: Alvenaria cf área 150 m2, em

terreno 720 m2.
Rua Fredolino Martins, 311

Preço: R$ 45.000,00

,.-

Vende: Alvenaria com área aprox.
245 m2. Rua Thomaz

Francisco de Goes

Preço: R$ 135."00
'TERRENOS À VENDA
-+ 412 m2. Nereu Ramos (Próx. Igreja) Preço: R$15.000,OO
-+ 412m2. Centro (Próx. Canguru) Preço': R$ 45.000,00
-+ 1.37S m2. Barra (Próx. Pinguim) Preço: R$60.000,OO

I
.

CASAS À VENDA
-+ Em alvenaria, c/área 289 m2 (ci loja comercial), em terreno

de 469 m2. Rua João Planinchek (Jguá Esquerdo)
-+ Em alvenaria, c/ área 106 m2, em terreno 400 m2. Rua

Erwino Menegotti (Próx. UNERJ) Preço: R$ 53.000,00
-+ Em alvenaria, c/ área 120 m2, em terreno-SlZml: Rua Luiz

Picolli, 128 (Vila Rau) Preço: R$ 45.000,00
-+ 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/ qrea 95 m2, em terreno 670 m2., Rua

Francisco Stinghen - Preço: R$ 35.000,00
I

-+ Em alvenaria, 2 pavimentos c/ área 205 m2, em terreno 370
m2. Tabuleiro - Barra Velha

Vende: Alvenaria cf área 270 m2,
em terreno de 750 m2. Rua Paulo

,

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

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

(Ao lado FAMEG)
Preço: R$ 135.000,00

Vende: Alvenaria cf194 m2, em

terreno de 300 m2. Rua Francisco
Hruschka, 1637

Preço: R$ 95.000,00

Vende: Chácara cf casa em

alvenaria de 184 m2, e terreno
. I

375.000 m2. Nereu Ramos

Preço: R$ 100.000,00

OFERTA DA S,EMAN A

Vende: Alvenaria c/. área 236 nü, em

terreno de 499 m2. Rua Ida Bridi, 207
I

(Vila Lalau). \

Preço: R$ 38.000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul- SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.brCRECI0914-J.-lIA.-371_2117.www.imoveis-sc.com.br. _
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Gol Plus 16V 4P

R$ 18.513,51*
�

Polo Classic 1.8

R$ 28.770,80*

Cód.: 5XllN4PAQP4P
Chassi: 9BWCA05X32P021490

Cód.: 9E23D4PP2
Chassi: 8AWlll9EZ2A622648

ACARAGUÁ É A ÚNICA CONCESSIONÁRIA A'DISPONIBllIZAR 13 VEíCULOS COM PRECO DE FÁBRICA.- .

,

É isso mesmo, a Caraguá está vendendo pelo mesmo preço que comprou e, alguns veículos, até mais barato.
E então, é ou não é a sua chance de começar o ano dando partida em um ótimo negócio?

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER* �� Cons6rcio Nacional Volkswagen �

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 8h às 19h
Sábados: 8h às 12h

CARAGUÂ
IS Fone: (47) 371-4000

Jaraguá do Sul
, .

Gol Plus 16V 4P (coo. 5X11N4PAQP4P): preço promocional à vista a partir de R$ 18513,51. Polo dassic 18 (cód. 9E23D4PP2): preço promocional à vista a partir de R$ 28.nO,80. Sobre o preço base de cada veículo serão adicionados os valores de frete, PIS/COFINS e revisão de entrega. Promoção válida enquanto durar o estoque.
Fotos meramente ilustrativas. Estes veículos estão em conformidad� com o PROCONVE - Programo de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Distôncia máxima de 200 Km a contar da Concessionária.
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Otto Augusto Oldemburg - Terreno

12x34,25 = 411 m2 - R$ 12.000,00

2193 "- JGUÁ ESQUERDO - R. Helmuth
Jonssen - coso madeiro 110m2, 3 dorm, solo, copa,
cozinha, garagem + edicula, 3 dorm., bwc, cozinha.
Terreno 14x30 = 420m2. RS 26.600,00

.

\
\

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

socado, 2 dorm., bwe, sola estar/jantar,
cozinho, úren serviço, óreo. festa c/

churrasqueira e bwc, garagem 2 carros.

Terreno 450m2 - R$ 78.000,00

novo olv., l-50m2, 1 suite, 2 dorm., bwc, solo

estar/jantar, cozinho, óreo serviço, garagem 2
carros. Terreno 400m'. RS 79.000,00

1005 - VILA NOVA - Apto c/ 3 dorm.,
socada, sola estar, jantar, cozinha, lovond.,

piso térmico, aquecedor à gós c/ óguo
quente, bwe e cozinho - R$ 45.000,00 ou

R$ 22.000,00 + R$ 25.000,00 CEF

Georg· coso olv. 130m', 3 derm., solo estor/
jantar, bwc, copo/cozinho c/ móveis sob medido,
óreo serviço, desp., garagem, portõo eletrônico,
interfone. Terreno 450m2. RS 65.000,00

José Povonello, opto c/ óreo 108,34m', 1 suite, 2
derm, churrosq. provotivo, 1 vogo garagem, 1 socado.

En'. RS 21.000,00 + 33x RS "7"00 (1,20
CUS'5) x 1.20 CUS + 9 reforfo5

Re • 2209'- JguDE5querdo- R: Joõo Carlos Stein,
1430· coso olv. 90m', 3 dorm., 2bwc, solo

copo/coz., lovond. Terreno 1144m'- RS45.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

E-mail: girolla@netuno.com.brIro a
o

�....�

Téleione de plantão: 9973-9093IMÓVEIS L T DA.

1124 - BARRA - Rua Walter
Marquardt - cl 150m2, cl suíte
+ 2 qtos. Terreno cl 609,45m2.

R$ 67.000,00

1010 - CENTRO - Rua Domingos
da Nova - 280m2, suíte + 2 qtos,
escritório, cozinha, garagem pI 4

carros. Semi-mobiliada.
R$140.000,00

1036 - CENTRO - Rua Arthur
Muller - casa antiga 'medindo

347,40m2, terreno cl
668,65m2; R$ 180.000,00

1000 - CENTRO - Rua Leopoldo
A. Gerent - 220m2, suíte + 2 qtos,
bwc social, escritório, sala cl
sacada, copa, cozinha, lavanderia
e garagem. R$140.000,00

3356 - ED. MORADA DO SOL -

NOVO cl suíte + 1 qto,
garagem. R$ 48.000.00

1300 - VILA LALAU - próx.
Weg II - 145m2, 3 qtos.

Terreno cl 456m2.

R$ 75.000,00
1171 - CZERNIEWICZ - 2

suítes + 3 qtos., cozinha
mobiliada, área de festas cl

churrasqueira e garagem pi 2
carros. R$ 125.000,00

1182 - CZERNIEWICZ - Rua
Rio de Janeiro - área construída
aprox. de 300,OOm2. Terreno cl

14x25,50. R$ 150.000,00

3352 - RES. AMARILYS - suite
+ 1 qtos, sacada cf

churrasqueira, garagem.
R$ 54.000,00 aceita pare.

1446 - JO. SÃO LUIZ - cl
160m2, suíte + 2qtos, piscina.

R$ 55.000,00
1436 - TIFA SCHUBERT - Próx.
Clube dos Viajantes cl
176,OOm2, cl 3 qtos + apto cl 2

qtos R$ 48.000,00 - aceita casa

no Amizade ou Czerniewicz

1432 - SAO JUDAS - Nova cl
146,90m2, cl suíte + 2 qtos,

garagem pi 2 carros.

R$ 78.000,00
3037 - ED. SILVIO PRADI -

suíte + 2 qtos, sala TV, escritório,
cozinha mobiliada, garagem pi 2
carros. R$ 110.000,00 aceita

troça cl casa.

1995 - CORUPÁ - 144m2, suíte
+ 1 qtos, cozinha mobiliada,
área de festas cl piscina R$

83.000,00 - Entrada +

financiamento cl proprietário.

3046 - ED. ARNO REICHOW -

suíte + 2 qtos, salas conj. cl
sacada, churrasqueira e

garagem. R$100.000,00.
Aceita troca cl casa.

1993 - SCHROEDER - após a

Marisol - 108,OOm2, 3 qtos, 2
bwc'. R$ 50.000,00 - aceita'

terreno em Jguá

3045 - ED. FLORENÇA - suíte
+ 2 qtos, salas conj., cl lavabo"
copa, cozinha, dep. Empregada

e garage,m. Área privativa de
152,12m2. R$100.000,00

2296 - VILA LALAU - Rua
Major J .. Ferreira esq. Cf Rua

Prof. Heirich Geffert -

5.746,67m2. R$ 210.000,00 -

entrada + parcelamento

3040 - ED. PALOMA - 2 qtos,
bwc, sala cl sacada, cozinha,

lavanderia e garagem.
R$ 42.000,00

1052 - AGUA VERDE - 135m2,
cf 4 qtos + 2 bwc's. Terreno cl

450,OOm2. R$59.000,00
1225 - JGUÁ ESQUERDO -

mista 'cl 4 qtos. Terreno cl
14x28. R$35.000,00

3047 - RES. AMARANTHUS - 60
andar - sol da manhã - suíte + 2

. qtos, dep. empregada, lavabo, 2

vgs garagem. R$ 145.000,00 +

acabamentos finais

3313 - RES. ILHA DOS
AÇORES - apto novo cl suíte +

1 qto, R$45.000,00 entrada
+ finane. cf eonst.

3001 - ED. JACO
EMMENDOERFER - suíte + 2

qtos, dep. Empregada, 2 vagas
garagem. R$ 92.000,00

3029 - ED. AGATA - suíte + 2

qtos, garagem, piscina + salão
de festas. R$78.00Q,00.

Novo, cl suíte + 2 qtos, garagem.
Prédio cl piscina, salão de festas
e jogos. R$ 100.000,00

.
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1963 - NOVA BRASÍLIA - R. José
Emmendoerfer, 981 - Sobrado"el

164m2 - suíte el closet + 1
dorm, 2 bwe, salão de festas el

churrasqueira,
.

piscina -

$ 80.000,00 assumir financiament

5023 - CZERNIEWICZ - Casa alv. el
203,92m2 - suíte + 2 dorm. bwe
social, sala estar, copa, eo�. el

armários emb., área serviço,
dispensa, garagem + edícula el
suíte, lav., disp., copa/coz. área

coberta nos fundos. Terreno
454,50m2 - R$ 157.00,00 - R.

Paulo Benkendorfer, 215.

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

Centro, apto cf
235,40m', semi

mobiliado, 1 suíte cf
ctoset cf hidra, m. dupla
+ 3 dorm., sala estar e

1V, cf sacada, cozo cf
armários emb., 2 vagas
gar., salão de festas cf
sauna, chur., piscina,
elevador, área verde cf
9.350m' -

R$ 250.000,00 nego
.

CORREIO DO POVO· 7
...............................................................

5003 - BARRA - R. Elizabeth Raboek
21 - Sobrado - el 163m2 - térreo el ;1
sa!as, eoz., el armários emb., 2 dorm., 1
suite, 2 bwe, ehur. el lavand, 2 varandas,
garagem. Superior: 1 sala + 1 dorm.
Terreno cl 595m2 - R$ 160.000,00

\

1983 - CENTENÁRIO - Casa alv., .

el 115m2, 3 dorrn., 1 bwc, sala
estar, cozinha, lavanderia,

garagem + edíeola el ehurrasq., 1
dorm, 1 bwc. R. Henrieh August
Lessmann, 199 - próx. Cepron -

R$ 49.00�,00

1926 - AMIZADE - Casa alv. e/3 dorm,
1 bwe, sala TV, sala estar, coz., copa,
lav., garagem - Terreno el 544m2• R,
Evaldo Sehwarts, sino - R$ 30.000,00

1936 - VILA LENZI - R. Marcelo Barbi,
47 - Casa alv. el 186,25m2, 3 dorm.,
2bwc, eoz. el armários emb., sala
ampla, garagem pi 2 automóveis +
edícula el ehurrasq., + 1 depósito.
Terreno cl 420m2 - R$ 73,000 00

5031- NEREU RAMOS - Lot.
Santo Antônio, casa alv. el

90m2, 2 dorm., 1 bwe, sala estar,
cozinha, lavand., desp. - Terreno

el 425,98m2, R. Maximimo
Beber, 205 - R$ 25.000,00

4263 - CZERNIEWICZ - Ed. Veneza -

Cobertura cl 199,80m2, sala estar/
len-tar el sacada, el piso poreelanato

mas-sa corrida, acabamento em

gesso - eoz. el armários emb.
(Berlim), suíte + 2 dorm., bwe social,
desp. e lavand. el ar-mários, salão

festas, terraço pi piscina e garagem.
R$ 85.000,00 parcela em até 24x

Paulina Krueger Leseowiez, 104 -

lot. Miranda - casa alv, el
80,08m2 - 3 dorm., 1 bwe -

Terreno el 325m2 - R$ 37.000,00

4 .. A
ERSCHING - Centro - próx. Caneri,
ultimas unidades, pronta entrega:
Aptos 202, 404, 504 e 604 - suíte +
1, dorm, sacada el ehurrasq, 2
elevador; piscina, gar., salão festas.
Apto 503 - suíte + 2 dorm., eoz. el
armários, lavad el armários, bal
cão granito, bwe. 50% entro +
financ. direto cf construtora

5047 - SÃO LUIS - casa alv. el
118,83m2, 3 dorm., 2 bwe, sala
estar, TV, copa, coz., dispensa

escritório, lav., garagem cl churrásq:
Terreno el 495m2 - R. João Januário

Ayroso - R$, 55.000,00
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BARBADA!

CASA ALV. 3 dorm.

(Estradéil Nova)
R$ 42.000,00

CASAALV.3
dorm. (após
Malwee). Entr.

R$ 15.000,00 +

R$ 470,00 por

L.anli
Imóveis

275-3108

CASAALV.
3dorm.
(Amizade)
Entr.

R$ 80.000,00

VENDAS
• CASA

ALV'1nova)
- 3 dorm. - Estrada Nova - R$ 45.000,00

• CASA ALV. nova) - 3 dorm. -

Re.
sido Versailles - R$ 80.000,00

• CASA ALV. nova) - 3 dorni. - Próx. Weg II - R$ 80.000,00
• CASA ALV. nova) - 3 dorm. - Barra (Malweé) - R$ 35.000,00
• CASA ALV. - 3 dorm. - Amizade - R$ 43.000,00
• CASA ALV. - 1 dorm. (falta terminar) - Santa 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
• CASA ALV. (semi acabada) - 1 dorms - Vila Rau - R$ 16.500,00 + 58 R$ 180,00
• SOBRADO ALV. (NOVA) - 3 dorms - Ana Paula II
• CASA ALV. (NOVA) -,3 dorms - Vila Carolina - Rio Branco - Guaramiim - R$ 25.000,00

.
TERRENOS

• Area 375m2 - Vila Nova - R$ 25.000,00
• Area 325m2 - Estrada Nova - Entr. R$ 2.000,00 + R$ 200,00 mensais ou

R$. 1.500,00 + 2x R$ 250,00 mensais
.

• Area 400m2 - Ilha da Figueira (próx. Colégio) - R$ 25.000,00
• Area 390m2 - Próx. entro Faculdade (BR 280) - R$ 11.000,00
• ,l}.rea 703m2 - Jguá Esquerdo (próx. Urbano) - R$ 12.800,00
• Area 318m.2 - Rua Paulo Klitzke - Bairro Amizade - R$ 11.500,00

.
APARTAMENTOS

• EDIF. ALESSIO BERRI - 3 dorrns. - Centro (Frente Ford) - Entrega 2003 - R$
105.000,00 (30% de Entr. + financ. direto).
• EDIF. SUELEN - 3 dorms. - Amizade - R$ 53.000,00
• EDIF. ROYAL BARG - 3 dorms. - Centro - Entr. + financ.
• EDIF. MORADA DO SOL - (Cobertura) - Vila Nova - R$ 130.000,00
• EDIF. GONZAGA - 2/3 dorms. - Vila Nova - R$ 75.000,00 ou Entr. + financiamento
drretojCUB

.

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

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}

VENDE-SE UMA
LANCH�ETE NO

CENTRO DA CIDADE,
com ótima clientela.
Valor R$ 15.000,00.
Aceita-se terreno
em Três Rios do

Norte como parte
do pagamento.

Tratar: 275-0606.

EDIFÍCIO
Ed. Dianthus
Ed. Tribess
Ed. Tríbess

LOCALIDADE

Czerniewiez
Vila Lenzi
Barra Rio Cerro
Centenário

LOCALIDADE
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

COR��TOR IIVIÓVE I S

� (0**47)
372-2903

9973-3623
59 CASA ALVENARIA
- CENTRO - R.
EMíLIO STEIN, 205-
02 SUíTES,
MESANINO,02
LAVANDERIAS 02

BWC,COPN
COZINHA,
GARAGEM P/02
CARROS. Área do

terreno 325.00 m2
Área Benfeitorias
210.00 m2 Preço:
120,000.00

105 TERRENO -

CENTRO
R.LEOPOLDO

JANSSEN
12,00MX
56,OOM
Área do terreno

672.00 m2

113 CASA ALVENARIA- VILA LENZI- R. MARCELO BARBI, 416 - OI

SuÍTE, OI QUARTO, BWC, COPN COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA
DE SERVIÇO, GARAGEM. TERRENO 14,OOM X 28,00 M. Área do
terreno 392.00 m2 Área Benfeitorias 98.00 m2 Preço: 70,000.00

. Preço: 40,000.00

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

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

Imobili�ria
. Jardim

�Jaragua Ltda. CRECIW572-J

OFERTA DA SEMANA RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Cobertura el acabamento de la

Centro: 3 dorm. + dep. el garagem
Centro: 2 dorm. si garagem

c

VALOR

R$ 2.300,00
R$ 350,00
R$ 250,00

. CASAS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Ótimo sobrado el piscina (semí-mob.)

,

Casa alv. 3 suítes el piscina
Ótimo sobrado el pjseina - Lot. Papp
Casa alvo (nova) el 3 dorm. si garagem

VALOR

R$ 1.100,00
R$ 1.150,00
R$ 800,00
R$ 270,00

SALAS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL'
Sala el 60m2 - Centro Odontológico
Sala el 32m2 - Prédio do antigo Senac
Sala el 62m2 - Ed. Schiodine
Sala e/85m2 - (ao lado museu)
Sala el 35m2 - Ed. Maximun Center

VALOR

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• "Trabalhando em equipe,
tornamos seus sonhos realidade"
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H,RANCHO
(gIMOVEIS
Umaparceria comia.
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parcelas
mensais o partir de f

_ corrigidos pelo CUBo

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

dep. _ Rua Artur
Gunz (Vila
Nova), cf 92m2•
R$ 45.000,00

Condomínio Ed. Dom
Lorenzo: RUa Marina
Frutuoso. esq. Leopold�
Malheiro _ Apto, 2 quartos, 1
suíte + 1 quarto, bwc social,
sala estar/jantar, sacada cf
churrasqueira, copa/cozinho,
lavanderia" 1 voga de
garagem. Area cf 118,51 m2)
_ R$ 60.150,00 s/ acab.,
entrego maio/02

tos c/
,

140m2,
Entrado

/2001) +

corrigidos
oves em 1

r----CWmm"WAsA���----1
I • Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e demais dep. - pronto

- parte superior em construção - Terreno com 600m2, loto Versailhes - R$
I 75.000,00

I
• Casa em alv. com 180m2, na Rua Alexandre Koeler, 122 - Figueira, om "" +

2 qtos e demais dependências - R$ 58.000,00

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

• Casa C/180m2, c/ suíte + 2 qtos e demais dep. - Rua .Frederico Curt Vasel,
-_.-

-'45S-""" 99.000,00.
ua Guilherme Hasse - Jguá Esquerdo - Terreno c/450m2, edificação

$ 99.000,00 J

e alvenaria C/ 140m2, 3 quartos, sala, COZ., bwc, terreno c/600m2 - Rua
II - R$ 50.000,00 - Aceita sítio Jaraguá do Sul ou região.
e alv. C/ 247m2, semi-acabadá - 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 .

suíte + 3 qtos, Rua Angelo Benetta - R$ 75.000,00
ialmente acabado - loto Versailhes - R$ 89.000,00
Amaryllls, Aptos 304 A, semi-mobiliado, suíte + 2 quartos'. R$

íte + 1 qto - Ed. Catarina Erching - Rua Adolfo Fiedler, 304

i���i�za�dEe�-Silletmji-illm�08biilllia�dto:'3-3lqt,tos
e demais dep. - R$ 44.200,00

u.
os e demais dep. - R$ 56.000,00

alter Marquardt, próx. ao Posto

ia - Apto. n° 203 A - área de 111.70m2
�ais dep., 1 vOgo garagem. Ruo Pedro Avelino

Fagundes, 45 - R$ 53.000,00 - Entrada de R$ 23.000,00
trens. financiamento bancário Caixa de R$ 30.000�00

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto.
eSQuina com Clemente Barotto

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

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

R$ 65.000,00

- Apto. n° 902: suíte + 2 quartos
e demais dép, com 2 vogas de
garagem - Preço: R$ 145.000,00,
acabado. '

- Apto. n° 802: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vogas de
garagem - Preço: R$ 110.000,00 s/
acabamento.
- Apto. n? 904/1003 cf suíte + 1
quarto e demais dep. cf 1 garagem.
Valor R$ 70.000,00, s/ qcabamento.

Solos comercial executivas,
acabados
c/138m2 - R$ 68.491,00
c/ 1 01,40m2 _ R$ 50.326,00
c/ 105,26m2 _. 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 



.........

' ;.J.��:I.r.o.. :. �9.�� CADERNO PARCIMÓVEIS, .. ·· .. · .. ·· .. · .. · � �?����?�?�?Y�: ..
•

CHãve CHãve ,.UOBllIÁRIA
a..nave

<& CRECI612-J

Residêncial
�IFíCIO MÔNACO

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

dormitórios, sacada,
churrasqueira coletiva,
play ground, ótima
localização central.
Entrada + parcelamento
direto com a construtora

��QUlTua
�H� ti. pmm WOL�

•

VOCÊFODE'IERUMABElAVISTA

•
..

3 Dormitórios
1 ou 2 vagas de garagem

- Salão de festas - Playground
7 Pavimentos cf elevador

- Financiamento direto pelo Banco
ou pela Construtora.

900 R. Germano riker - casa cf 4

quartos, sala, bwc, copa, lav., garagem pf
2 carros - R$ 27.000,00 .

403 R. Herberto
Enke - casa de

madeira, cf 3

qtbs, bwc, COZ.,

ccfa lav.,
.

{W·'
i.iqns o

'lnlca�ada nos

fuld9s + portão
"'êl!tr.j-

.000,00.

300 São Luiz
- casa de

alv., cf 3 qtos,
sala, COZ.,

ti

•

352 Jaraguá
.

Esquerdo -

casa de alv.,
cf2 qtos,

bwc, sala,
copa, COZ.,

garagem pf2

•

e piscina -

R$ 75.000,00

qtos, 2 salas,
copa, COZ., 2

bwc,lav.,
garagem (+
edícula),
churrasqueira.
Valor nego

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

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃO DE VENDAS 9965-9934
. , . , • , .'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



!I,'
-

,

I �.: �����?�!.��� � CADERNO PARCIMÓVEIS SABADO, 19 de janeiro de 2002

Oirassol
IMÓl'.JEIS
371--?931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

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
PARA CLlNICA. 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)

Cód II 12 ILHA DA FIGUEIRA - Casa
de Alv. C/ 130 m2 - Suíte + 2 qtos + 2 gar
- Lot. Divinópolis. Preço R$ 43.000,00

Cód 3079 JARAGUÁ ESQUERDO -

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

1.8.500,00 (terreno comercial)

Cód 1114 CZERNIEWICZ - Casa de

Alv. c/ 120 m2 - 3 quartos - Terreno c/
348m2. Preço R$ 35.000,00

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

Cachoeiras de Corupá: cartão-postal da cidade

PASSEIOS QUE completam asférias
Para quem já está de volta ao batente mas ainda não

perdeu o clima de férias pode aproveitar o final de
semana para visitar os pontos de atração turística da

Região do Itapocu. O Parque Malwee é o mais co

nhecido e um dos locais mais procurados pelos turistas.
Fica no Bairro Barra do Rio Cerro, a 8 quilômetros do
centro da cidade. Foi criado em 1978 pelo empresário
Wolfgang Weege (in memoriam) e é considerado um

verdadeiro santuário ecológico devido à preservação da
natureza do local, que abriga cerca de 35 mil árvores de
diversas espécies. O parqué possui ainda dois museus e

uma Casa de Cultura Popular, com 1.650 peças históricas.
As inúmeras lagoas - ornamentadas com vitórias-régias
- e as trilhas, onde é possível caminhar. com total

segurança, dão o' toque final ao parque, considerado um

dos melhores locais de passeio tanto para jaraguaenses
quanto para turistas. Para unir o útil ao agradável; o

parque também possui restaurantes que servem €azinha
típica alemã.
Outro local de muita beleza é o Seminário Sagrado Co

ração de Jesus, no vizinho Município de Corupá.
Atualmente aberto à visitação pública, oferece infra
estrutura suficiente para se passar o dia com conforto e

tranqüilidade. O estilo arquitetônico do Seminário e a

imponência de suas linhas é o que mais impressiona no

local.

Ain�a em Corupá, temos a: �amosas �ach0tfl.s,localizadas no Parque Ecológico Emílio Ba&ella. Este

parque foi criado em 1989 e abriga 14 quedas-d'água
numa só valada da serra, sendo que a última tem 125
metros de queda livre. A subida é íngreme mas

compensa.
Além desses pontos citados, a Região do Itapocu ainda
oferece uma infinidade de locais bastante agradáveis para
visitação, colIlo os parques aquáticos, trilhas ecológicas e

museus, como o Museu Municipal Emílio da Silva, que
fica na Praça Ângelo Piazera, no centro da cidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 19 de jan�lro de 2002TRADIÇÃO GAÚCHA2E CORREIO DO POVO

HISTÓRI�O das, botas
calcanhar de fora. A�1ma da barrig� da perna, o

homem ajustava essas botas por meio de tentos,
ou trança. Houve também umas chamadas "botas

de-gato", mais raras, feitas com o couro de gato
do-mato ou jaguatirica, tirado inteiro, com cabeça
e tudo. Os dedos do pé do homem apareciam pela
,boca do bicho.

A propósito; o lavrador do Rio Grande do Sul

sempre usou calçado especial: tamanco açoriano
ou tamango campeiro, calçado grosseiro feito pelo
próprio portador, de couro cru, pedaço de carona e

até pelego, costurado muitas vezes com tentos'' e/
ou arame de quincha.'.

Botas fortes, feitas por sapateiros, de couro

curtido. Muitas botas fortes subiam à meia-coxa,
com canos altos, que também se dobravam abaixo
do joelho, formando campânulas. Como tais botas

eram normalmente confeccionadas com chamado

"couro da Rússia" (processo de curtume especial
que deixava o couro meio amarelado), foram logo
chamadas de "russilhonas". Claro que houve muito

peão usando fortes, de sapateiro, por pacholice ou

ostentação, mas tais casos foram compreensi
velmente raros.

1_Lonqueadas: peles de onde o pêlo foi raspado.
, 2-Tentos: tiras ou fios de couro cru cortados a

faca ao longo do couro, para trabalhos de trança.
3-Quincha: cobertura áe capim dos ranchos e

dos galpões da campanha gaúcha., Há vários tipos'
de quincha, onde ocapim mais empregado é o santa

fé.

Basicamente existiam dois tipos, ou duas origens,
de botas: bota forte, que eram confeccionadas por
sapateiros, e, o tipo mais comum era a bota de gar
rão de potro, que o próprio gaúcho sacava de vacas,
burros e éguas, raramente dos potros que lhe deu o

nome. As botas de garrão de potro é uma invenção
gauchesca típica. Essas botas eram lonqueadas 1, ou

perdiam o pêlo com o uso, mas às vezes o pêlo era

resguardado e até
'

mesmo se matavam mais de um

animal para conseguir um par de botas manchadas,
iguais. Em uso, as botas de garrão não duravam mais

que dois meses.

Botas de garrão, normalmente, eram feitas com

o couro das pernas traseiras do animal, que dão botas
maiores. Aquelas tiradas das patas dianteiras (mãos),
muitas vezes eram cortadas na ponta e no cal

canhar, ficando o usuário com os dedos do pé e o

Fonte: Indumentária Gaúcha}
Antônio Augusto Fagundes

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS
E ARTIGOS DE COURO,

ELÃEMGERAL
e-mail: casacampeira@terra.com.br

Rua Guilherme Weege, 22

fonejfax:371-0330 - Centro Jaraguá do Sul1Jnt.,�.d•. , .pmf dti '�
�.'I.. $unO.lkba

DEMARCHI CARNES

CARNES

.ear.
CARNES

.....FONE: (47)' 371-4547 FAX: (47) 275-0524 -JARA9UA DO SUL - se

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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PRESENÇA ILUSTRE

MickJagger, líder dos Rolling Stones, vai ser o próximo
convidado esp�cial do seriado em desenho animado

"Os .Simpsons'', O roqueiro sessentão nem quis saber
como seria a participação: topou de cara o convite da
Fax. As gravações de voz ainda serão agendadas e não

há uma data específica para que o episódio vá ao ar.

INSPIRAÇÃO ANTIGA

A Band desistiu de produzir o game-shaw que seria

comandado por Otávio Mesquita diariamente, às 22 h.

A justificativa é o excesso desse tipo de atração nas

emissoras concorrentes. Enquanto isso, Otávio já pensa
num novo formato e no outro programa que deverá
comandar nas noites de sábado. Algo como o extinto

"Perdidos na Noite", comandado por Faustão na década
de 80.

o FIM

No último capítulo da cansativa "A Padroeira", que irá

ao ar dia 22 de fevereiro, o inocente Braz, personagem
de Fábio Villaverde, finalmente realiza o sonho de subir
ao altar. A escolhida é a portuguesa Defina, papel de
Andréa Avancini. Mas a mocinha continua a se encontrar

às escondidas com () capitão-da-mato Inocêncio, de

Jandir Ferrari.

ESPECIALISTA
Mel 'Lisboa ataca de jurada na primeira eliminatória do
concurso "Top Model" do "Fantástico" deste domingo.
A atriz, que interpreta aspirante a modelo Gabriela na

novela "Desejos de Mulher", encabeça o júri formado

por cabeleireiros e modelos. O evento, comandado por
Zeca Camargo, vai escolher a finalista no dia, 24 de março,
A vencedora, além de assinar contrato com a agência
Mega, também garante uma passagem pela novela

"Desejos de Mulher".

IMPASSE
Adriane Galisteu pode "detonar" os planos da Record.
Tudo porque a loura possui uma cláusula contratual que
prevê um programa diário e noturno na emissora. Ou

seja: o "É Shaw!" deve permanecer diário e não mais

semanal. Isso prejudica os planos da Record que em

parceria com a Traffic vai transmitir os principais
campeonatos de futebol.

EXTRA
A novela "Marissol", que vai substituir "Amor e Ódio"
no SBT, será bem maior do que a média das tramas

mexicanas. Em vez de 90 capítulos, terá 140, divididos
em duas fases, que envolverão ao todo 60 personagens.
As gravações começam logo depois do Carnaval.

.OUTRAS PARADAS: VALÉRIA VALE�SSA POR FERNANDO MIRAGAYA

Quando se pensa em

Carnaval na televisão, a
I

imagem das curvas pur-
purinadas de Valéria Và

lenssa vem logo à mente

- pelo menos da ala mas

culina dos espectadores.
Além de ser a mulata Glo

beleza e enfeitar os inter

valos da Globo nas vinhe
tas da folia de 2002, a

modelo é uma das sensa

ções do Desfile das Esco
las de Samba do Rio de

Janeiro. Na passarela, ela

costuma deliciar os foliões

locais e domésticos com

sua simpatia e as curvas

que desafiam a gravidade
, .

e provocam inveja em

muitas mulheres. Mas
quem quiser conferir de
forma mais precoce o gin
gado da estonteante mu

lata há um jeito: Valéria é a

principal atração do mu

sical "Ela Brasil", que está
em cartaz no Garden Hall,
casa de espetáculos da
Barra da Tijuca, na Zona
Oeste do Rio. No show,
Valéria interpreta e, é claro,
faz o que mais conhece:

dança. "Estou curtindo

muito, pois faço vários rit
mos ao vivo e pela primei
ra vez estou interpre
tando", comemora a

modelo.
E os organizadores do

espetáculo resolveram
abusar no quesito. Afinal,
Valéria contracena com

Carlinhos de Jesus, conhe
cido dançarino que parece
ter pernas de borracha,
tamanha a facilidade com

que executa os mais dife
rentes passos de dança.
Juntos no "Ela Brasil", os

dois mostram as mais

diferentes modalidades

dançantes da .cultura bra
sileira: maculelê, xote, xa

xado, chula, frevo, gafieira,
danças de Minas Gerais,
do candomblé, de Parin
tins é de Festas Juninas e,

CENTER

•
CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

.•. 275·3887
sul-se

�tURVAS.E
purpurinas

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Valéria Valenssa estrelando o musical "Ela Brasil"

claro, o samba. "Com o musical podemos mostrar a

variedade de ritmos que o Brasil possui", enaltece Valéria.

O show começa com o "Mestre de Cerimônias"
Carlinhos de Jesus entrando em palco' dançando como

um velho malandro carioca e contando a historieta que
serve de pano de fundo para ele e Valéria mostrarem o

requebrado. Tudo começa quando um fotógrafo francês

chamado Pierre, interpretado por Gilles Gwizdek, chega
'

ao país disposto a registrar e conhecer os diferentes

ritmos musicais brasileiros. Ele encontra com a engraçada
dupla Sabará e Joca, vividos respectivamente por Ataíde

Arcoverde e Sérgio Loroza - que fez o jacaréna novela
"Um Anjo Caiu do Céu" . Os dois são amigos deDag
mar, papel de Valéria Valenssa. Arranhando no francês
e inventando um "inglês aportuguesado", os três con

duzem o fotógrafo por diferentes estados brasileiros.
"É uma viagem musical", valoriza Carlinhos de Jesus.

Mas a viagem tem percalços. Apesar de serem

experientes I e terem uma incrível v�rsatilidade para as

variadas danças, Valéria e Carlinhos reconhecem que

Dr. Antonio E Menna
oFTALMoLOGISTA CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASIL�IRA DEOf'TALMOLÓGIA 09 RIO DE JANEIRO
"

.. 1

POpTEVÊ
I

algumas delas são mais

complicadas. Os dois

apontam as danças de Pa- I

rintins, uma ilha do Rio

Amazonas, cujo tradicional

Carnaval serve de palco
para a rivalidade dos blo- H

cos Caprichoso e Garan

tido. "Não que seja difícil,
é mais cansativo. A coreo

grafia é mais complicada
e trabalhosa", pondera
Carlinhos. Valéria, por sua

vez, comemora o fato de'

conhecer a folia da região
há três anos. A. Globeleza,
inclusive, fez a vinheta para
a festa em Parintins. "Se
não estivesse lá acompa
nhando a beleza ea energia
da dança, não poderia trazer

para o show", admite.

Se eles ,ficam cansados

não dá para perceber. Va

léria e Carlinhos dançam
com uma naturalidade e

desenvoltura que deixam

os presentes tia platéia
literalmente boquia-bertos.
Ainda mais que "ElaBrasil" é

um verdadeiro espetáculo
para gringo ver. Além de

Valéria, Carlinhos e dos

atares, o show ainda conta

com 12 bailarinos, duas

passistas, nove capoeiristas,
um boleador, além de

Dominguinhos do Está

cio, intérprete da Escola de

Samba Viradouro, de Ni

terói, e ritrnistas da agre
miação, que abrem e fe-

'cham a apresentação. Afi

nal, o show, dirigido por
Ignácio Coqueiro, tam

bém acaba em samba. Um

ritmo onde Valéria se sente

à vontade. Aliás, bem à

vontade, já que a modelo

aparece no final do es

petáculo sambando ape
nas com purpurina no

corpo. Bem no estilo Glo

beleza. "O samba está no

meu sangue e me pro-jetou.
A Globeleza, sem dúvida,
me abriu portas", enaltece a

mulata.
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A bela Yasrnin Cristine
Steffens completa I anos dia

J' 31 de janeiro, a mãe, Cleide,
a vó Fatima e os tios Junior e

Mayenne desejam felicidades
<'

A superfofinha
Natália Rolinskj
completa

.

amanhã (20)
_

1 aninho. Os

pais, Jones e

Márcia, desejam
felicidades à

princesinha

A linda Larissa Caroline Boita é
estudante da Escola Marcos
Emílio Piazera. Aqui ela se delicia

r
com o novo jornalzinho do'

CORREIODOPOVO, "Festinha"

NASCIMENTO·S
•

, 6/1 - Erika Nayara Soares

6/1 - Fernanda Ribeiro
\

7/1 - Jonathan Eduardo Strenner

7/1 - Carlos Eduardo Coraleski

7/1 -' Vinícius do Amaral-Santana
I

8/1 -, Pâmela Elise Munzlinger .

8/1 - Mariana Nascimento '

8/1 - Heloisa Caroline Johse
'

8/1 - Nayara Reinhold

811 - Robson Luiz Viganó
9/1 - I<ayan Carlos Cioato

9/1 - Maísa Caroline Caetano

9/1\ -. Chrystian Felipe Sell

9/1 - Gustavo Ponstein D6ge
9/1 - Lucas Garcia Mafra

10/1.- Elisiane Maier

•

Colinho Baby, Oikids Roupa de Criança
c o J�rnal CORREIO no POVO vão

sortear peças de roupa entre as

crianças c recém-nasciClos que ilustram
a nossa página com fotos ou são

aniversariantes do mis. A cada 30

dias, dois brindes serão entregues. /

Participe, envie já sua foto.

" �
1iMdI�
ItOUMo DE CltSAHÇA

CORREIO DO POVO

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

\

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

da Alimentação

Rua Walter Marquardt, 284 • 371 01'01 .3710611

..�
i!

,,\ança també", •
•

ic *..
�

'" • * *" 908'• .6
il

...aa
i<

*
I

il
.. ', il

...e�estar na ",ou
www.nicolodelli.com.br

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquiin Francisco de Paula, 29S - Fone (47) 371-11.47 - Jaraguá do Sul-SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
ROUPA DE CRIANÇA

l
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DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 20 A 26/1

No BATUQUE

(REDE BRASIL, DOM, 19 H)
José Mauricio Machline recebe a

banda Cidade Negra no programa
"Por Acaso". Com 15 anos dê
formação, os músicos falam das
influências musicais para compor o

perfil da banda, que mescla reggae
e MPB. O vocalista Tony Garrido
e os baixistas André Freitas e Da
Gama relembram os antigos
sucessos da banda. O grupo
também comenta o trabalho social

que desenvolve com os projetos
musicais nas comunidades carentes

do Rio deJaneiro.

DISPUTA MUSICAL

(SBT, DOM, 22:30 H)
Silvio Santos comanda a gincana
do "Qual é a Música?". O time

masculino traz a dupla sertaneja
Bruno e Marrone e o ator-mirim
Giovanni Delgado, que fez o

personagemJulinho na novela
"Pícara Sonhadora". Eles

enfrentam o time feminino

formado pela cantora Carla Visi e

pelas atrizes Mariana Du Bois e

DaniellyTinti.

EM FAMíLIA
(GWBO, SEG A ssx, 13:50 H)
Os atores Cláudia Raia � Edson
Celulari disputam a gincana do

quadro "Vídeo Game", do "Vídeo

Shaw", apresentado por Angélica.
O casal diverte a platéia
interpretando personagens, como

,

Sassá Mutema de Lima Duarte na

novela "O Salvador da Pátria". A

dupla ainda solta a 'Voz no

programa e Édson incentiva a

participação da platéia durante a

, 'performance de Cláudia Raia.

PARA MULHERES

(GWBO, SEG, 19 H)
"Desejos de Mulher", de Euclydes
Marinho, traz como pano de
fundo a eterna rivalidade entre

irmãos. Neste caso, � estilista

Andrea Vargas, personagem de

Regina Duarte, que vive em

conflito com a irmãJúlia Moreno,
vivida por Glória Pires. Enquanto
Júlia tem uma família bem

estruturada, Andrea mantém um
r�iacio�ehto instável com'"

,

Bruno, deJosé de Abreu. Mas a

volta do "ex" Diogo, papel de Herson Capri,
vai mexer com a estilista. Ainda no elenco,
Cássio Gabus Mendes, Eduardo Moscovis,
Mel Lisboa, Alessandra Negrini e Silvia Pfeifer,
entre outros.

NA AREIA

(MTv, SEG À sEX, 20:30 H)
Os VJ s Thunderbird, Didi e Edgard se

-,

revezam na apresentação do "MTV na Praia"
nesta etapa de Ubatuba, litoral de São Paulo. O

excêntricóThunderbird faz um tour pelas
praias. Já a lourinha Didi apresenta o quadro
"Didicas", com dicas de beleza e saúde. A
cantora Paula Lima e a banda Twister batem
um papo com Edgard.

TRIO DA PESADA

(SBT, SEG, 22:30 H)
O "Hebe" reprisa o especial com a

apresentação do KLB. Os irmãos Kiko,
Leandro e Bruno cantam no pa1co todos os

sucessos da carteira. A repórter Nani People
exibe também uma reportagem sobre o dia-a
dia do KLB, acompanhando uma viagem do
trio.

FOLIA ANTECIPADA

(GWBO, QUA, 22:30 H)
A folia invade a casa de Lineu em "A. Grande

, Família". Durante o carnaval, Nenê, Lineu e

Seu Flor assistem.aos desfiles das escolas de
samba pela tevê quando Agostinho aparece
em um baile de carnaval, sendo visto por
Nenê. No dia seguinte, Seu Flor não agüenta e

denunciaAgostinho, mas ele flagra Seu Flor

paquerando Marina, personagem de Camila

Pitanga, a porta-bandeira da escola de samba.

MESTRE DA TEVÊ
(REDE BRASIL, SEX, 20 H)
Daniel Filho, diretor de tevê e cinema, bate um

papo com Robertó D'Avila no "Conexão
Roberto D'Avila". Na entrevista, o diretor
conta detalhes do início da carreira na televisão,
quando começou a dirigir novelas no final da
década de 60. Daniel ainda faz uma análise
sobre os programas de humor que são

produzidos atualmente e relembra detalhes da
infância e a influência de seus pais, artistas de

circo, na escolha pela carreira artística. \

Voz E VIOLÃO

(MTv, SEX, 22 H)
A VJ Sarah Oliveira, que comanda versão do
"Luau MTV", recebe os músicos do Los
Hermanos.A banda carioca canta as músicas
do novo �P:'�Blocó d? E� §ozinho". Eles

,,'fazem Uma releitura acústica'de "AnnaJulia" e

ainda: tocam músicas de Adriana Calcanhoto.

.EM FOCO: REGINA DUARTE E GLÓRIA PIRES POR CAROLINA MARQUES
POpTEVÊ

.-

fíUNIVE

feminino
Regina Duarte e Glória Pires

são o grande trunfo de "Desejos
de Mulher", que estréia neste dia
21. Afinal elas estarão no centro da
nova trama das sete da Globo, 14
anos depois de "Vale Tudo". A
tarefa é dura: resgatar um público
que ficou perdido diante das ino

vações de "As Filhas da Mãe".
Desta vez, elas não serão .mãe e

filha, como eram Raquel e Maria
de Fátima na novela que Gilberto

Braga escreveu em 1988. Mas vão

contracenar com o intuito de repe
tir aquelas atuações memoráveis e

tentar transformar a sinopse de

Euclydes Marinho num tremendo
folhetim daqueles que não se

desprega os olhos. "Pude contar com

um elenco especial para contar essa

história que me encántou desde o

início", diz Dênis Carvalho, diretor

geral da novela.
A trama, que deveria estrear em

abril e foi antecipada devido aos

fracos índices d�f,�udiência da

antecessora, conta a�stória de duas

irmãs, Andrea Vargas e Júlia More
no. A primeira foi adotada quando
tinha três anos e se transformou
numa próspera estilista, dona de
uma

marc�r;,0sa
em todo o Bra

sil. É cas::J� com Bruno, persona-
gem de Jd' é de Abreu, mas optou
por não ter filhos para consolidar a

carreira. "Espero que o público se

apaixone por essa história, tanto

como eu", diz Regina. A outra,Júlia,
fez o caminho inverso: é uma jor
nalista que troca a profissão por um

casamento feliz com Renato, papel
de Cássio Gabus - outro que esteve

em "Vale Tudo". Ela tem dois filhos,
Letícia e Bernardo, vividos por
Regiane Alves e Bernardo Moreno.

A personalidade de Ahdrea e

Júlia são tão distintas quanto os

caminhos que escolheram. O que
explica o estremecimento de

relações, que já dura 18 anos - só
convivem nas reuniões familiares.

,

E cada reencontro vai permitir que
as atrizes protagonizem cenas

densas, que no fundo vão resgatar
os embates vividos por Regina e

Glória na novela de Gilberto Braga.
"Parece que foi ontem que fizemos
'Vale Tudo'. Ao entrar no estúdio,
foi como se o tempo não tivesse

passado", revela Glória.
As coincidências param por aí,

TantoJúlia quanto Andrea têm uma

vida feliz, cada qual a seu modo,
mas são vítimas de uma trapaça do
destino e obrigadas a reavaliar suas

metas. O marido de Júlia vai preso
por ser pego com dólares falsos -

aparentemente, ele é inocente -

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Regina Duarte e Glória Pires de "Desejos de Mulher"

enquanto Andrea descobre que o marido, com quem
dividiu o sucesso nos últimos 20 anos, tem um caso

com Selma, a braço-direito dela na grife interpretada
por Alessandra Negrihi. "A Selma não é do mal
nem do bem. Ela quer ser feliz e sabe viver", defende
Alessandra.

Em paralelo à trama principal, surgem outros

relacionamentos em crise. Como o de Chiça Maia
e Fernanda, personagens de Eduardo Moscovis e

Deborah Evelyn. Chico é um jornalista que
ambiciona ter uma carreira sólida e um casamento

feliz com Fernanda. Ela é uma advogada descolada,
que vê na relação com o marido um entrave para
seus objetivos de independência. Logo no começo
da trama, os dois se separam. Só mais tarde Chico
se envolve com Júlia. "Acho que essas crises fazem

parte do cotidiano. Além disso, quando escrevi a

sinopse estava me separando. Acaba sendo uma

transferência", conta Euclydes Marinho.
, Como pano de fundo para os dramas das duas

heroínas, Euclydes enveredou pela moda. Além da

empresa de Andrea, uma revista e uma agência de
modelos agregam os principais núcleos da novela.
Por ali vão circular personagens engraçados,
irreverentes e jovens. Como Gabriela, papel de Mel
Lisboa, e Nicolau, vivido por Daniel Del Sarto.
Ambos em seu segundo trabalho na tevê. Ela é uma

aspirante a modelo que sai do interior e tenta a sorte
no Rio deJaneiro. Ele é Nicolau, um DJ mulherengo
e disputadíssimo pelas jovens modelos. "Sei que não
vai ter o impacto de Anita. Mas vou poder mostrar

ainda mais o meu trabalho", pondera Mel.'
Com custo de R$ 100 mil por capítulo, a trama

promete boas surpresas. Como a trilha sonora;

responsável por embalar discussões e romances, que
será encabeçada por Maria Bethânia, Adriana
Calcanhoto e Marisa Monte. São três vozes femi
ninas para ajudar na composição de uma história

que pretende mostrar a busca das mulheres pelo
'amor e pela realização pessoal, Ou seja: no fundo;
os anseios das mulheres do Século XXI são os

mesmos das suas avós.
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�E.RS_QNAGEM DA SEMANA: REGINA DUARTE
POR CINTIA LOPES

POpTEVÊ
... . �

ALEG
sofrim

Regina Duarte estava sentindo
falta. A veterana atriz volta a um

set de gravação no papel de uma

empresária da moda em "Desejos
de Mulher", a nova novela das sete,

5}ue estréia nesta segunda, dia 21.

Apesar de estar contente em re

tomar o trabalho em novelas - a

última foi "História de Amor", de

95, que está sendo reprisado no

"Vale a Pena Ver de Novo" -, seu

personagemvai sofrer bastante. Já
na semana de estréia, Andréa
enfrenta uma série de conflitos.

. Numa briga com a irmã Júlia
Moreno, vivida por Glória Pires,
ela fica sabendo que foi adotada.
"Ela sofre com a revelação. No

fundo é uma pessoa carente e, ago
ta sonha em ter um filho. É uma

personagem frágil e muito forte

também", adianta.
Na pele da bem-sucedida

Andréa-Vargas, a atriz marca a

volta à tevê após três anos. O

último trabalho foi a minissérie
"Chi

.

h G "

lqUln a onzaga, . em que
viveu a personagem-título na se

guriqa fase. Agora o jejum é que
brado com vontade. Tanto que
Regina aceitou participar da novela
pelo simples fato de o autor ser

Euclydes Marinho, o mesmo que
idealizou a série "Malu Mulher", de

1976, um dos grandes marcos da
tevê brasileira protagonizado pela
atriz. "Nem sabia do que tratava a

novela, mas fechei com o Eu

dydes há um ano", garante a atriz,
que completa, neste domingo, 55
anos.

A atriz parece realmente entu

siasmada. O sorriso largo, uma das
marcas registradas da eterna "Na
moradinha do Brasil", fica ainda
mais iluminado quando Regina fala
sobre a estilista Andréa Vargas; de

"Desejos de Mulher". Para com

por o perfil da personagem, po
rém, Regina não teve trabalho, já
que o universo "fashion" é bastante
familiar. Há seis anos, a atriz

chegou a criar alguns modelos para
sua antiga confecção La Duarte,
de roupas femininas. "Conhecia
todas as etapas e ainda participava
do processo criativo", garante.

I
I,

I

I
I

Luiza Dantas/CNZ

Regina 'Duarte, a Andréa Vargas de "Desejos de Mulher"

P - Esse intervalo de mais de dois anos sem fazer tevê foi
uma opção sua? ti

R - Fiz "PorAmor", em 97, e a minissérie "Chiquinha Gonzaga".
Dois trabalhos seguidos e estava cansada, por isso pedi um ano de
férias na Globo. Neste período excursionei com a peça "Honra".
Mas já estou disponível para a

C�IObO
há mais de um ano.

P - Como é reviver a dobra .� ha bem-sucedida de "Vale
Tudo" com a Glória Pires? .

R - Repetir o sucesso de "Vale Tudo" é tudo o que a gente quer.
Mas quem vai poder proporcionar isto é o público. Quando soube

que iria trabalhar com a Glória, fiquei muito contente. Nem preciso
me preparar muito para contracenar com ela. Na hora da cena a

emoção surge facilmente. Ela é maravilhosa.

P - "As Filhas da Mãe" , de Silvio de Abreu ,obteve a baixa
média de 25 pontos. Isso provoca uma responsabilidade maior

para o elenco de "Desejos de Mulher"?
R - Toda estréia é assustadora. Não há garantias de nada. Pode

ter uma equipe fabulosa; mas às vezes a novela não decola. É o tal
do clique mágico. Se a gente soubesse a fórmula, só faria sucesso. A
estréia é sempre um passo no escuro, é como se tivesse fazendo
minha primeira novela. Acredito que vai dar certo. Dou o meu

melhor, mas vou para a casa morrendo de medo.
P - Em 38 anos de carreira, você nunca fez uma vilã na

tevê, por exemplo. Você sente falta de algum personagem no

seu currículo?
R - Gostaria até de fazer uma vilã, mas em uma obra menor,

não em novelas. 'Não gosto da vilã que só apronta. Acho que todo
o personagem bem-feito tem momentos de vilania, como todos
nós. Não acho legal ser maniqueísta. Hoje o mundo caminha para
humanização. Uma pessoa que só trabalha a maldade, é doente.
Acho que a Andréa é a que faltava no currículo.

P - Em "Desejos de Mulher", a Andréa é rival da irmã.
Esta "rivalidade fraterna" é uma. coisa estranha para você?

R - Não completamente. Irmão é tudo igual. Até hoje ainda

brigo com eles por qualquer coisa e s,ou capaz de sair no tapa só

por causa de um pacote de amendoim. Mas sou a mais velha de

quatro irmãos e se alguém encostar neles, viro bicho.

"O melhor exemplo de que vivemos na era das celebridades ins
tantâneas é a Adriane Galisteu. Quando a casa dela é assaltadél/
primeiro ela chama a 'Caras' e depois a polícia." SílVIO DE ABREU�
autor de "As Filhas da Mãe".

Luiza Dantas/CZN

"Não fico constrangida em posar nua. Só não gostaria que o meu

pai visse a revista." FRANCIElY FREDUZESKI - que atualmente faz a

Beta de "O Clone"( mas que ficou muito tempo no ar no quadro do
"Zorra Total" "Dá uma subidinha?" - com medo de chocar o pai. A

moça será a capa da "Playboy" de fevereiro.

"Esse país anda mesmo com falta de assunto. Os seios da Dani e a

bunda do Humberto agora são novidades?" Do escrachado CARLOS

LDMBARDI( autor de "O Quinto dos Infernos", sobre as críticas em

relação às excessivas cenas de nudez da minissérie.

"Vou fazer um filho. Éalgo muito mais difícil que trabalhar numa

peça ou na televisão. 1/ C lÁU DIA RAIA, a Ramona de "As Fi I has da

Mãe", sobre seus planos para o final da novela.

';4 mulher tem deserautêntica enatural. Umpouco de ousadia também

ajuda. Seela quisero csrs. tem de investir. Comigosempre funcionou. "

GIDVANNAANTONELLI, aJade de "O Clone", dando suas dicas de conquista.
A atriz é casada há quatro anos com o empresário Ricardo Medina.

"Se ele demonstrar ciúmes em uma festa/ ficarputo comigo/ vou

chegar junto e aquele olho verde vai ficar vermelho." ALEXANDRE

FROTA, ex-integrante do programa "Casa dos Artistas", do S B�
com sua truculência peculiar, ao se referir a Edson Celulari, marido
de sua ex-mulher Cláudia Raia.

.1

"Tem gente que fica atráspara conseguir um personagem. Não

faço essejogo. Existem coisas que não preciso maisprovar.
1/ BETH

GOUlART( a Lidiane de "O Clone", ao ser perguntada sobre o porquê
de ter ficado tanto tempo afastada das novelas. A última foi "O

Mapada Mina", em 1993.

"Hoje estéo falando menos de mim/ o que é um bom sinal. Mas
bem que de vez em quando podiam elogiar." SílVIA PFEIFFER, que
estará em "Desejos de Mulher", sobre as críticas que recebeu no

início da carreira de atriz.

"Vejo atrizes que fazem duas novelas e dizem quejáestão cansadas
de fazerpapelsensual. Acho issopreguiça de trabalharpara colocar
algo mais nas personagens." DANIEllE WINITS, a Manoela de "O

Quinto dos Infernos", dizendo que não se incomoda em fazer outra

personagem sensual e que seu corpo é seu instrumento de trabalho.

''Essa moça é vítima do siücone. tem de ser gostosa 24 horaspor
dia. Ou está de minissaia ou com opeito inflado. Caina deselegância
noprimeiro minuto. "Astrid Fontenelle, apresentadora do "Melhor

, da Tarde", da Band, sobre Danielle Winits, considerada por uma

revista uma das dez mais mal vestidas do País.
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Do INFERNO

16h30 - 19h - 21h30

SAlA '''ME/HO''Á'''O

1
SENHOR DO'S ANÉ.IS

13h4S' - 17h15 - 20h45

••••• T •••••••

A TAR'TARUGA MANUELITA

2
14h - 16h

AMERICAN PIE 2

18h - 20h - 22h

MONSTROS S.A.

14h30

A - AVENTURA! C - CO'MÉDIA / D - DRAMA / DA - DESENHO ANIMADO

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

SAlA '''ME/HO''Á'''O
\ 1 o SENHOR DOS ANÉIS

14h - 17h30 - 21h

2
TA TODO MUNDO Louco

14h15 - 17h30 - 21h

3
A TARTARUGA MANUELITA

13h30 - 15h15
-

......... '. • • • , • T, • ,

o SENHOR DO ANÉIS
17h - 20h30 A

4
DRAGONBALl Z

I 14h15 - 16h

ATRÁS DAS LINHAS INIMIGAS
.
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5 MONSTROS S.A.
14h - 16hl0- 18h

JASON X
20h - 21h50

6

. . . . . . . . . , , .

XUXAEosDuENDES I

13h45 - 15h30 - 17h15'
. . . . . . . . . . . .

TA TODO MUNDO LOUCO

19h -21h15

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

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

JOINVILLE - RuÁ VISCONDE DE TAUNAY
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1
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2 22h
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I
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/

ATRÁS DAS LINHAS INIMIGAS
17H45 -19H50 - 22H

A - AVENTURA! C - COMÉDIA / D - DRAMA / DA - DESENHO ANIMADO/
F - FICÇÃO/ R - ROMANCE/ P - POLICIAL
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A
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I RETRATO FALADO: GIUSEPPE ORISTANIO
POR CAROLINA MARQUES !

.

,

POpTEV�

FON�
�

renovave
............••.•...•••.

�'t"

III

NOME: Giuseppe Oristanio.
NASCIMENTO: 15 de outubro de 1958, em S P.

APELIDO: Giu.
PAPEl INESQUECÍVEL: Bruno de "Vida Nova",
de Benedito Ruy Barbosa, em 1988.

NA TEVÊ: Telejornais e esportes em geral.
"Assisto a tudo, de jogo de peteca a vale-tudo".
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ:_Programas de
auditório. "Quase não vejo tevê aberta".
O QUE FAZ NAS HORAS LIVRES: "Fico em casa

ou levo meus filhos ao teatro e cinema".
SE NÃO FOSSE ATOR, SERIA: Pedreiro. "Adoro
fazer obra"
No CINEMA: "O Carteiro e o Poeta", de
Michael Radford.
LIVRO: "Paixões Alegres", de José Antônio
de Souza.
PRATO PREDILETO: Arroz, feijão, bife e salada.
MÚSICA: "Exagerado", de Cazuza.
MULHER BONITA: Minha ex-mulher, Silvana.
HOMEM BONITO: Reynaldo Gianecchini.
CANTOR: Caetano Veloso.
CANTORA: Elis Regina,
ATOR: José Wilker.

I ATRIZ: Cláudia Abreu.

�:G�f�u::�:;:���F::e:E:::�:�I:::rtj
vésperas do Natal". '(;!
A MELHOR VIAGEM: "Para Florença, na

Itália, há três anos".
BEBIDA: Vinho tinto,
PERFUME: Italian Pim. "Custa R$ 1,lOna
farmácia".
CARRO: "Qualquer um que ande" .

ESCRITOR: Machado de Assis e Erico
Veríssimo .

ARMA DE SEDUÇAO: Olhar.
TIME: Santos.
FILOSOFIA DE VIDA: "A esperança é a última
que morre, mas morre".
MELHOR NOTÍCIA QUE JÁ RECEBEU: "O
nascimento dos meus filhos".
MANIA: De ler. "Leio qualquer coisa".
HOBBV: Fazerobra em casa.

MELHOR COMPRA: Um note book.
SONHO DE CONSUMO: "Tenho tudo".
SINÔNIMO DE ELEGÃNCIA: Discrição.
FRASE DE IDENTIFICAÇÃO: "Ser ou não ser, eis
a questão".
INVEJA: "Não tenho" .

LUXÚRIA: "Uma presença feminina bonita".
GULA: "Tenho muita. Se pudesse, comeria
o dia inteiro. Mas não posso ver um

espaguete".
COBIÇA: "Uma casa no campo".
IRA: "Com injustiça".
PREGUIÇA: "De malhar".
VAIDADE: "Não sou vaidoso"

..

Pedro, Paulo Figueir·edo/CZN

Giuseppe Oristanio, O Afonso de "Malhação"

Há dois anos em "Malhação", Giuseppe Oristanio diz
com firmeza que não, se cansou. Ele está gostando,
afirma, de atuar na produção' e fazer o mesmo papel por

1

tanto tempo. O intérprete de Afonso, o diretor do

Colégio Múltipla Escolha, acredita que, por já ter feito

muitas peças de teatro - cerca de 30 -, está habituado
com a situação. "Embora esteja fazendo sempre a

mesma coisa, todo dia tem um componente novo que
" motiva: É em 'Malhação', toda a hora.se discutetemas

diferentes", justifica.
'

-.
I

É justamente a abordagem de problemas que afligem os

adolescentes qu� mais tra� prazer para Giuseppe no

trabalho. "Com ISSO o programa ganhou uma

consistência que se refletiu no Ibope", acredita. A \

convivência harmoniosa com os jovens do elenco

também motiva bastante o ator. "Eles são muito ávidos
em aprender. Somos parceiros, rios divertimos e isso não

, é muito ,comum nos trabalhos,", conta.
; ,

Há um certo tempo sem uma trama própria, o:

� personagem de Giuseppe vai ficar balançado nos

próximos .capítulos de "Malhação". A nova professora de
Matemática, interpretada por Clara Garcia, chega no

colégio, se interessa por ele e tenta aplicar no sujeito a

prova dos nove. O ator está torcendo para que Afonso
resista a ter um caso com a professora para não trair a

esposa Linda, personagem de Gisele Tigre: "Embora seja
cada vez mais raro, ainda existe entendimento entre

casais. Acho que isso também precisa ser mostrado",
defende.

-
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rapidinhas
metrópolis moderna com compadre 1ffI!o, que
ficá deslumbrado com a existência do metr�o
local De volta à Mata do Fundão, o capitalista
Tonico decide construir na cidade um centimetrô
- um metrô cem vezes menor -, e todos são

convocados para trabalharem na construção.
REDE BRASJL, SEGUNDA, 15 H.

o "Pequenas Empresas Grandes Negó
cios" vai mostrar como a reciclagem e o

reaproveitamento de produtos se firmam como

tendência mundial necessária à preservação do

planeta. Em outra pauta os agricultores

''The Edge - No Limite", de Lee Tamahori, é o

cartaz da "Tela Quente". Na história, um avião
cai na fronteira do .Canadá com o Alaska. A

bordo, dois únicos sobreviventes: o fotógrafo
de moda Robert Green e o milionário Charles
Morse. Perdidos, os dois precisam se unir para
sobreviver numa região perigosa. Com Anthony
Hopkins e Alec Baldwin. Gr!:ro, 333.Nl\ 21:55 H

catarinenses mostram com uma associação
auxiliou no aumento de vendas de produtos
orgânicos. GWBO, DOMINGO, 7:30 H.

A atriz Denise Fraga revive a engraçada história
da alagoana Renata no quadro "Retrato
Falado" do programa "Fantástico". Na
adolescência Renata começava um namoro com

o colega Alexandre. Um dia, os dois resolvem
namorar em um vagão de um trem. Só não

contavam que a locomotiva estava de partida, o

que levou o casal a embarcar numa viagem cheia
de aventuras. GWBO, DOMINGO, 20:30 H. Silvinho Blau Blau, ex-Absinto, e o roqueiro
_______________� Serguei são os convidados de João Gordo no

"Gordo a Go-go". Silvinho Blau Blau relembra
a época de sucesso nos anos 80 e Seguei conta

como é ser pansexual. MTv, 1ERÇA, 23 H.

o "Fantástico" exibe as primeiras finalistas do
concurso "Top Model". O concurso realizado
em um shopping center de São Paulo revela as

três primeiras modelos que vão concorrer na

grande final em março. O evento com a

apresentação de Zeca Camargo tem como uma

das juradas a atriz Mel Lisboa, GWBO, DOMINGO,
20:30 H.

"O Lado Verde de São Paulo" é o tema do
documentário "Expedições". O programa
mostra as belezas naturais da Estação Ecológica
da juréia, no litoral de São Paulo, e registra uma

---------------_ das manchas de Mata Atlântica mais intocadas.
Ainda no programa, imagens das grutas do Vale
"do Ribeira. Rede BRASIL, QuAATA, 20:30 H.

\\
.

----1\�--��=--lIhor.

"O Centimetrô" é o episódio da "Turma do

Pererê". Na história, Seu Neném passeia na

�

os .seus \
momentos Intímo

&.·'.'.�···.i�

-,
·.íimfW é poesia. Poesia se alimenta da

inspiração que um agradável m01nettto pode
proporcionar",

KalaJuJri Motel, latido-lhe todos os

1110tivos para amar e desfrutar de conforto.
privacidade e satisfação.

I
241uwas com tIS SIUIS belas suftu e um �arilul<> cardápio. j

RUa Horácio Rubini, 1000 - Barra do Rio Cerro
t=one,,376-01 05 � 376..0122 - Jaraguá do Sul

UMA HISTÓRIA
de Natal
A história a seguir é livremente adaptada de
"Come and Follow Me", de Paul H. Dunn:

Certo homem, chamado Mago, costumava

olhar o Natal como uma festa sem o menor sentido. Segundo ele, a noite
de 24 de dezembro era a mais triste do ano, porque várias pessoas se

davam conta de quão solitárias eram, ou da pessoa querida que havia

morrido aquele ano.

Mago era um homem bom. Tinha uma família, procurava ajudar ao

próximo, e era honesto nos seus negócios. Entretanto, não podia admitir

que as pessoas fossem tão ingênuas a ponto de acreditar que um Deus
havia descido à Terra só para consolar os homens. Sendo uma pessoa de

princípios, não tinha medo de dizer a fados que o Natal, além de ser mais
triste que alegre, também estava baseado numa história irreal - um Deus
se transformando em homem.

Como sempre, na véspera da celebração do nascimento de Cristo, sua

esposa e seus filhos se prepararam para ir à igreja.: E, como sempre, Mago
resolveu deixá-los ir sozinhos, dizendo:
- Seria hipócrita da minha parte acompanhá-los. Estarei aqui esperando a

volta de vocês.

Quando a família saiu, Mago sentou-se em sua cadeira preferida, acendeu
a lareira, e começou a ler os jornais daquele dia. Entretanto, logo foi
distraído por um barulho na sua janela - seguido de outro, e mais outro.

Achando que era alguém jogando bolas de neve, Mago pegou seu casaco
e saiu, na esperança de dar um susto no intruso.

,

Assim que abriu a porta, notou um bando. de pássaros, que haviam

perdido seu rumo por causa de uma tempestade, e agora tremiam na

neve. Como tinham notado a casa aquecida, haviam procurado entrar -

mas ao se chocarem contra o vidro, machucaram suas asas, e só poderiam
voar de novo quando elas estivessem curadas.
''Não posso deixar estas criaturas aí fora", pensou Mago. "Como ajudá
las?"

Mago foi até a porta da sua garagem, abriu-a, e acendeu a luz. Os

passaras, porém, não se moveram.

"Eles estão com medo", pensou Mago.
Tornou a entrar em casa, pegou alguns miolos de pão, e fez uma trilha até
a garagem aquecida. Mas a estratégia não deu resultado.

Mago abriu os braços, tentou conduzi-los com grÍtos carinhosos,
empurrou delicadamente um e outro, mas os pássaros ficaram mais
nervosos ainda, começaram a se debater, andando sem direção pela neve,
e gastando inutilmente o pouco de força que ainda possuíam.
Mago já não sabia mais o que fazer.
- Vocês devem estar me achando uma criatura aterradora -, disse, em

voz alta. - Será que não entendem que podem confiar em mim?

Desesperado, gritou:
- Se eu tivesse, neste momento, uma chance de me transformar em

pássaro só por alguns minutos, vocês veriam que eu estou realmente

querendo salvá-los!

Neste momento, o sino da igreja tocou, anunciando a meia-noite. Um dos

pássaros transformou-se em anjo, e perguntou a Mago:
- Agora voce entende por que Deus precisava transformar-se em

homem?
Com os olhos cheios de lágrimas, ajoelhando-se na neve, Mago
respondeu:
- Perdoai-me, anjo. Agora eu entendo que só podemos confiar naqueles. que se

parecem como nós, e passam pelas mesmas coisas que nós passamos.
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• Imobiliária Menegotti Ltda .

http://www.immenegotti.hpg.com.br

(47) 371-0031 Rua Bt.ãO do Rio Branco, 545 - Centro

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

PAULA - R:jOSE !?, MIANOWISKI, 246
- CASA COM I SUl 0;2 QUARTOS, SA,'ICOPNCOZINHA,
WC, CHURRASQUElijIA E GARAGEM. lM'ea do terreno 415.50

m2 Áre. B,"fe;,� 200.00 mj'eço, 90,000.00

\ l

•

• D - R.ROLF ALBERTO
P: O I SUíTE, 02 QUAR-
2 . WC, LAVANDERIA,

m2 Área Benfeitorias
000.00

5256 CASA - TRES RIOS DO SUL - R.AUGUSTO i
DEMARCHI S/N - TERRENO 12,00M X 27,00M - 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

5241 PREDIO
COMERCIAL!
APARTAMTO. AGUA
VERDE -

R.GUILHERMINA
PEREIRA LIMA LENZI.
APTOS COM 70,00M2
CADA UM (ÁREA
TOTAT 210,00M2).
COM 2 QUARTOS,
SALA,COZINHA, WC,.
LAVANDERIA,
GARAGEM. Área do
terreno 350.00 m2 Área
Benfeitorias 210.00 m2

Preço: 70,000.00

• 5171 CASA - CENTRO - R. CELSO HERMES ULRICH,SN°-
03 SUITES, O I QUARTO, 03 BWC, SALA DE ESTAR, SALA

rv SALA DE JANTAR, SALA DE JOGOS, ESCRITOR lO,
ADEGA, COPA, COZINHA, LAVABO, DEP. EMPREGADA,
GARAGEM 02 CARROS, CHURRASQUEIRA, PISCINA. 02
PAVIMENTOS, INTERIOR EM 03 NIVEIS. Área do terreno

: 1,700.00 m2 Área Benfeitorias 500.00 m2 Preço: 380,000.00

5261 CASA - AGUA VERDE - R.TEODORO ACIPIO
FAGUNDES, 120 (SERVIDÃO) - CASA DE ALVENARIA COM 04
QUARTOS, 2 WC, 2 SALAS, CHURRASQUEIRA, SALA JOGOS,

COPA, COZINHA, GARAGEM + EDíCULA. TERRENO:
14,00M X 33,43M = 468;00M2. Área do terreno 468.00 m2

Área Benfeitorias 271.75 m2 Preço: 85,000.00

5178 SOBRADO - CENTRO � R. GUILHERME WEEGE,496 -

PAY.SUP.:02 SUITES,03 QUARTOS, 02 SALAS, DESPENSA.
OI BWC, SACADA. PAY.INF.:OI SUíTE, 03 SALAS, OI SALA
DE JANTAR, 02 LAVABO, CHURRASQUEIRA,COZ.,
LAVANDERIA, 02 GARAGENS. - AQUECIMENTO DE ÁÇUA
SOLAR E ELÉTRICO - ALARME - PORTÃO ELETRONICO
- TERRENO DE ESQUINA. Área do terreno 300.00 m2 Área
Benfeitorias 314.00 mi Preço:. 180,000.00

• •
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•
•

•

BarraSul •
•

•

A imobiliária da Barra
•

Fone: (47) 376-0015
•

• RUA ANGELO RUBINI, 1•

•

•

•

•
..

•
..

•

•

"

•

103 - VILA AMIZADE -

GUARAMIRIM - Terreno com •

casa mista. 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 a APAE.
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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TEODORO CORRETOR DE. IMÓVE.IS / creciB054
E-mail: teodorocorretor@terra.com.br

Fone: 371-3724 �. Bairro Água Vertle, próximo Igreja São Jutlas Tatleu • Jaraguá tio Sul

-

-

524 - Rau - Casa de madeira C/
100m2 - 03 quartos, terren ct430

m2. Rua Luís Picolli (cl as It--------_".,_..,,_.,:.,
R$ 25.000,00 - Negociá el

• CONSULTE-NOS SOBRE

OUTROS IMÓVEIS,

Terrenos:'
São Luiz:
Loteamento Mariano - Com área a p
325m2, pr6ximo Colégio Jonas Alves. Vai r

de R$, 9.000,00, sendo entra�aLl:!liJlL..J�!'wwig,,!Jl�.Jj!i
parcelamento até 60 vezes

São Luiz • Ref. 30 - Com área de

II
localizado no loteamento Imperador. Va

_ 16.000,00.'
Vieras· Ref. 13 - Com área de 600m2, localizado
na Rua Edmundo Emmenderfer esquina com a Rua
618. Valor R$ 25,000,00 (Negociáveis).
Vila Rau • Ref. 08 - Com área de 427m2,
localizado na Rua Afonso Nicoluzi, pr6ximo
Supermercado Tonin. Valor R$ 18.000,00.
Barra do Rio Molha· Ref. 167':' Com área de

774m2, localizado na Rua Frederico G. Schmitz,
II pr6ximo 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 frutíferas; ribeirão que passa pelo
terreno; casa e rancho de madeira. Valor R$
170.000,00

�l!ll!L.:..!l!;!!",,!�
- No Edifício Mariane Cristine

127m2 de área construída, sendo: 03 dormit6rios
e demais dependências. Valor R$ 60.000,00

Três Rios do Sul - Ref. I I - Em A

terreno de 312m2, sendo: O I dormit6rio, cozinha e

bwc. Valor R$ 16.000,00 + parcelamento de R$
180.00 a.m (saldo de R$ 4.000,00)
Três Rios do Norte - Ref. 53 - Em �adeira cl 50m2
e terreno de 435m2, sendo: 02 dormit6rios e demais

dependências. Valor R$ 7.200,00.
Três Rios do Norte - Ref. 56 - Em Alvenaria cl
80m2 e terreno de 364m2, sendo: 03 dorrmtórios e

CASAS: demais dependências. Valor R$ 17.000,00
Vila Lalau • Ref. 03 - Em Alvenaria c/ 150m2 e Czerniewicz· Ref. 12 - Em Alvenaria cl 70m2 e

: terreno de 420m2, sendo: 03 dormit6rios e demais terreno de 469m2, sendo: 02 dorrnitórlos e demais

dependências. Valor R$ 65.000,00. dependências. Existe mais uma casa em madeira de

Vila Lalau - Ref. 06 - Em Alvenaria cl I 12 e 48m2, sendo: 02 dormit6rios e demais dependências.
terreno de 416m2, sendo: O I suíte, 02 dormit6rios Valor R$ 50.000,00

• e demais dependências. Tem construção nos fundos Vila Rau - Ref. 40 - Em Alvenaria c/ 72m2, sendo: 03

com dormit6rio, cozinha e bwc. Valor R$ dormit6rios e demais dependências. Valor R$
70.000,00 27.000,00
Ilha da Filueira - Ref. 04 - Em Alvenaria cl Vila Rau - Ref. 96 - Em Madeira c/ 100m2, sendo:
115m2 e terreno com 300m2, sendo 03 03 dormit6rios e demais dependências. Valor R$
dormit6rios e demais dependências. Valor R$ 17.000,00
40.000,00 (Casa seminova) Tifa Martins - Ref. 10 - Em Alvenaria cl 120m2 e

• Barra do Rio Molha· Réf. 169 - Duas casas terreno c/ 365m2, sen'do: O I suíte, 02 dormit6rios e

em Madeira cl terreno de 860m2, sendo: uma demais dependências. Valor R$ 24.000,00
: , 'ma'BI'I-mlmliril

SOBRADOS:
Vila Lalau - Ref. I I I - Alvenaria c/ 350m2 e terreno

de 336m2, sendo: 04 dormit6rios, 02 suítes e demais

dependências. Valor R$ 90.000.00 (Construção em

laraluá 99 • Ref. 02 -' Em Alvenaria cl 254m2 e

terreno com 308m2, sendo: Piso inferior - Sala
comercial (com Bar Equipado), cozinha, dep6sito e

dois Bwc's. Piso Superior - 03 dormitórios e demais

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

I11III--

Ilha da Filueira • Ref. 168 - Consto Mista c/

"140m2 e terreno com 450m2, sendo 02
dormitórios e demais dependências. Valor R$
11.000,00
São Luiz - Ref. 79 - Em Alvenaria c/ 240m2 e

terreno c/ 450m2, sendo: PISO TÉRRIO - sala
•

comercial cl 60m2 e, uma Kitinet cl O I

dormitórió, cozinha e bwc. PISO SUPRIOR -

04 dormitórios e demais dependências. Valor R$
75.000,00 (Aceita-se sítio em troca)

-

siTias;
Barra do Rio Molha· Ref. 170 - Com área de
4S.000m2 com 02 casas em Alvenaria sendo:
Uma cl 100m2 (02 dormit6rios e demais ti

dependências); Outra c/ 64m2 (02 dormitórios e

demais dependências); Construção nos fundos •

(Garagem) cl 48m2. Possui lagoa de peixe; -

nascente de água; riacho (córrego);
reflorestamentO de eucalipto; árvores frutíferas.
Valor R$ 75.000,00
Schroeder - SChroeder I - Ref. 07 - Com
área de 27.500m2 com OI Casa em Alvenaria. •

Possui aproximadamente 50.000 pés de palmitos
(Plantados); palmeira real (aproximadamente
10.000 pés); 05 nascentes de água. Valor R$
45.000;00 (Negociáveis)
Nereu Ramos - Ref. 16 - 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 (Excelente
Oportunidade)

-TEMOS OUTRAS OPÇÕES. CONFIRA.

-Temos Carta de Crédito Imobiliário, para; -

aquisição, construção ou reforma.
'

-Temos casas em construção e também
construimos.

Imóvel utilizando o seu

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RANCHO
IMOVEIS

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

Terreno com 450m2 - Rua Nova Esperança - R$
20.000,00.

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

CENTRAL DE VENDAS

Cod. 972 - Casa mista com 168m2 - 05 quartos -

. Terreno com 89li112 - Rua Expedicionário Olimpio
Jogfllforges - 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

JARAGUA DO SUL

Umaparceria correta.
CRECI82O-J

CÓd. 973 - Casa em alvenaria cdm 240m2 - 2 quartos -

suíte - Terreno com 425m2 - Condomínio Dona Benta

Bairro João Pessoa - R$80.000,00.

GUARAMIRIM· GUAMIRANGA

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

quartos - Terreno com 500m2 - Estrada Guamiranga -

R$40.000,00.
'

Rua Irlneu Vllella Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC

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

Cód. 375 - Casa em
,"

alvenaria com 210m2 -

j5 quartos - Terreno com

450m2 - Rua Max Dõerin ,

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

GUARAMIRIM - RIO BRANCO E SERENATA

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

R$300.000,00.

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

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

C,. d;S6> (3ffs'll"J#lalv
,t an,�a com 224m2 - 06 quartos

li, re�om 8.000m2 - ua Rodolfo Tepasse -

R 120.000,00.

I

I

-

eseJa os um

• •• , .'
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Sobrado medindo 350,OOm2 - I

suite, 5 quartos e demais

dependências - ao lado da Rádio
Jaraguá - Valor R$ 160.00.0,00

COO 165 - ÁGUA VERDE
SOBRADO NOVO - medindo
150,OOm2 - I suite com sacada, 2

.

quartos, sala, cozinha, lavanderia, 2

banheiros, área de festas com

churrasqueira, 3 vagas de garagem,
terreno todo murado - R$ 75.000,00

COO 157 - VILA NOVA -

Residência medindo 192,00m2 - I

suite, 2 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, lavanderia, 3 banheiros, dep.

de empregada com banheiro, 70%
mobiliada - Valor R$ 130.000,00

Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047�"'5-2990 - 275-2920 - 275�2777

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

COO 176 - ILHA DA FIGUEIRA
Residência em alvenaria medindo

2.000,OOm2 - I suite, 2 quartos, 2

salas, 2 banheiros, cozinha, lavanderia,
dispensa, garagem, área de festas,
piscina, terreno medindo 2.000,OOm2
todo murado - Valor R$ 75.000,00

f suite com closet mobiliado, cozinha

mobiliada, 2 banheiros mobiliados, 3

quartos, 2 salas, mobiliadas, 2

garagens, dispensa, área de festas -

Valol'-R$ 120.000,00

COO 089 - ILHA DA FIGUEIRA
- casa em alvenaria - I suite com

closet, 2 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, garagem - V�lor

R$ 95.000,00

COO 021 - VILA RAU - Residência
medindo In,OOm2 - construção

moderna- I suite, 2 quartos, sala, copa,
. \

cozinha, lavanderia, 2 banheiros,
dispensa, área de festas com

, churrasqueira, terreno todo murado,
casa nova - Valor R$ 75.000,00

COO 178 - JOÃO
PLANINSCHECK - Terreno

medindo 21,00 X 36,OQ =

776,OOm2 - comercial ou

residencial, totalmente plano � Valor
R$ 75.000,00

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 075 - BARRA -

LOTEAMENTO PAPP - casa em _

alvenaria medindo I 74,OOm2, terreno

medindo 524,00m2, I suite, 2 quartos,
2 banheiros, sala, copa, cozinha,
lavanderia, dispensa, garagert:l, terreno

todo murado - Valor R$ 130.000,00
I

/ I

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

lavanderia, banheiro garagem, terreno

todo murado - Valor R$ 32.000,0.0

/Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'·1 .' PROXIMO A RECREATIVA DA MARISOL. Apartamento com 1 suíte +

, J 2 quortos,240m2 de área, 2 solos, cozinho, lavanderia, dependência de

J < empregado completo. RS1 00.000,00.
I ':�
:j:.i�

':�
I

a Ec/ SCHIOCHET _ 1

SUíTE + 2 QUARTOS,
SAlA COM SACADA,
DEPENDÊNCIA DE

EMPREGADA, COZINHA,
lAVANDERIA, GARAGEM

PISCINA E SAlÃO DE

FESTAS. RS 85.000,00.

Ed. ISABELA - com

1 32,IIm2,
1 suíte + 2 quartos, 2

Bwc, sacada, cozinha,
lavanderia, garagem,

sala, piscina e salão de
festas:
RS 79.000,00.

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

aproximadamente 1 .730,OOm2, casa em alvenaria medindo 106m2.

PREÇO: à vista em dinheiro RS 160.000,00 ou aceita-se
tudo em veículos, com valores a combinar

Residencial Bartel - Apto cl I
suíte + 2 quartos, demais
dependências. Rua Fritz

BartelBloco 4 - 4! andar.
Prqximo a rodoviária.

RS 280,00 + condomínio

d�40,00.
* ILHA DA FIGUEIRA - Ruo Exp.
José Ribeiro. Coso com 3 quartos, 1

BWC, solo, cozinho, lavanderia,
garagem e estruturo poro dois pisos.

RS 45.000,00.

* VILA LALAU . casa com

140,OOm2, com casa de madeira
nos fundes- RS 70.000,00.
Aceita terreno em Schroeder

* CENTRO - apto.
Edifício Carvalho, próx.

Breithaupt Mat. Constr., em

excelente condições
* ESTRADA NOVA - casa com

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

RS 22.000,00

* JARAGUÁ ESQUERDO
- CondomíniO Azaléía,

terreno com 720,OOm2:
-,

RS 32.000,00.

* VILALENZI- Terreno com

450 m2'RS 17.000,00

* CHICO DE PAULA - Terreno
com 714 m2 RS 26.000,00

! I
* VIL� �OVA· Casa com área
de 2�O,OOm2j 3 qtos, 3 salas,
copa, cozinha, lav., terraço,
2bwc, garagem pi 3 carros.

RS 70.000,00

CORREIO DO POVO· II
...............................................................

* VILA LALAU - Apto. Vitória

Régia, cl RS 18.000,00de
entrada e assumir o restante'

junto a caixa.

- e;id��'aà(ou comercia com 3 quartos
localizado no ruo Domingos Brugnogo nº 611.

Valor venda: RS 120,000,00

* ILHA DA FIGUEIRA· Casa
mista + casa peq. em alv. cl
515m2 de área total e 190m2
área consto RS 60.000,00.

* ILHA DA FIGUEIRA -loto
Dona Julio, com terreno de

334m2• RS 15.000,00

CENTRO· Apartamento com 1 suíte mais 2 quartos,2 salas, dep. de empregada,
lavanderia, bwc social no valor de RS 58.00�,00

*AMIZADE-Terrenos no loteamento
Versalles com área de450 m2 nos valores

de RS25.000,00.
* VILA NOVA -Apto de

RS 54.000,00- 2 quartos, sala,
coz., lavanderia e gar., próxima

Rainha da Paz, com área da
festa e piscina. (2

. r:* VILA NOVA - Edf. Maran��ni
com 2 quartos, sala, COZ�),I,BWC, lavanderia RS52.0 r'IOO

."--
�----------��----

* ILHA DA FIGUElf1A -

Sobrado com 1 suíte f)2 qtos, 2
bwc, sala, coz., lav. i?garagem.

localizacão: i]ás da
Dream Cor _'R�/�18.000,00
* VILA NOVAr.i"'Terreno com'+

ou . 300m2, com uma casa de
modere- RS 28.000,00.

* CENTRO· Rua Amazonas com

éren de 600 m2 próx. Edf.
Amarantus RS 65.000,00.

* JGUÁ ESQUERDO - Sobrado
cbm 504m2• 2' salas· comerciaiS
e� b�ixo· RS 212.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



:1
�.�:.ç�"!I!�!!l.�.!?�? : ��A�SI

VILA LENZI - Vende-se

próximo a Paróquia Evangélica
Apostolo Paulo, um

excelente terreno de 408m,
todo murado, com rua de
asfalto em ótima localização. R$
20.000,00, aceita-se carro.

Tratar: Rua dos Escoteiros 114.

PiÇARRAS - Vende-se
terreno de esquina, com

392m2, bemlocalizado, preço
ocasiâo. Tratar 370-0670.

IARAGUÁ ESOUERDO -

Vende-se terreno no Lot.
Versalles II, na Avenida

principal, asfaltada com

15x4b, 28 de fundo (604m2),
na Rua João Batista Rudolf.
Valor R$ 35.000,00, aceita-se
carro. Tratar: 370-1202.

VILA LENZI - Vende-se 2

terrenos, com 429m2 cada.
Valor R$ 25.000,00 cada ou

troca-se por apartamento
pronto e quitado.

'

Tratar, 372-1220.

SÃO FRANCISCO - Vende-se
terreno na praia do Erwino.
Valor R$ 3.0,00,00. Tratar:

,376-0681, com Onilde.

CENTRO - Vende-se terreno

no Centro com 622m2, com

galpão de 135m2, todo
murado. Valor a combinar.
Tratar: 371-9157.
SCHROEDER - Vendé-se
terreno pI chácara, área

4.300m2, próximo a usina do
Braci�ho em Schroeder., com

nascente para água, luz, ótimo
investimento. Tratar: (47)

r-; 3025-4549 ou 453-'1023.

RIBEIRÃO GRANDE -

Vende-se terreno com 1350m
de fundo por I 10m de frente,
equipado com casa, rancho e

área para arroizeirà plantada,
em frente a Igreja Nossa
Senhora Aparecida.
Valor R$ 70.000,00.

Negociável. Tratar: 371-4332
ou9103-8111.

VILA LENZI - Vende-se'

urgente terreno, cl 493m2 -

R$ I 1.500,00. Tratar:
9979-9970.

CZERNIEWICZ - Vende-se
terreno na Rua Henrique
Marquardt, com casa de
alvenaria. Valor R$ 18.000,00.
Tratar: 9991-0744.

CENTENÁRIO - Vende-se
terreno 350m2, Jardim São

Francisco, na Rua principal do
loteamento. Tratar: 371-81 16.

,

CZERNIEWICZ - Vende-se
terreno na antiga Tifa dos
Pereira, na Rua Henrique
Marquardt, perto da Gruta

Perpétua do Socorro, com

40.000m com 2 correntes de

água, I pastagem de 5000m.

R$ 25.000,00.
Tratar: 371-7341.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende,

se, terreno cl 670m2, à '500m
do Salão Vitória, preço especial
R$ 7.000,00, por motivo de

doença. Tratar: 9104-4588. '

VENDE-SE escritório no centro

de Jaraguá do Sul, com clientela

formada, serviços de previdência
social, previdência �aúde e

trabalho. R$ 20.000,00,
aceitamos propostas ou troca.

Tratar: 371-3216 ou 372-1371.

VENDE-SE sala comercial de
70m, com divisórias, no Edif.
Schiochet, 2° andar, defronte

calçadão. R$ 2,7.000,00. Tratar:
9963-9445.

Vende-se escritório de serviços
previdenciários, previdência,
trabalho e saúde, com clientela
formada, na.Rua Reinoldo Rau,
572, Centro. Tratar: 371-3216
ou 372-1371, aceitamos

propostas.

BIKE para todos as idades,
pedalando na tRILHA certa.'

BIKE TRILHA o cáso dos bicicletas I

TeMOS: esteiras, bicicletas, ergomãtrica6: @;

,
adesivos, acessórios e Re�as d�' reRo�j�\q. ';

, "

Fazemos também o manutenção e consertos no suo bicicleta.

ir .,'...... ·"8::',... .�"tI

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 838 . Centro' Jara uá do Sul

" ,

................................ �����?'.;:. ?:.��:i.r.o. ?:. �?�2'

1 TERRENOS 1• Terreno com 535,00m2, esquina, no

loteamento Camposampiero I, Jaraguá
Esquerdo. Valor R$ 20.000,00.
• Terreno com área de 442;00m2 (13x34L sito no

loteamento Piermann, próximo a .escolo Giardini

1
Lenzi. Valor R$ 16.000.00.

I 1• Terreno com área de 420,OOm2 (15x28L 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.

I.
Terreno com 405m2, esquina, Loteamento São

1
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, VilaNova.
• Casa de Alvenaria com 400,00m2, Centro.
• 1/2 (meia) Água de Alvenaria, 40,00m2, na Rua

1
'

José

Narlo.ch.,
no

Ana.
Paula II. (Rua asfaltada). Valor

R$ 17.000,00
• 1/2 (meia) Água de madeira, loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00 )

.

\��� 1/2 (meia) Água de madeira, loteamento Ouro

:�\erde. Valor R$ 12.000,00

1 )\ . LOTEAMENTO. S FINA.NCIADOS 'EM 1\ ATE 60 PAGAMENTOS, COM UMA
II PEQUENA ENTRADA

• C �\,POSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II
• FIR 9.� ZE • OURO VERDE

I·
SÃO ,'1ISTOVÃO

!

1CONDOMlíNIO FECHADO

'

-FLAMBOYANT

I

Informativo
Imobiliário AIJS

COFECI DEFINE VALOR DA
..

.

ANUIDADE DE 2002.
.1'/

Corretores de imóveis poderãopagar em até
cinco vezes.

A resolução COFECI 176/2001 estipule-que
a a anuidade para o ano 2002 será d� R$
268,00 ( duzentos e sessenta e oito reais).
Haverá possibilidadesde desconto que ,vai

variar de 2,5% a 10%, dependendo da data
\ .'

do pagamento. O valor da anuidade - sem

desconto para 15/01/2002.
Quem optar pelo pagamento integral do

valor da anuidade, sem desconto, em

uma única vez,deverá faze-lo até o

dia 31 de março.
Além da otuolizcçôo 'monetária pelo IGPM,
o valor do contribuição anual, após o mês
de março, será açrescido de multa de 2% '

(dois por cento) de juros monetários de 1 %(
um por cento) ao mês.

-,

Valorde desconto
1 CYIo
05%

02,5%

Data do pagamento
05/01/2002
05/02/2002

05/03/2002

PESSOA JURíDICA
VALO(R$)
53MX)
670/,IJ
804JX)
938,00
1,072,00

ANUIDADES
CAPITAL SOCIAL
De R$O,Ol a r$25.000.00
De R$25,001,00 a R$50,000,00
De R$50,00l,00 a R$75,000,00
De R$75,001,00 a R$l 00,000,00

. \

Acima de R$l 00,000,00' .

000 COM O

VENTO

SOPRANDO A

FAVOR 000
CRECII541·j VENDE:

CASA DE ALVENARIA - cf área de 120,OOm2 , contendo 3 quartos, sala, cozinho, 2 bwc's,
garagem. Terreno cf 652,OOm2, todo murado. localizada a Rua (250), Carlos Hardt, próximo
entrada do rodeio crioulo, Três Rios do Sul. RS 50.000,00

I
"

.

CASA DE ALVENARIA - cf área de 98,OOm2 , contendo 3 quartos, 2 salas, cozinha, 2 bwc's,
cozinha, lavanderia. Terreno cf 560,OOm2, todo murado. localizada a Rua (326), José Narloch,
Bairro Ana Paula. RS 35.000,00' � negociáveis

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - se
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IMPERDíVEL - VÉNDE-SE loja
de festas completa. R$
25.000,00, negociável. Tratar:
9101-7736.

lOCADORA - Vende-se, Vila

lenzi, ótimo ponto. Tratar: 275-
3937.

CENTRO - aluga-se 2 salas, na

Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, 889, próximo Hospital
São José. Valor a combinar.
Tratar: 370-1186 ou 372-1976,
com Marílsa.

INSTALAÇÃO -' vende-se,
para loja de moda jovem, na

, Marechal Deodoro, 903. Poderá

permanecer 'no ponto. Tratar:
372-2502.

RIO CERRO - Vende-se sítio,
com área a escolher de
20.000 á 30.000m2, Tifa

União, próximo
Transportadora Marquardt.
Tratar: 392-3052.

GARIBAlDI - Vende-se sítio,
Ribeirão Cacilda, com

2-00.000m2, com nascente,
luz, água, com palmitos e

bananas. Valor R$ 40.000,00,
próprio para 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 chácara de
1.000m2 40.000m2, com

toda infraestrutura,
privacidade e conforto em um

dos lugares mais lindo de

[araguá do sul, a 5km do

centro, agora em suas mãos.
Tratar direto com o

proprietário. Tratar:
, 370-8563 ou 9975-0102.

VENDE-SE um sítio com

104.000m2 à 1.500m da
Praia. Tratar: 373-2183,
com Rosilene.

VENDE-SE - excelente área
de 20.000m2, lócal aprazível,
com infraestrutura,
privacidade, junto
à natureza. Apenas 5km do
centro. Documentação
100% legal, venda direta cl
prop. Tratar: 370-8563
ou 9975-0 I 02, ligar
somente particular.
Interessados R$ 40.000,00

VENDE-SE - chácara com

80.000m2, possuindo
casa de 2 pisos, alvenaria,
lagoa. Tratar: 91 13-9337,
com Vera.

VENDE-SE - área de

20.000m2, junto à natureza,
riacho, lagoa, verdadeiro

paraíso, com chalé suíço,
85m2, I qto, I suíte e

demais dep., antena

parabólica, telefone,
galpão de 40m2 novo,'

area pI quiosque, etc.

Apenas 5km do centro:

Tratar: 370-8563 ou

9975-0102, somente

particular. R$ 125.000,00

SÁBADO, 19 de janeiro de 2002
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• li •••

veículos
CHEVETTE - Vende-se, SL

89, branco, álcool. R$
,

4.200,00. Tratar: 370-0690.

BlAZER - Vende-se DLX 4.3,
16V, 97, cinza, completa,
aceito troca. Tratar: (47)
9101-3070 ou (47) 366-0146.

CORSA - Vende-se, GL, 1.4, ano

95, completo - ar e direção, com

58.000km e direção, com

58.000km. Valor a combinar.
Tratar: 275-0845, com Sra. Maria.

empregos

1$-6271

OFERECE-SE - enfermeira

profissional, com registro no

Corem, experiência com crianças
e idosos. Tratar: 371-3859, com

Mercedes.

SERViÇOS GERAIS - Senhora
oferece para trabalhar de

diarista, jardinagem. OBS: Está

passando necessidades. Tratar:
BR 280, k\m 70, próxim� motel

CQ Sabe, segunda rua ao lado

esquerdo, última casa.

SERViÇOS JARDINAGEM -

Tratar: 9104-5332, com Inésio,
das 12 as 13h30 ou a noite.

PRECISA-SE de ajudante
de metalúrgica para serviços
gerais, com a idade de 18 anos,

sexo masculino.
Tratar: 275-2364.

PRESTO SERViÇOS � torno e

mecânica em geral.
Tratar: 371-5640.

IVE COGUMELOS

AIMI'�•.•NDIM.N"O.
ENCIA TECNICA PERSONALIZADA

e você tem sítio, chácara ou apenas
--

ma área de 30m2, cultive cogumelos.
empresa fornece suporte técnico

comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do produto a

S 13Q,OO o Kg.

CHEVETTE - Vende-se, 821
82, branco, gasolina.
R$ 1.600,00. Tratar:

370-1778, ou na Rua Francisco

Hruschka, 10 10,
São Luiz, Jguá Esquerdo,
com Dinarte.

S-IO DE lUXE - Vende-se,
96, cor branca, completa.
Tratar: 9997-5905.

CORSA - Vende-se" bordô, 94,
super lindo. R$ 8.600,00. Tratar:
370-0670.

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álcool. Valor a combinar.
Tratar: 370-0690.

,

MONZA - Vende-se, 1.8,
86,álcool, em .born estado.
Valor R$ 3.400,00.
Tratar: 371-6238.

CORSA - Vende-se; Wind

Super, 95, cl ar quente e frio
desemb. e limpador traseir
Em perfeito estado de

conservação. Documento 9 ago
até final de 2002. Valor
combinar. Tratar: 9104

CORSA - Vende-se, YJ ind, 96,
2p, com opcionais.
R$ 10.500,00. Tra "':

9118-2725. /
VECTRA - Ve çj,'-se, 97/98,
gas., branco, u� irtíag pI
motorista, cl CD, ar

condicionado, trava

elétrica, estepe novo.

Valor R$ 22.000,00.
Tratar: 372-1680.

ASTRA - Vende-se, 2000,
vermelho, completo menos ar.

Valor R$ 22.500,00. Tratar:
370-3113 ou 9973-5158.

itR GRUPOS GERADORES
".� \.,1 i J : 1\1S DE ENERGIA

"Vendo "Lococõo
Irmáq�in�s Indústria "Conserto .Montageme ComercIo ltda .• ME

Trabolbomos com vendas e consertos:
• Molares Estacionários • Motossera
* lava Jato * Rocadeira
* Aspirador * Mótobombas
* Compressor, etc... * Enlre outros... www.irmaquinas.cjb.net
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá'do Sul

DALTERRA LIMPA FOSSA

.lIMPESA DE FOSSAS;

.DESENTUPIMENTO DE CANOS, PIAS,
BANHEIROS E CAIXA DE GORDURA;

'1 .SERVIÇOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.lIGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO). PLANTÃO: (47) 9117-4713

Rua Urubici, 1027 ' Lateral da José Picolli - Lote 31 - Eslrada Nova - Jaraguá do Sul

.(�
Lanebes ,U

. 371-2447
O melhor atendimento �ii ;:�i�âcfe

Rua Reinoido Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sui - se

dClid
gia e Medicina do Trabalho

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

Fone/Fax: 371 -4724

* Cozinhas

Planejadas;

,

CEDRO MOVEIS

*Mesase

Cadeiras;

* Estantes e

Sofás;

* Dormitórios;

*Artigosde
Decorações.

Orçamento sem compromisso

Fone: (047) 376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161- Centro (ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I 4 portas, vermelho perolizado,
rodas de liga leve, trava elétrica e

alarme. Único dono, excelente
estado de conservação. Tratar:

372-0879 ou 9973-8135.

KADETT - Vende-se, 94, bordô,
com roda 16, seguro total válido
até junho 2002.

R$ 9.600,00. Tratar: 275-2466.

CHEVETTE - Vende-se, 80, em
ii, I

bom estado. R$ 1.700,00,
aceito troca. Tratar: 9122-1 157
ou 372-2402.

CHEVETTE - Vende-se, SE, ano

87, branco. R$ 2.700,00 + 15X

R$ 178,00. Tratar: 9122-1 157

ou 372-2402.

CORSA - Vende-se, Sedan Super
2000, 1.0, 16Y.
Tratar: 9122-9528.

ASTRA - Vende-se, 00, 2p,
bordo. Tratar: 370-31 10.

OPALA - Vende-se, 90, SE,
compl., Grafite. Tratar: 370-
3110.

OPALA - Vende-se, 78, cinza

metálico, em perfeito estado de

conservação. Valor R$ 1.600,00
negociável. Tratar: 371-4758.

PICK UP S-I O - Vende-se, Delux

4.3, 98, prata, compl., gasolina.
Tratar: 376-1822.

CORSA - Vende-se, 96, prata,
gasolina. Tratar: 376-1822.

OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
completo. Tratar: 9975-0383 ou

370-8622.

MARAIÓ - Vende-se, 81, cinza,
barbada. R$ 1.400,00.
Tratar: 370-0670.

MONZA - Vende-se, 92, SLJE,
I

4p, completo. Torro, apenas R$
7.800,00. Tratar: 276-3223.

MONZA - Vende-se, 90, SL/R,
2p, cinza. Tratar: 371-4225.

I VECTRA - Vende-se, 97, 2.0,
GL, completo, branco.
Tratar: 371-5343.

KADETT - Troca-se por carro de
maior valor, 92, GSI, 2.0,
cc: '1ipleto, amarelo.

, ar: 9903-0813. com Nei.

KADETT .!. Vende-se, 9 I,
vidro, elétrico, espelho
elétrico, volante escam

uteavel. R$ 4.000,00.
Aceito carro e moto de
menor valor.
Financio o restante.

Tratar: 370-7703,
com Ademilson.

Corsa 94 - R$ 620,00
+ 59x R$ 158,88

Gol Bola, 97 - R$ 750,00
+ 59x R$ 199,24

Unn I O 90 - R$ 450.00
x R$ 99,30

USADOS' Cf GARANTIA

- P$
' ..

,1"0.",

''''I' <irin�

I..)� � centeo - Porto Belo

P ,.lO - Vende-se, EDX, 98, 4p,
co � azul, gasolina.
Trat�� 376-1822,

.

�

�I'�------------------------------��l\-,----------------�

115"11 78· \ 5911"
Economize Tempo :( Dinheiro!

� El:!iiiiI

,TEMPRA - Vende-se, 16Y,
Ouro, ano 95, v&de met.,

completo. R$ 12.000,00.
Tratar: (47) 374-2016.

FlORINO - Vende-se, 96/96,
furgão, impecável, branco.

R$.8,000,00. Tratar: 370-7299
ou 9977-1666.

ELBA - Vende-se, 96, 4 portas,
1.6, completo, menos ar.

Valor a combinar. Tratar:
370-8800 ou (47) 363-2388.

UNO - Vende-se ou troca-se,
turbo, 94, preto. Tratar:
9953-9966.

UNO - Vende-se ELX, 95, 4

portas, bordô, completo,
com ar condicionado.
Tratar: 9102-8213 ou

275-3248, com Albert.

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

UNO - Vende-se, Mille, 98, 4

portas, azul metálico, completo -

ar, Tratar: 371-5343.

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

UNO - Vende-se, M�te, 98, 4

portas, completo - ar; vermelho
metálico. Tratar: 9905-2848.

UNO - Vende-se, 1.3, 89; branco,
gasolina. Tratar: 371-534�.

UNO - Vende-se, CS 1.3, �
ótimo estado. Valor p
R$ 4.500,00, aceito moto.

Tratar: 373-0131. \
PALIO - Vende-se, 16Y, 4p,
completo, 96. Valor
a combinar. Tratar: 371-0742.

OGE - Vende-se, 84, bege.
R$ 1.200,00, aceito troca.

Tratar: 9122-1 157 ou 372-2402.

PALIO WEEKEND - Vende-se,
2000, vermelha, ar

condicionado., direção, trio

elétrico, air bag duplo,
completa.
Tratar: 91 13-10 I I, com Jaime.

FIAT 147 - Vende-se,179,
documentação em dia e motor

novo. Reparos na lataria.

R$ 350,00. Tratar: 9122-1157.

FIORINO - Vende-se, 99/99.
R$ 9.000,00. Assumir 20 parco
R$ ,148,00. Tratar: 275-2825.

UNO - Vende-se, 93, 2p,
chumbo. Valor à vista.

R$ 6.000,00 ou R$ 3.000,00 de
entro e assumir 19x R$ 173,00.
Tratar: 372-0663, com Solange
ou Rogério.

PALIO - Vende-se, EL, 97, 1.5,
4p, vermelho. Tratar: 370-3110.

o Disk ll'I#al'mttt;iíes 'i1"cüdo d""de
1995, ínlcía sua expansão para Q B'ruail na grande . ritH:>a, E�)t«�do
do Paraná. Atend.c diariameme 2·1 horas por dil, e seu ohjetlvo e

auxiliar o e(}�l�nmldtjr- a eneontrar S:$ empresas, os produtos e os

!�t:t'viÇ<�s de seu, IntJf;resst'. yeje. rugU?S exemplos j:ti:fotnlâtíc�, t:�lefonirt.
venda e a.s�i�!tênda. de- eJe.tr{H:�ict:rt'iDi{.'1:)$t restaurantes, lanchcnetes,
hf)ftlS e viagens; reparos diJ-mét'iHco$" predlsis e: industríaie, l�m�ez�J ,C
ccnservaçáo, jardinagem e pats..agJslno, produtos C pre'sclTtf.':.."l n.a:�JOnAJ-li
l"> írnportados, medicas, en�nhdr!)s� d(:n(is1'�s e outros produtcs e;

servíços do seu dia-a-dia,
I

Nosso serviço iS p_Cl·EOHfI.Hu:td.o, possutmos um qtlüdo.) de

profissi�n.ais altamente qualiíicados P(U�f atender plen�mtnit: atlas

neceasidades.
No t).SÕQ 789 5900 meê obtem toda% as inf()rmaç6e� {rue

precisa para fazer o melhor neg_óç�o; nome, td�frm�;i.; en�h\rCVh
horário de lllendiménl.<) de empresas, prestadores de serviços e

profís aionais liberais, Jlkm de Horne Pagc e .E··l'tu:ül 1\C possuírem.
Você também poderá pelo nome do pf{}dt!h'� ou s.t�t�/i-ç'�\ q'lH�

passaremoe várias opções pcaquisa.
PQ�SUÜl'lOS também b+Ul�\) de dnclú.� na intern�C que

inf(H'tlià.9(k::� exclusivas de nossos üErntvB iililldo:s c. podé ser

pelo endereço \V"N\v,ernbrrünfó,cüm"br. ondF vOfé e:nr:-ontrn t,'.:Hubr.rn
produtos e $erviços em p_'roln-nçó�.s» basta a.ccsi5ar e link .....ClnssHli...'údos
Prcmoeionais" ,

S<\bc por '{ué o Dl&!; (n[orma.çÕes 6 difere",e?
E $jmp1t.!�! Por ser L1!1l serviço com t'1lr�:l.çkd�tieHs de utilidade pÚ�J�k$.�
não visa lucro com 8$ Jiry,ç&'s ."ccebldClS, pols tem como propósito,
facilitar <l vida da comunidade, aproximando quem quer vender de

quem quer comprar.
O custo de ucesso e de R$ 0,27- o minuto, pulso mlnnno defínido

para manutenção do sorviço é que e totalmente retido pela Kmbmtd,
empresa cessionária e ndrniuístradora do sistema.
Portanto não e�qtlcçu: Procurar nuncn rn,,!sJAgtleO.JiOO 7BIfI DOO

An-ees de f:OlHprar produtQs
e Seruieos consulte-no_'

I
:;---1

PICK-UP FIORINO - Vende-se,
95, 1.0, rodas liga, verde metálico.

Tratar: 9903-2936.

UNO - Vende-se, 96, EP 1.0,.4p,
vermelho. Tratar: 371-4225.

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2p,
vermelho. Tratar: 371-4225.

UNO - Vende-se, Ep, ano 96,
verde escuro, a gasolina, com

vidros e travas elétricas, alarme.
Todo original. Valor R$ 8.300,00.'
Tratar: 9113-1769.

F-IOOO SS - Vende-se, SS, 931
94, diesel, cabine estendida,
motor MWM, direção hidraulica
e 81.000km, com vários
acessórios. Tratar: 370-0133 ou

9973-0559, com Sr. Gavin.

RANGER - Vende-se, XLT, 4.0,
99, cl H.OOOkm, cl gás natural.
Valor + financiamento. Tratar:

(47) 9996-2525.

F-IOOO - Vende-se, 93/94,
gabine dupla, vermelha, diesel.
Tratar: (48) 631--8000 ou (48)
9987-8041, com Gavin.

VERSALHES - Vende-se GL

1.8, ano 95, cor prata.
Completo menos ar. Valor a

combinar. Tratar: 370-4430.

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0, 2p,
vermelho. Tratar: 371-4225.

ESCORT - Vende-se, Sw. 4

portas, ano 97, completo.
Valor R$ 17.000,00 ou troco por
carro de menor' valor. Tratar:
3]0-0581 ou 9102-1413.

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0, 2p,
vermelho. Tratar: 371-4225.

VERSALHES - Vende-se, 94,
azul. Excelente estado de

conservação. Tratar: 372-3388
ou 9973-9643, com Tereza.

ESCORT - Vende-se, XR3, 88,
conversível, vermelho, cornpleto.>
ar, rodas 15. Tratar: 9903-2936.

ESCORT - Vende-se, 98, SW,
verde. Tratar: 370-31 10.

PAMPA - Vende-se, 90, 1.8,
gasolina, com capô de fibra.

Tratar: 376-1772.

VERONA - Vende-se, 90, LX,
1.6, gasolina. R$ 2.150,00 +

prestações. Tratar: 376-177-2.

LANDAW - Vende-se, 80,
inteiro ou em peças. Valor a

combinar. Tratar: (47) 374-1935
falar com Adelcio.

PARATI - Vende-se, CL 1.8, 94,
bordô, gasolina.
Tratar: 371-5343.

PARATI - Vende-se CL 1.6, 90,
azul met., gasolina.
Tratar: 9905-2848 .

GOL - Vende-se, CL 1.6, 88,
prata. Tratar: 37 f-5343-,

GOL - Vende-se, CL 1.6, 92,
branco, gasolina. Tratar:
9903-2936.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 89,
cinza, gasolina. Tratar:
9905-2848.

PASSAT POINTER - Vende

se, 88, 1.8, álcool, preto.
R$ 5.000,00. Tratar: (47)
379-1062 ou 9963-5090.

lOGUS - Vende-se,
GLI, 95, completo,
com ar-condicionado,
direção hidráulica, trava,
vidros elétricos,
desemb. Tras.,
alarme, aros liga leve, com

engate, ótimo estado.
Tratar: 371-9311.

FUSCA - Vende-se,. 74,
branco, em ótimo estado.

R$ 1.400,00 à vista. Tratar:

373-0919, com 'Lia.

VARIANTE - Vende-se, 76,
azul, em bom estado.

R$ 900,00 à vista. Tratar:

373-0919, com Lia.

PARATI - Vende-se, CL .16,
2000, cor branca, com direção
hidráulica. Tratar: 371-53"03.

SANTANA QUANTUM -

Vende-se, 91. Valor R$
4.000,00 entrada + parcelas
de 195,00 (10 parcela só em

fevereiro). Tratar: 373-2563.

Almejamos e trabalhamos para que

Eduaa9ão, Ciênaia e Teanologia possam
estar a servi90 do bem-estar da

humanidade:

Conte ecnosec no ano de 2002.

Estaremos com inscrições abertas para Cursos Técnicos e de Aprendizagem
Industrial até o dia 15/01/2002.

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

pelo Site: www.sc.senai.br, e-mail: jaragua@senai-sc.ind.br
ou ligue gratuitamente para SENAI On-line no 0800 - 48 1212.

)

- 10
,,,'o,

E-mail: jaragua@senal-

..._\. )

��� Transporte
.

./ "
\.

para'Com;nhPI do Sol
.

., TnIIIsporlll&,e<ia/ Faculdade (local),
.,-

(47) 372-1479 Trabalho, Festas

9113-1646 Casamentos, etc.

Jara uá do Sul - se

SE
JARAGUÁ DO SUL

F/ESC

SENA/
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GOL - Vende-se, MI, 97, branco, CB HONDA 400 - Vende-se,
gasolina. Tratar: 376-1822. 83. Valor 1.800,00. Tratar: 9121-

5180, com Jaison.

SÁBADO, 19 de janeiro de 2002
...............................................................

CARTA DE CRÉDITO - Vende

se, R$ 15.000,00-
R$ 175,00 mês. Tratar: 370-2995.

®

GOL - Vende-se, CU, 1.6, 96/
96, a gasolina, rodas de liga leve,
aparelho de CD, cor branco.

Ótimo estado. Valor

R$ 10.000,00. Tratar: 371-2738

ou 9975-2328, com Jaison.

GOlF - Troca-se, 95, GTI,
completo, por carro de menor

valor. Tratar: 273-100 I.
IMPRESSORA MATRICIAL -

Vende-se. R$ 280,00.
Tratar: 372-0438.

CG TITAN - Vende-se, 98, azul
metálica. R$ 2.800,00 ou 36x R$
I 18,00. Tratar: 91 11-5064.

PARATI - Vende-se, 92, Cl

1.8, 2p, bege. Tratar: 371-4225. CARRINHO DE BEBÊ - Compra
se, usado. Tratar: 276-3022.

.CB 450 - Vende-se, TR, ano 87,
bordá, super conservada. R$
2.700,00. Tratar: 9979-0605.FUSCA - Vende-se, 80,

amarelo claro. R$ 2.700,00.
Tratar: 370-9384.

BARRACA - Vende-se, 5

pessoas. R$ 250,00 negociável.
Tratar: 370-8271 ou 9953-

0413, com Genilso ..

SAVEIRO - Vende-se, Cl, 93.
Valor R$ 6.000,00.
Tratar: 9902-8433.

CG - Vende-se, 84, vermelha,
ótimo estado. R$ 1.150,00.
Tratar: 372-0391 ou 9965-8875.

MOTO DT 180 - Vende-se, 83,
preparado para trilha.

R$ 1.000,00, em ótimo estado.
Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

FUSCA - Vende-se, 77, bege,
ótimo estado, com aro

esportivo. R$ 2.500,00.
Tratar: 370-3545, com

Valdinei.

FORNO ELÉTRICO FISCHER
- Vende-se, usado. R$ 80,00.
Tratar: 372-0663.

BANHEIRA - Vende-se, de

hidromassagem completa,
sem uso, nova. R$ 1.000,00.
Tratar: 9102-0356.

FUSCA - Vende-se, I 300, 81,
cor branca. Tratar: 370-1961.

GALPÃO - Aluga-se, R. Erwino

Menegotti, após Samae, com 90m2•

R$ 250,00. Tratar: 9992-46.82.
CONI. DE MÓVEIS - Vende
se para comércio, seminovos,
juntamente c/ toda linha de

roupas masculinas, femininas,
infantis, moda íntima e

bijouterias. Valor a combinar.
Tratar: 370-5518, c/ Paulo.

GOL - Vende-se, 91, azul

metálico, ótimo estado, motor

CHT, ale. R$ 6.300,00.
Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

TELEVISÃO 14' - Vende-se,
controle remoto, em bom
estado. R$ 200,00.
Tratar: (47) 9114-7963.

IMPRESSORA - Compra-se,
Epson Style, com defeito. Tratar:

276-0602, com Alexandre.MOTO RP 350 - Vendo, 88, em

bom estado, cor branca e

vermelha. R$ 2.500,00,
aceito' troca. Tratar: 372-2402,
com Marcio.

BUGGE - Vende-se, 99, cor

azul. Valor a combianar.
Tratar: 370-9282.

LINHA TELEFÔNICA - Vende

se, 370. Valor R$ 300,00.
Tratar: 9975-3155.

MÁQUINA OVERlO_OUE -

Vende-se, com 7.500 pontos,
marca Yamata. R$ 900,00,
aceita-se televisor no negócio.
Tratar: 370-1 134.

PASSAT - Vende-se, 81,
vermelho, em bom estado.

R$ 1.800,00. Tratar: 9122-1 157
ou 372-2402.

GELADEIRA 280l - Vende-se.
Tratar: 371-6707, 2a a 6a, após
18h30, ou final de semana.

AUTO-CROSS - Vende-se, chassi

VW, torro, apenas R$ 800,00.
Tratar: 9975-2522.

APARELHO BINA - Vende-se,
detector de chamadas.

R$ 50,00. Tratar: 9975-3155.

MOTO CBX 250 - Vende-se,
Twister, ano 2001/2002.
R$ 4.000,00 entrada e assumir

15 prestações fixas de

R$ 285,56. Tratar: 373-0642,
com Emerson.

SANTANA QUANTUM -

Troca-se, 87, ótimo estado

conservação. Motor novo, por
Fiorino 89/90, em ótimo estado.
Tratar: 9903-0006.

2000 TELHAS - Vende-se.
Tratar: 371-5640.

SERRA - Vende-se, de cortar

carne. Excelente preço. Tratar:

376-0168, com. Amilton.
30.6 e.. • ,�- MÁQUINA DE COSTURA -

Vende-se, singer, com gabinete
elétrica completa (nova).
R$ 300,00. Tratar: 9979-1576,
com Gilmar.

PAPELARIA E BAZAR -

Vende-se. R$ 5.800,00.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 91 12-8708.

PEUGEOT 504 - Vende-se, 95,
diesel, branca. Tratar: 9975-2522.

GALPÃO PRÉ-MOLDADO -

Vende-se, residencial e

comercial, Vila lalau, estrutura

para 2 aptos em cima, anexo

oficina mecânica. Valor c/ todo

equipamento R$ 88.000,00,
valor só do galpão
R$ 78.000,00. Tratar: 371-8878.

CBX 200 - Vende-se ou troco,
com 9.000km. Valor

R$ 2.800,00 + prestações,
aceita-se moto de menor valor.
Tratar: 373-1580.

GOL - Vende-se, MI, 97, branco,
impecável. Valor

R$ 8.000,00 + 24x R$ 170,00.
Tratar: 9117-5788, com Aloir.

MAZDA MX3 - Vende-se, 95,
GS, 1.6, 16V, 3p, preto'. Tratar:
9903-0813.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende

se, verde, em bom estado. R$
75,00. Tratar:

275-2656, com Solange.

TV - Vende-se, marca lG,
20 polegadas, somente

2 meses de uso.

Valor negociável.
Tratar: 370-4383, com léia

(somente no período da

manhã).

GOL - Vende-se, geração III, ano

99/00. Completo 1.0, 16Y, 4

portas. Valor a combinar. Tratar:
911 1-6878.

AGRALlE - Vende-se, pronta para
trilha, em perfeito estado, ano 93.

. R$ 1200,00. Tratar: 372-2402. GATO - Vende-se filhote de
himalaia. Tratar: 9902-5155.APARELHO DE SOM - Vende

se Panasonic SFAK 78, com k�tnd� 5 caixas acústicas (2 frontai�rsurround e I central), 3 amplig, -

dores, I controle, lugar pa f�
cd's, 4.000W PMPO. Valor
combinar. Tratar: 370-9�
VíDEOGAME - vende"-
playstation + 2 contr1F'sanalógicos, I memo'} !:ard, 38
CDs de jo,gos e 4

�,I;
es de .

garantia, A vista :7 .50,00.
Tratar: 9975-151 � c/ Benício.

MERCEDES. 1113 - Vende-se,
87, com direção hidr., rodoar,
ótimo estado de conservação. R$
20.000,00. Tratar: 370-2328.

SUZUKI - Vende-se, 76,
vermelha, motor, caixa

e pintura novas.

Tratar: 370-1724.

FUSCA - Vende-se, 70, original.
Tratar: 370-3062.

BRINOUEDOS - Vende-se para

lojista a partir de I :99, avaliado
em R$ 600,00, mas vendo por
R$ 300,00.
Tratar: 376-2412.

VIDEOGAME - Compra-se,
playstatiom, em bom estado.

R$ 200,00 entrada. Tratar:
371-6135 ou 375-2634, c/
Eduardo.

GOL - Vende-se, 1000, 95,
bege. Valor R$ 7.500,00. Tratar:

373-3298, com Pedro.
TITAN - Vende-se, 97, cinza,
gasolina. Tratar: 376-1822.

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

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

FUSCA - Vende-se, 1300l, ano

80, branca. Em ótimo estado.

R$ 2.800,00. Tratar: 9104-7873
ou 9122-9867.

ARRECADO roupas e

brinquedos para crianças
carentes e para os índios do
Piraí. Tratar: 371-7341.

HONDA - Vende-se, NX400
Falcon, 00. Tratar: 9975-0383 ou

370-8622.

SCOOTER - Vende-se, modelo

super Fifity (marca sundow), ano

96. Valor R$ 1.300,00 negociável.
Tratar: 370-8271 ou 9953-0413
com Genilso.

VíDEO-lOCADORA - Vende

se, com grande acervo de fitas
na Vila lenzi. Aceita-se carro ou

imóvel. Tratar: 275-3937,

FORNO ELÉTRICO - Vendo,
marca fischer, usado. R$ 70,00.
Tratar: 372-0663.

KARMAN GHIA - Vende-se,
ano 70, cor vermelho, motor

1.600. Tratar: 275-1444, com

Marcelo.

SCANNER - Vende-se, genius
color SE, de mão, à vista R$ 70,00.
Tratar: 9975'-1517, c/ Benício.

CBR 450 - Vende-se, 91. Valor

R$ 7.500,00 ou financiamento de

R$ 1..500,00 entrada mais

36 vezes R$ 273,18.
Tratar: 91 I 1-5064.

CAPOTA DE FIBRA -

Vende-se, para Pick-úp Peugeout
504 D. Tratar: 9953-9966.

OUITINETE - Procuro

apartamento para alugar
ou dividir, urgente.
Tratar: 370-9006 ou

910 1-8863, com Fábio.

GALPÃO - Procuro para alugar,
acima 200m2. Tratar: 372-2316.

PARATI - Vende-se, 1.6 MI, 97,
Branca. Tratar: 370·31 10.

KIT COMPLETO - Vende-se

(curso) para m�morização
megamemory. A vista R$ 80,00.
Tratar: 9975-1517, c/ Benício.

CAPOTA DE FIBRA - Vende-se

para Courier, nova. R$ 600,00.
Tratar: 376-1 289.

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

memory cardo Preço à vista

R$ 350,00 ou 3x R$ 380,00.
Tratar: 371-2170 com Marcio
ou Marcos.

Fone: (47)
370-862211'1111'

TELEFONE - Vende-se, motorola

digital (primeiro 'modelo
digital lançado) + I duplo
carregador de bateria, 2 baterias
24 horas, I alimentador de
bateria para carro. À vista

R$ 60,00. Tratar:

9975-1517, c/ Benício.

PAPELARIA - Vende-se, no

Centro, Av. Mal. Deodoro da
Fonseca. Valor a combinar.
Tratar: 371-0452.

lOGO DE RODAS - Vende-se,
aro 13, rodão para Ford, nova.

R$ 300,00. Tratar: 3-76-0228.
CHEIIROlET

00Corsa Sedan 1.0, c/ ar Verde
Corsa Pick'Up Branca 99
S·10 2.2 + ar/dir Cinza 97

.

S· 1 ° DeLuxe, cornpl. diesel Azul 96
Corsa Wind 1.0, '2p Bordo . 96
Vectra CD Automático Azul 95
Omega GLS Bronco 93
Monza SLE 4p, compl. Azul 92
Chevette DL 1.6/S Vermelho 91

WOlKSWAGEN
Gol 1.0, 16Y, 4p Cinza 'l9
Poroti CL 1.8 Bordô 95
Go11.0 Plus Preto 95
Saveiro CL 1.6 Bordô 95

FORO
Fiesto 1.0, 4p Vermelho 98
Escort GL 1.8 Azul 96
Escort GL 1.8 . Cinza 95
Versoilles GL, 1 .8i', 4p Azul 95
Belina GLX 1.6 Vermelha 89

FIAT
Palio Fire EX, 1.0, .' Bronco 01
Weekend Stile 16Y, 1.6 Bordô 97
Fiorino Pick up 1.0 Verde 95
Fiorino FU'iijãO 1.5 Bronco 94
Uno Mille etronic,4p Vermelho 94
Prêmio CS 1.5 IE, ve/te Cinza 93

OUTROS
Chrysler Neon + couro Branco 97

Peu8eot 504 diesel Bronca 95
F· 1 00 S diesel Bronco 94
Moverick Super .(relíquio) Cinza /75

MOTOS
Nx 400 Folcon Vermelho 00
Suzuki DR 800S Preto 98

Rua Walter Marquardt, 51 8 - Em frente ao Posto Mime

LANCHA - Vende-se, Marajó
16 motor Everude 35, nova,

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

PROCURA-SE moça para
dividir apartamento no centro.

Tratar: 372-8866, com Maria.

l.ANCHONETE - Vende-se, no

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

MESA - Vende-se, de pimbolim.
R$ 130,00. Tratar: 370-0464.

TROCA-SE oficina de tornearia

+ gol 95 por caminhão. Tratar:

371-5640, com Sérgio.
MERCEARIA DO lÉO -

Vende-se, à SOOm pi dentro
da rua da gruta, antiga Tifa dos

Pereira, com todo estoque.
R$ 8.500,00, aceito carro.

Tratar: 371-7341.

lOGO DE RODAS --Vende-se,
aro 16, marca BBS, com pneus.
Valor R$ 1.200,00.
Tratar: 275-2466, com Marcio.

TV - Vende-se, por R$ I 10,00.
Tratar: 3 70c0464. LINHA TELEFÔNICA -

Vende-se, prefixo 371. Valor

R$ 300,00. Tratar: 372-0389.

ESTEIRA ELÉTRICA - Vende
se atletic, Tratar: 371-6707, de

se�uanda a sexta, após 18h3.0.

ESPELHO - Vende-se, para b0c.
R� 12,00. Tratar: 370-0464.

ARTESANATO EM
MADEIRA - mesinhas,
cavalinho,
caminhãozinho. Tratar: 371-7242
ou Rua Rudolfo Hufenuessler, 333.,

. DISCO - Vende-se, de música

.
alemã. 3 disco por R$ 6,00.
Tratar: 370-0464.

Funcionários públic
aposenlados, pen�onistas
municipais e assalariados

Com desconlo em fo
ou cheque pré.

Sem limite de idade, sem

serasa pàra desc. foi

TV - Vende-se, Home Theater
+TV 29', na caixa, novo. R$
1.800,00. Tratar: 370-121 I ou

9903-7775.

APARELHO DIGITAL -

Vende-se para medir PH (novo),
por R$ 220,00. Tratar:
370-0464.

MÁQUINA DE LAVAR -

Vende-se, de madeira, marca

Müller,! excelente estado.
Tratar: 9902-6249.

VIDEO-GAME - Vende-se,
mega drive-III, original, com

três cartuchos. Valor R$
100,00. Tratar: 275-0134,

·com João.

BALANÇA MECÃNICA -

Vende-se, para análises em

laboratório (importada).
R$ 420,00. Tratar: 370-0464.

ESTEIRA ELÉTRICA - Vende

se, atletic. Tratar: 37.1-6707.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LOIA COMPLETA - Vende-se,

.

I
com todos os acessórios, com

I telefone, ponto + de 7 anos.

,,' Valor R$ 15.000,00, na Av.

I Getúlio Vargas, 594, Centro.

: Tratar: 275-1808, com Isac.

APARELHO DE
ABDOMINAL - Vende-se.
Tratar: 371-6707.

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA -

Vende-se. Valor a 'combinar.
Tratar: 9121-2362, com [oilce,LOIA DE MÓVEIS E

MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO - Vendo, em

[oinville, bairro Bom Retiro,
ótima clientela. Tratar: (47)'
3025-4549 ou 453-1023.

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

lOGO DE ESTOFADO -

Vende-se, 2 e 3 lugares.
R$ 250,00. Tratar: 372-3388

I. ou 9973-9643.

FAÇO TRABALHOS 'de
crochê em barbante e rafia,
jogos de banheiros, tapetes em

geral, chapéus para praia e

piscina. Aceito encomenda ou

pronta entrega. Tratar:

370-8416, com Odete.

AR-CONDICIONADO -

Vende-se, novo, Eugim,
6000btus. R$ 450,00.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.BETONEIRA, vende-se,
menegotti, 580 litros, com

motor, seminova. Valor a

combinar. Tratar: 9973-9675
ou 370-7963, com Dalimar.

FÁBRICA DE FRALDA

DESCARTÁVEL - Vende-se.
Tratar: 372-3164.

acompanhantes
<'

\ ALEXIA - casada, mas

safadinha. (47) 9961-8518.
IARA - sexy, sapeca e atrevida.

(47) 9995-7121.

ROGÉRIO - 29 anos, loiro fogoso,
. atende elas e casais.

(47) 9119-3509.
ANE - doce e sexy, com

acessórios.'(47) 423-1856.

Sua melhor oP9ão de prazer

v4t('..,�it�t't;"" 24 ,�""A"
Atendemos Eles.. Elas e Casais

'Oespedidas de Solteiro,

massasens erótic::as

FONE: (471 9991-9669
Jaraguá do Sul e região Jhony

Corretor de Imóveis

00
M
N
OI

o
w
a:
u

",alte�
E-mail: grotewold@!.etuno.com.br

"''''._.\.@=.�_.�

localizada na Estrada Garibaldi, com área de 4.770m2, 45x 106,
totalmente plana com ótima lagoa, energia elétrica, podendo também
servir para construção de residência, galpão industrial ou comercial.

Prefo: RS 19.000,00.

- Terreno Giardini lenzi, 780m2, 15xS2 - RS 19.300,00
- Terreno lot. Divinópolis (Figueiral, 397m2 - RS 15.000,00

2 FOGÕES - Vende-se,
Brastemp, 6' bocas.

_

R$ 150,00 e outro R$ �I.Tratar: 372-3388 ou
9973-9643.' �,
----,')

DALMATA - Vende-se filhote.

R$ 80,00. Tr�tar: 275-2264.

IMPRESSORA - Compra-se,
Epson LX Matricial. Tratar:

276-0602, com Alexandre.

COMPUTADOR - Vende-se,
com Kit multimidia, sem

impressora R$ 1.300,00.
Tratar: 370-4617 ou

9903-0560, com Ricardo.

MESA DE SINUCA - Vende
se. Tratar: 9991-1781,
275-1486 ou 373-3036,
com Alceu.

PARABÓLICA .� Vende-se,
compressor de ar, 20 pés. R$
800,00. Tratar: 370-8615.

KIT DE MÓVEIS - Vende-se,
para escritório, cinza, I

escrivaninha, I mesa de

reuniões, I mesa de micro

gaveteiro e armário.
Tratar: 370-3623 ou

371-5006.

PRATELEIRAS - Vende-se,
ideais para loja de brinquedos,
calçados, roupas. 4 de paredes, .

7 de vidros e 12 gôndolas com

5 e 6 divisões. Novas, com 3

meses de uso, ótimo estado.
Tratar: 371-7842.

SOFTWARE - Vende-se,
estoque, educativo e de

digitação, para usuários de
informática e escolas de

educação infantil.
Tratar: 370-3623 ou

371-5006.

DALMATA - vende-se I casal, 2
meses. Tratar: 9991-1781, 275-
1486 ou 373-3036, com Alceu.

I Lar Imóveis r'�
275-2010/9101-9028/9122-7393

,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

VENDE
- Apto. Centro (Edif. Catarina Ersehing) cf suíte + 1 qto., bwe,
sala, copa, eoz., lavanderia e sacada cf ehurrasq. Garagem,

�Iayground, piscina, salão de festas .e 2 elevadores. R$
\�.OOO,OO negociáveis, pronto para morar.

-' �\pto. Bairro São Luis, próximo arroz urbano. Edifício Jardim

Si� Luís, cf churrasqueira na sacada e salão de restas.

M \\,_amos o plano de finane. conforme suas condições.
Ap *,\,(eite.
- Sa' comercial, bairro São Luís, 'próximo arroz urbano, Edifício
Jardi São Luís.
- Terr 10 cf 496m2 (16x31) no B. Amizade pró x. Salão

Amizad � R$ 10.000,00.
- Terreno� 10 B. Santo Antonio - somente R$ 6.000,00 quitado.
- Casa de .Ivenana, B. Santo Antonio - R$ 8.500,00 e assumir

1 salário

I( Casa mis cf 4 qtos., Chico de Paula, próx. Escoteiros.

Terreno el 60m2 (15x40) - R$ 31.800,00.
- Galpão indl. cf 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cf
105m2, garagem pi 2 carros. Parte superior - 1 apto. cl 215m2

- suíte + 3 qtos. e demais dep., Vila Lenzi.
- Apto. 1 suite cf sacada + 2 qtos e sacada na sala el
churrasqueira. Ótima localização, próx. a Prefeitur, antes de

comprar outro conheça este lindo projeto arquitetônico no

Residencial Gadotti.

ALUGUEIS
ALUGA· Sala comercial· Rua Vidal Ramos - Centro -

Corupá - R$ 550,00
ALUGA - Casa em alvenaria - Av. Getúlio Vargas, 60 -

Centro - Corupá - R$ 400,00

Fone/Fax: 375�0163 - Cei. 9975-1168
Av. Getúlio Vargas, 60 - Corupá - SC

MONZA CLASSIC
MPFI - completo 91/91,
2p, vidros c/ insulfilme,
ar-condicionado, 3

posições do volante,
vidros e espelhos
elétricos, faróis de

milha, emplacado final

7, acentos de couro.

R$ 6.900,00.
Tratar: 372-1274

Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1438· SALA 04

CRECI1439-J

VENDE COMPRA FONE: 275-01721

Aluguel: Apartamento central com suíte cf

hidromassagem, 2 qtos, dep. empregada,
churrasqueira e demais dependências.

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
Walter Marquardt) - R$ 62.000,00
319 - Terreno com 825,71 m2 - Centro - Rua Nelson
Nasato
311 - Terreno com 2 casas em madeira com área de

871 ,98m2 - Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00
317 - Terreno com 721,57m2 - Condomínio das

Azaléias - Jguá Esquerdo - Aceita automóvel.
404· Casa alvenaria com 120,OOrTJ2- Rua Roberto Ziemann
• Três Rios do Norte. Possui anexo para comércio. R$
28.000,00 (aceita automóvel de menor valor).
405 - Casa Madeira - Rua Adelina - Schroeder - área
de 108,00m2 - 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. empregada, escritório, lavanderia ampla, sala e

churrasqueira - R$ 106.000,00

VENDE- Coso olv., com 75m2, terreno de
312m2 - Ruo.do Abolição - Vila Rou.
RS 30.000,00 (permuto por outro coso)

�' .w-IMÓ�;!�I----------------���
Rua-Cel, Procópio G. de Oliveira, 1493

1IfAII1llIIi1"'4-..J
ii' 370-1788 - Fax: 275-2i94

VENDE - Coso misto cl 120m2, em

terreno de 420m2 - Rio Molho
(próximo du Gruta)

RS 30.000,00

GALPÃO PRÉ·MOLDADEO
Área constr. de 200m2, forro e PVC, piso
mozoico, estacionamento coberto, área

privativo pi cargo e descargo, terreno
de esquino cl 632m2, frente pi BR 280 -

RS 55.000,00 (super negociável)

PLANTÃO DE VENDAS - 9104-4588

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, 184

PROCLAMAS
I

DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os

seguintes:
.

.

EDITAL nl! 23.600 de 14-01-2002

Cópia recebida do cartório de B�ixo Guandu, Espírito Santo
JOÃO ALVES CHAVES E MÁRCIA BÜGE

Ele, brastletro, solteiro, pintor, natural de Ataléia, Minas Gerais, domiciliado e

residente na Rua Sizino Garcia, lote 08, nesta cidade, filho de Aristides Costa
Chaves e Maria Alves Chaves.
Ela, brasileira, 'solteira, comerciária, natural de Ibituba - Baixo Guandu Espírito
Santo, domiciliada e residente na Rua São Clemente, 35, Bairro São José, Baixo

Gl:Iandu,'E;spír:itCil santo, 'filha de Fernando Bügê e, Creusa Nunes de Almeida Büge.
....• :', ..... " .... "., :�.. (<'

..

""

'1'
'

..

E, pa�a que cheg�� a:o córih�ci�ento de fOdO�; mandei pas��\r o presente Edital,
que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será a \�1do por 15 (quinze)
dias. '

�\l�_� .......

� ��':\ --_�

A' 1 t" R 'h d
.' , , f� 'I'vo un ana osm a agra ece aos empresanos e

. a'IJ:lI las que
ajudaram a realizaro sa Natal'Comunítârío dia 15 K,&J2001,

�:i 'RI_
. 0

Rádio Jaraguá AM; Loja [ornar; "!

Jornal Correio do Povo; Refrigeração VW;
Jornal À Gazeta; Sadefe Malhas; I

Polícia Militar; Oficina Yamoto de Otavio Junkes;
PrefeituraM. de Jaraguá do Sul; Escola Datilografia
Repórter Augustínho: Nossa Senhora Aparecida;
Apresentador Celso Luiz Nagel; . Carrocerias Argi;
Apresentador ValérioBorges:

. < Panifi€àdoraSilvestre;
'SecretáriaCiis;' Vid'�açaria Dall;>ia+;.
Malwee Malhas; Cia Embalagens;
Loja Klearte; Posto Mime;
Tintas Maba; Empresa Zanotti;
Relojoaria Óptica Avenida; \ Funerária Hass;
Móveis Rabello.. Veredor Zé da Farmácia;
'Lojas Colombo; Ytaly Turismo;
Foto Milênio; Vieira Móveis;
Multi Ótica Visão; Supermercado Angeloni;
Loja Salfer; Madeireira Flórida;
OlhoVivo: Big ré Calçadosj

"

'.' .

Gatos e Atos;' , Sr. Gervásio da Silva e Esposa;
Stela Calçados Sra. Thekla Fruet; '.

.' .

Restaurante Mime;
"

;,' Sra.�Herta Frenzel;
. AaC Celêsc, .

'.

, ,

' Sra: Elsa Lorencetti; .

[ujuModa Baby: Sra. HseKamchen:
Hort e Reimer;

.

, Sra. Ida Witcoski;
Relojoaria Seifert;

,

Sra. Marlene Gomes;
Pointer Modas; Sra. Alaide de Oliveira Silveira;
Loja Da Hilária; Sra. Sandra, Taci, Cleonides e Doris;
Loja Safari; Sra. Elvira de Souza;
Heimar Confecção; Sra.Odila Moretti;
Papelaria Grafipel; . Colégio São Luiz

.

Marisol Malhas; Jovem 'Daniela A. Lenzi; .

Mercado Araucaria:
.

Sra. Itamar V. Chiodini.
I

Desejo a todos que contribuiram commJlise�Si! trabalho paz, saú<pe emuita sorte

nosnegóc�osIPoi$ sem l!- ajudt:l,idetó.tj.os, rido seriapossiué! continuar.
.

O pOVO da Rosinha agradfce.
.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para protesto de Titulos
contra:

.

ADELAIDE FENRICH - RUA ARTUR EGER 611 B ViEIRAS - NESTA;
ADELlNA MAFFEZZOlLl - RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 9252 - NESTA;
ALLAN ANDERSON MARCARINE - R. MARCOS EMILlO VERBINENN, 200 - NESTA;
ALMIR IDENEY M.ROCHA - R.MAL.DEODORO 855 NC IMOBIL MENEGODI - NESTA;
ANDERSON COM DE BRINQ LTDA - RUA REINOLDO RAU 818 SALA 06 - NESTA;
ANTONIO CARLOS HAMMES - R ANTONIO B SCHMID 218 ILHA DA FIGUEIRA - NESTA;
ANTONIO EDUARDO BATISTA DE SOUZA - RODOVIA GUILHERME JENSEN KM 13 SUDEBRAS -

SCHOEDER.;
APP ESC ENS M ABDON BATISTA - R PRES EPITAClO PESSOA CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA T EXP AblTONIO C FERREIRA 850 CE!'lTRO -NESTA;
AVELINO WOLF - BAIRRO t'EDRA DE AMOLAR 8AIXO - CORUPA;
CARLOS NART - RUA ANTONIO GESSER S/NR CZERNIEWICZ - NESTA;
COI - INFORMATICA E EDlOMAS BESSER - RUA REINOLDO RAU 728 - NESTA;
CIMENORTE ART DE CIMENTO LTDA - RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA S/NR - NESTA;
CLEClO DE ANDRADE DIST LTDA - R. JOSE NARLOCH, 2203 - NESTA;
O CHRYST CONFECCOES LTDA - R HENRIQUE NAGEL 78 AGUA VERDE VILA RAU - NESTA;
DANIELA ENGEL ME - RUA HORACIO RUBINI S/NR RIO CERRO - NESTA;
DECORLlVE DECORACOES E LUM LTDA- RUA DOMINGOS DA NOVA 154 - NESTA;
ELAINE KAPPAUN DE MOURA - R. ANTON FRERICH, 13 - NESTA;
ELOI ANTONIO AYRES - RUA ANTONIO FREIRISCH 195 VILA RAU - NESTA;
FABIANO DIAS PERFEITO - R JOAO PLANISNSCHEK 10631201- NESTA;
FONTE DE ARTES ARTESANATOS LTDA - R ANGELO RUBINI 1347 - NESTA;
FONTE DE ARTES E ARTESANATOS LTDA - R ANGELO RUBINI 1347- NESTA;
GERSON WEBER - RUA FREDERIKE BOHAMANN ENK 64 AMIZADE - NESTA;
GILMARA WOICEKOWSKI - RUA AWINO PFUTZREUTER 80 - NESTA;
INFO CLlCK EQUIPAMENTOS LTDA - R REINOLDO RAU 530 - NESTA;
INFO CLlCK EQUIPAMENTOS LTDA - R. REINOLDO RAU 530 - NESTA;
INFORMATISE TECNOLOGIA LTDA - RUA ANTONIO TOBIAS 39 CENTRO - NESTA;
IRMAOS PINTO COM DE MEDCS LTDA - R.GETULlOVARGAS 268 - NESTA;
J.G.M.PECAS E SERVICOS LTDA - RUA CEL.PROCOPIO G.QLlVEIRA 157- NESTA;
J.J.M.COM E TRANSPORTE LTDA - RUA ANGELO RUBINI 683 - NESTA;
JOSE SIMONI ALMEIDA BORGES-ME - RUA JOSE EMMENDOERFER 173 - NESTA;
JULIANO DE SOUZA GUERRA - RUA PRIMAVERA 130 - TIFA MARTINS - NESTA;
KENIA MAFRA PINTO- RUA RICARDO HASS 166 - NESTA;
KENIA MAFRA PINTO - RUA RICARDO HASS 166 - NESTA;
LUIS TADEU FOGACA BUENO - RUA RIO DE JANEIRO 130 � NESTA;
LUIZ ROBERTO BREDA FILHO.- R BERNARDO GRUBBA, 189 - NESTA;
LUIZA RAQUEL DOS PASSOS ME - RUA JOSE EMMENDOEFER 1098 - NESTA;
MARClO SASSE - RUA MAX WILHEM - NESTA;
MARCOS ANTONIO CARVALHO MANFIO - RUA JOAQUIM ANGEl:.O GIROLLA 210 - NESTA;
MERCEARIA VAL LTDA - ME - RUA DOMINGOS DA ROSA, 400 - NESTA;
METALNORTE IND COM E REP LTDA - RUA ROBERTO ZIEMANN 1627- NESTA;
METALURGICA J R LTDA - R MATHIAS RUYSAN, 45 - NESTA;
MOVEIS PRADI LTDA - R JOAO JANUARIO AYROSO 2786 - NESTA;
PALUI TEXTILUDA� RUAJOSE TEODORO RIBEIRO 440 - NESTA;
PARHAM IND COM PCAS SERV LTDA - RÚA JGS 471 S/NR - NESTA;
PARHAM IND COM PCAS SERV LTDA - RUA JGS 471 S/NR - NESTA;
PARHAM IND COMPCAS SERV LTDA - RUA JGS 471 S/NR - NESTA;
PARHAM IND COM PCAS SERVICOS LTDA - RUA ERICH MATIAS S/NR � NESTA;

· PATRICIA MARQUES DE ARAUJQ - WALLY EMILlA MOHR,88 - NESTA;
PEBA AUTO PECAS LtDA (ARMAZEN DA LATA - RUA SEME MADAR 12 FUNDOS CENTRO - NESTA;
PERFIL JEANS WEAR - R JOSE EMMENDOERFER 113 - NESTA;
QUIMICLORO LTDA - R. JORGE CZRENIEWICZ, 1120 - NESTA;
QUIMICLORO LTDA - R. JORGE CZRENIEWICZ, 1120 - NESTA;

· RENOVA INDi.JSTRIA DE BEBIDAS LTDA - RUA'PRESID EPITAClO PESSOA,566 CONJ 9 � NESTA;
RINALDO PINTER - RuA JORGE PINTER S/NR � NESTA; )

RIO SUL COM DE COLCHOES LTDA ME - RUA SANTOS DUMONT 179'- NESTA;
ROBERTO GUTHS - RUA ITAPOCUZINHO JOAO PESSOA - NESTA;
ROBERTO GUTHS � RUA ITAPOCUZINHO JOAO PESSOA - NESTA;
SAMUEL TEXTIL IND VEST LTDA - RUA CARLOS BLANCK 229 - NESTA;
SAULO ADMINISTR DE BENS LTDA - RUA CARLOS BLANCK 229 - NESTA;
SBC ADMISTRAD DE BENs LTDA - NESTA; RUA CARLOS BLANCK 54 �NESTA;
SCHEILA REGINA BRIDO - RUA JOAO JANUARIO AYROSO 79 - NESTA;
SCHEILA REGINA BRIDO - RUA JOAO JANUARIO AYROSO 79 _:_ NESTA;
SCHEILA REGINA BRIDO - RUA JOAO JANUARIO AYROSO 79 - NESTA;
SCHEILA REGINA BRIDO - RUA JOAO JANUARIO AYROSO 79 - NESTA;

·

SUL PROJECAO CINEMATOGRAFICA LTDA - JARAGUA DO SUL AV GETULIO VARGAS 208 -

'

NESTA;'
. ' ...

'

TECPO PINTURAS UDA. � RUA 'GUILHERME PRIEBL,46-FUNDOS CZERNT - NESTA;
TRAVERTINOS MARMORES E GRANITO - BR 280 KM 95 184 - NESTA;
v.C.S. EMPREEND. ·IMOB!L. LTDA - RUA EXP. GUMERCINDO DA SILVA, 119 - NESTA;
-VALMOR JOSE ZONTA - AV PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 1232 - NESTA;
VANDERLEIA MARIA MAESTRI - RUA ALFREDO KUCHEMBERCKER S/NR RIO CERRO - NESTA;
VCS EMPREEND IMOBILlARIOS '"/ R GUMERCINDO DA SILVA 119 ---' NESTA;
VILMAR FLOHR - R WALTER MARQUARDT 100 - NESTA;
WANDERLEI MA<;LHADO CONFECCAO ME - RUA LEOPOLDO.MALHEIRO 15 APTO 205 - NESTA;
ZAPELLA BORDADOS E CONFECCOES - RUA VICTORIO PRADI 35 � NESTA;

E, como os ditos devedores não forem encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente Edital, para. que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur
Muller; nO 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então, dar razão por que não o faz, sob
a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaragu6 do Sul, 16 de janeiro de 2002

llton Hoffrnonn
Tabelião SUbstitufo

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,(

ESPECIAL DIA DE SÃO SEBASTIÃO CORREIO DO POVO 7

ÓQUIA

ebastião de Jaraguá do Sul foi criada, por

ecker, Bispo Diocesano de Florianópolis, no

2,desmembrada da Paróquia de Joinville. O

Santa Emília.
sfranciscanos vindos de Blumenau e Rodeio
iosa à Comunidade. No começo do século

�uia de Joinville assistiam a população

surgiu na Barra do Rio Cerro que

a, pelos fins do século XIX. Há registros da

capelas antes do ano 190,0, sendo: Santo
rindade (Garibaldi): Nossa Senhora das
ado Rosário (duas com este padroeiro: Rio

lo). Na região do Garibaldi, surgia uma

a Santo Estevão, inaugurada a

Wolf.
Ernesto Schultz, coadjutor da Paróquia de

de Dom João Becker, veio para Jaraguá com

afundação da Pàróquia, o que fez até que

inistração dos Padres do Coração de Jesus,
primeiro padre estável. Dom João Becker já
ispo de Porto Alegre.
"o que consta da "Resenha Eclesiástica",
se de Florianópolis, outubro de 1911, ano 1,

Av. Mal. Deodoro, 443
Tel. 371-1562

ATUALMENTE A PARÓQUIA
SÃO SEBASTIÃO TEM

CAPACIP..:\DE PARA MAIS DE

1500 FI:ETS DURANTE AS

MISSAS.

COMUNIDADE AJUDOU TANTO NA DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CAPELA ...

nO 1, página 128, a primeiro de outubro de 1911, os padres Henrique grauhes festas, a pedra fundamental
Meller e Pedro Franken, devidamente autorizados pelo Sr. Bispo d�va matriz. Depois de enormes

Diocesano, devem ter tomado posse da administração eclesiástica do "t 'rifícios surgia a primeira matriz de
distrito de Jaraguá, que brevemente seria erigida em Paróquia, sob o i�' raquá do Sul, solenemente
título de Santa Emília.

(/'
'naugurada a 3 de janeiro de 1917.

Ao chegarem a Jaraguá, os dois padres da Congregação dos
_ O inesquecível e realizador padre

Padres do Sagrado Coração de Jesus, alugaram dois quartos numa 'Pedro Franken permaneceu à frente

pensão, onde se instalaram. Celebravam a missa em casa particular, que dos destinos da paróquia de Jaraguá
o senhor Heinrich Marquardt, por deferência lhes pôs à disposição. No 6 anos completos. Em maio de 1919

mesmo ano alugaram duas casas contíguas, vizinhas à pensão. Numa ia de vigário a São Bento onde pouco
delas instalaram modesta biblioteca, duas camas e uma mesa simples depois, a 11 de-junho, faleceu, vítima
com algumas cadeiras. A outra servia de cozinha, Matriz e escola. Aos de tifo.

domingos tiravam-se os bancos escolares, escancarava-se uma porta No dia 16 de julho de 1926, por
que dava para o quarto vizinho que servia de capela provisória e onde se proposição é declarado e constituído a

guardava oSantíssimo Sacramento e estava improvisada a Matriz, "São Sebastião", a Paróquia de
onde se acotovelavam os fiéis religiosos.

, Jaraquá do Sul.
Em 31 de julho de 1912, portanto, foi criada a Paróquia de A primeira igreja matriz foi

Jaraguá tendo como primeiro pároco, o Pe. Henrique Meller, se], construída no morro onde hoje :2

auxiliado pelo Pe. Pedro Franken, se]. encontram os pavilhões de festas, Esta
No primeiro relatório à Cúria episcopal, no ano de 1912, da antiga igreja, em estilo gótico, foi

Paróquia Santa Emília, consta: 6000 católicos dos 8000 habitantes; demolida em 1957. A realização dos
duas missas no segundo domingo, na matriz: 11 capelas ao todo na atos religiosos, a partir de então,
Paróquia (ter presente que Schoreder, Corupá e Guaramirim, foram feitos_no Salão Cristo Rei,
pertenciam ,à Paróquia). localizado no mesmo lugar onde hoje

O movimento religioso cresceu rápido e em pouco tempo a Paróquia está o salão com o mesmo nome, que
tinha 12 capelas espalhadas no interior d-ª._çolônia. A primeira fora demolido e reconstruído. Hoje, a

preocupaçáe do Pe. Franken foi a construção de uma matriz. Com a Matriz São Sebastião possui um

doação do terreno, deu-se início às obras durante as quais os próprios majestoso templo, cuja construção
padres, empunhando martelo, confundiam seus suores e canseiras aos iniciou-se em 1958, sendo pároco' o

dos operários. padre Donato Wiemes, e tendo sido,
,

No dia 14 de dezembro de 1913, foi lançada e benzida, com inaugurado em 1962.

BR 280 - Km 55 - Cx. P. 111 - Bairro Avaí - Tel. 373-9000 - Guaramirim, SC

braçadeiras
deMetais

Construa suaje{icidade dentro de você mesmo, jazendo consistir sua ventura,

no progresso constante da vida do espírito, na sabedoria do coração.
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ISUFOCO: FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS AINDA NÃO RECEBERAM SALÁRIO DE DEZEMBRO

Direção do Vitória tem prazo de
.

.'

�

uma semana para saldara dívida
]ARAGuA DO SUL - A

direção do Supermercado
Vitória tem prazo até a

próxima quinta-feira para
pagar o salário de de
zembro .dos funcionários

demitidos. Ao todo, são

cerca de 60 trabalhadores

que foram mandados em

bora entre o final do ano

passado e o início.deste, mas

até agoranão receberam seus'

direitos trabalhistas .. O

primeiro prazo para o pa
gamento dos salários re

ferentes ao mês de dezem

bro-quinta-feiraúltima
não foi cumprido, levando

a autuação e multapor parte
d� Ministério do Trabalho.

De acordo com a fiscal Sara,
, Furtado, a direção da em

presa tem mais uma se

mana para saldar a dívida,
caso não o faça, será mul

tada novamente, desta vez

em valores dobrados.

Na tarde de quinta-fel-

Manifestação reuniu cerca de cem pessoas no protesto pelo pagamento dos salários
Fotos: Edson JunkeS/CP

ra, OS ex-funcionários rea

lizaram uma manifestação
de protesto. Os manifes
tantes foram em passeata da
sede do sindicato até à frente
do supermercado, localiza
do na Avenida Marechal

Deodoro, na tentativa de

pressionar a direção da

empresa e sensibilizar a

sociedade para o problema.

Ana Roeder, presidente do sindicato, luta pela categoria

O protesto teve o apoio de

várias entidades sindicais,
como a do Mobiliário e

Construção Cívil, Vestuário,
Servidor Público, Metalúr

,�'cos, Químicos. Durante o

\�\otesto, uma ex-funcio-

r '�f\a denunciou a venda de
'(\1

pr �utos vencidos por par-
te d��upermercado.

A'�m de não terem

recebi \�" o salário de de
zembr '��s funcionários

.demitid l também não

receberam as verbas res

cisórias, FGTS e a liberação
do salário-desemprego. O

FGTS e a liberação do

salário-desemprego, se

gundo o advogado Cle

mente Mannes, podem ser

conseguidas através do

recurso da antecipação de

tutela, mas as verbas resci

sórias serão buscadas na

Justiça, já que a direção da

empresa, segundo o advo

gado, afirmou não ter

dinheiro para pagar.
Em reunião realizada

ontem pela manhã, na sede
do sindicato e com a pre
sença de representantes de
outros sindicatos, ficou

decidido que as entidades

da região entregarão cestas

básicas aos ex-funcionários
do Supermercado Vitória

que foram demitidos no

final do ano passado e até

agora ainda não receberam

seus direitos trabalhistas, e

devem buscar naJustiça os

valores em atraso.

Na avaliação do asses

sor Jurídico do Sindica
to dos Trabalhadores do

Comércio, Dionei Walter
da Silva, a direção da

empresa não paga porque
está descapitalizando a

Rede Vitória para investir

em outros empreendi
mentos, como o Mini

Preço e o Via Sul. "O que
faltou para a direção do

Vitória foi seriedade, não

dinheiro", resume o as

sessor. (MARIA HELENA DE

MORAES)

tente esconder a A sua versatilidade
estaque hoje. Na área
cê vai detonar em

ii���".conquistas. A vida
conjuga Irá cuidados especiais.
Câncer- Você vai demonstrar

ode invejável para
tar o desejo dos
astral para quem

ando um

edite sobre as coisas

a e corrija os seus

pre tempo de mudar
r. Dificilmente,
disfarçara que sente.

Virgem - Bom dia 'para
Ihar em equipe. Em

criatividade, você
rente. Na área
e forçar os

Sesc abre inscrições para
seleção do Em Cena Catarina

]ARAGuA DO SUL - O

Sesc (Serviço Social do Co- ,

mércio) abre inscrições para
a seleção de companhias de

teatro e dança do Estado de

Santa Catarina para o Pro

jeto Em Cena Catarina -

Circuito Catarinense de Tea-
, j

tro e Dança. As inscrições
podem ser feitas até o dia

28 de fevereiro.

O Projeto Em Cena

Catarina, criado pelo Sesc no

ano passado, tem por ob

jetivo divulgar os trabalhos

desenvolvidos pelas, com

panhias de Teatro e Dança
do Estado, especialmente
às que têm propostas que
visam contribuir com a

reflexão sobre a sociedade,
o homem e sem paradig
mas, buscando. quebrar ta

bus ou recriando novas ima

gens e linguagens peroeptiveis.
Neste contexto, o Em

Cena 'Catarina contempla
grupos que trabalham com

novas experiências, fugindo
do senso comum e de lin

guagem meramente comer

cial, valorizando a. criativi

.dade dos artistas e a diver

sidade de conceitos e téc

nicas, desde o espetáculo
realizado com um mínimo

de recursos ao teatro de ex"

perimentação com elemen

tos tecnológicos.
As propostas deverão

ser encaminhadas, via postal
(sedex ou carta registrada)
ao Setor de Cultura, em

envelope fechado, valendo

como comprovante de ins

crição o recibo dos Cor

reios. O material deve ser

enviado para o seguinte
endereço: Rua Felipe
Schmidt, 785, 10 andar.

CEP 88010-002- Centro

Florianópolis. - se.

MENSAGEM

Todos somos chamados
Todo ser humano se coloca certas perguntas: Quem sou eu? Do onde

vim e para onde vou? Por que existo? Enquanto a pessoa não encontra a

razão de existir, não fica tranqüila.
Cada um procura sua felicidade (às vezes por caminhos tortuosos ou

errados), Cada um procura se realhar através dos seus dons e talentos,
Descobre que não pode encontrar a

felicidade sozinho, mas que precisa
dos outros. Percebe que quer ser

amado e que há uma profunda
felicidade em amar. Também
descobre que os outros precisam dele
e que deve trabalhar com res

ponsabilidade para o bem comum",

São todas razões para alguém
encontrar o sentido da sua vida.

Podemos dizer que o humano é
um ser chamado a uma vivência em

plenitude. Toda sua vida é uma busca

para chegar a essa plenitude. É a

vocação, a missão de cada um. (Is
49,3.5-6)

Sagitário - A família será a

tivação. Terá
tividades
caso. Sua vida

valor às suas impressões: tudo
ue elas estarão corretas.

sor com facilidade.
estará mais

MISSAS

Sábado
19hOO - Matriz
17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro

Domingo
07hOO, 09:00 e

19:00hs. - Matriz
Festa de São Sebastião,
depois da missa das
09hOOhs., churrasco'

trabalho de rotina

sua atenção. Bom

ília, mas o vida
amorosa elxará 'a desejar. Nõo

.�!o como escudo.

Escorpião - A Lua
•

pelo seu paraíso
zendo mais alegria ao

iano. Uma nova

derá ameaçar uma

:�astada.

da 'Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença '- 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

ocê estará mais
emotiva e voltada ao valor

ventura, mas a vida
.

rá a desejar.
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Indios quevendem artesanato

continuam embaixo daponte
]ARAGuA DO. SUL ---,- A

coordenação do CDH

(Centro de Direitos Huma

nos) de Jaraguá do Sul está

tentando tirar a família de

índios que está acampada
embaixo da ponte da Rei

naldo Rau. De acordo com

o coordenador da enti

dade, Mário Pappen, os

índios ainda não saíram

porque não foi encontrado

um local adequado para

abrigar a familia, composta
por marido, mulher e mais

nove filhos, sendo a mais

velha com 16 anos de ida
de. Pappen explica que até

o momento não foi encon

trado nenhum alojamento
em condições de abrigar os

índios até o final do mês e

que o assunto será discutido

novamente semana que
vem. Ele acrescenta que o

CDH não está preocupado
apenas com os índios, mas

com todos os excluídos que
não têm onde morar. "Se

mana que vem vamos pro
curar a administração pú
blica para tomarmos pé das

políticas sociais da Prefeitura
em relação aos moradores
de rua", adianta o coorde

nador.
A polêmica em relação

à permanência dos índios

embaixo da ponte veio à

tona do início dessa semana,

quando o pajé Márcio Gau

dino Jesus dos Santos, da
tribo dos pataxós, esteve em

Jaraguá do Sul e viu os pa
rentes embaixo da ponte. Por

considerar a situação peri
gosa para os índios - risco

de alcoolismo e prostituição
-, o pajé denunciou a situa

ção ao CDH e reivindicou,
junto às instituições civis e re

ligiosas, um local melhor a eles.

Os índios que estão em

baixo da ponte são da nação
"caigangue" e vieram do

Posto Ligeiro, localizado no

Município de Charrua, no

Rio Grande do Sul. Eles

estão em Jaraguá do Sul há

um mês e pretendem ficar

até o final de janeiro. De

acordo com o índio Alberto

Lopes, 41 anos, a intenção
é tentar vender toda a pro
dução de cestas para então

voltar para a sua terra.

Como o movimento emJa
raguá do Sul não está muito

'bom, ele vai nos finais de

semana para Balneário
\

Camboriú. ''A mulher fica

aqui com as crianças, é mais

tranqüilo", afirma Alberto.

Apesar da situação difícil
em que se encontram, Al
berto afirma que não se sen

te incomodado. por estar

acampado embaixo da pon
te. ''Aqui as crianças têm li

berdade para brincar e não

estamos sendo incomoda
dos por ninguém. Muitas

pessoas nos ajudam com

comida e roupas", comenta

Alberto. As necessidades fi

siológicas são feitas no mato

e a higiene pessoal e as rou

pas são lavadas no rio. A co

mida é feita em fogo de chão.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Alberto e a mulher improvisam o almoço (familiar

I OPORTUNIDADE: ARTISTA JARAGUAENSE EXPÕE NO SHOPPING PELA PRIMEIRA' VEZ

Narana �ngler mostra seus

trabalhos ao público ·de JS
]ARAGuA DO. SUL - A

artista plástica Narana En

gler está expondo suas

obras até o final do mês no

Shopping Breithaupt. São

aproximadamente 16 óleos

sobre tela que retratam pai
sagens e marinhas, tudo em

estilo figurativo. Como fon
te de inspiração, essa artista,
de 43 anos, costuma obser

var o pôr-da-sol, o movi

mento da água do mar e os

barcos. As flores e as bucó

licas paisagens do interior

também fazem parte do
universo pictórico de Na

rana, que está expondo pela
terceira vez desde que co

meçou a levar a sério o dom
da pintura. "Comecei a pin
tar há três anos e esta é a

minha terceira exposição"
explica a artista, que é natural

de Jaraguá do Sul.

Para esta exposição,
Narana convidou a tam

bém artista plástica Iris

Kuskowski, que assina al

guns dos quadros expostos.
A decisão de dividir o es

paço surgiu devido ao pe
queno número de obras

prontas assinadas por Na-

I
rana. "O local é muito gran-

Fotos: Edson Jun'keS/CP
Pires considera importante os artistas mostrarem seus tr:abalhos ,

de para o acervo que tinha",
argumenta. Ela comenta que
a maioria dos quadros foi

feita há algum tempo, mas

os que têm a água como

motivo principal foram cria

dos especialmente para esta

exposição. "Como é verão,
achei que agradaria mai�f9
colocando obras que re�

;

tam o c�a da praia e/.
mar", considera, i

N
J .

arana começou :JI
.

fi-

tar há apenas três an�, mas

desde pequena cont6 e com

telas, �tas e p�IS..
"Mi

nha mae gosta'YIrre pintar,
mas eu sorneftíe fui me

interessar pelo assunto de

pois de adulta", recorda a

artista, que fez seu primeiro
trabalho ainda na adoles

cência; "Minha professora
de 8a série me estimulou a

exercitar o meu dom. Até

hoje guardo o meu primeiro
quadro", afirma Narana,
que esperou a idade madura

para arriscar-se no mundo

das artes plásticas como pro
fissional. Para pintar as pai
sagens, ela explica que cos

tuma observar fotografias
ou cartões. "Se alguém pede
para �u fazer uma cópia de

algo que gostaram, eu tam

bém faço", comentà.
, Na avaliação de Narana,

o mercado das artes está

melhorando em Jaraguá do

Sul. De acordo com a artista,
as pessoas estão perdendo
o. preconceito com a pro
dução local e muitos estão'

comprando peças feitas por
artistas daqui mesmo.

"Observo que até as pes
soas mais humildes, quando
podem, compram uma pe
ça ou outra para a deco

ração da casa", revela. Se

'gundo ela, a maioria dos
interessados espera a ex

posição terminar e aí resol

ve comprar ou fazer as en

comendas, ''A exposição é

valiosa porque mostra o

nosso trabalho, mas as

vendas, pelo menos na mi

nha opinião, acontecem

depois", afirma. Ainda este

ano ela pretende realizar

outra exposição, mas desta

vez vai mostrar trabalhos

abstratos e geométricos.
Para o gerente Max Pi

res os trabalhos de Narana

são bastante "românticos".

''Apesar de não ser o tipo,
de quadro que mais goste,
admiro as telas porque re

tratam com fidelidade a

paisagem e a natureza", ava

lia Pires. (MARIA' HELENA ·DE

MORAES)

Feira paraportadores de deficiência deve reunir 8 milpessoas
SÃo. PAULO - O Gru- doras de deficiências físi- tecerá o 18.0 Congresso outros importantes temas.

po Cipa - Congressos e cas, sensoriais e mentais. Brasileiro de Medicina Fí- A previsão é de que
Peiras Comerciais promo- Entre. as diversas no- sica e de Reabilitação, rea- aproximadamente oito mil

ve nos dias 21 e 24 de vidades e lançamentos que lizado pela Sociedade Bra- pessoas participem do

março a 1 a Peira Interna- serão apresentados, estão sileira de Medicina Física evento. De acondo com

cional de Tecnologias em os produtos ortopédicos, e de Reabilitação, que irá dados da OMS (Organi-
Reabilitação e Inclusão, próteses e órteses, veículos discutir assuntos como a zação Mundial de Saúde),
(no Centro de Exposições adaptados, cadeiras de Gestão de Entidades As- aproximadamente 10%,da
Imigrantes, em São Paulo, 'roda, aparelhos auditivos sistenciais, Reabilitação população brasileira possui
que reunirá os mais impor- e hospitalares, produtos Social e Profissional, Turis- alguma necessidade espe-
tantes fornecedor-es de '

para higiene pessoal, medi- mo Integrado, Deficiente cial, chegando-se ao nú-

produtos, serviços, trata- camentos, terapias alterna- no Mercado de Trabalho, mero de 20 milhões de pes-
mentos e medicamentos .tivas, livros e publicação Inclusão Social, Pamília soas que buscam soluções
do Brasil e exterior, vol- dirigidas. do Deficiente, Esporte para melhorar a sua quali-
tados para pessoas porta-' Simultaneamente, acon- Adaptado, Sexualidade e dade de vida.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO/ GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO·
c.uWiAdv'..... Auo<'..... SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275-1820 - Jaraguádo Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br- e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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I" lOCORREIODOPOVO POLÍCIA

IINCÊNDIO: FOGO FICOU CENTRALIZADO EM GALPÃO DE ARMAZENAMENTO DE FLOCOS DE ESPUMAS PMrealiza "Operação Norte'

na Região do Vale do ltapocuBombeiros de Guarasnirim e JS
combatem incêndio n� Mannes

}ARAGuA DO SUL-A
Polícia Militar está traba
lhando na "Operação
Norte", que teve inicio
na manhã de quinta-feira
e prossegue até o começo
da tarde' de hoje. Este

.
serviço está sendo reali
zado em todas as cidades
do Norte de Santa Ca

tarina com intenção de
vistoriar veículos e deter

pessoas que estão cir

culando com armamen

tos, entorpecentes, além

de fazer reconhecimento
de pessoas procuradas
pela polícia. Até o fe

chamento desta edição,
cerca de 250 veículos já
haviam sido abordados
na região. (Guaramirim,
Schroeder, Corupá, Mas

saranduba e Jaraguá do

, Sul), sendo que até o fim

da operação a estimativa

é atingir número de qua-

tro mil automóveis.

Uma das responsáveis
pelo Departamento Pes
soal da Polícia Militar de

]araguá do Sul, Arlene

Villela, diz que este tra

balho é efetuado em

média duas vezes por
semestre e consiste em

evitar assaltos ou fuga de
criminosos. "Nosso obje
tivo é agir antes dos

assaltantes, fazer um

trabalho de prevenção.
Ontem, os policiais con-,

seguiram deter dois ho
mens que estavam pas
sando o golpe d� cheque
furtado", conta, enfati

zando que a maioria das

pessoas abordadas é de
outras cidades.

Ao todo, quatro via

turas e 16 policiais estão

percorrendo as principais
ruas que dão acesso à

cidade. (FR)

ções de um dos bom
beiros de Guaramirim,
nenhum funcionário se

machucou, mas dois fo

ram encaminhados ao

hospital porque estavam

com dificuldade respira
tória devido à fumaça.

Um dos funcionários
da Mannes explica que o

incêndio foi provenien
te de fogo estático, onde
a própria espuma trans

mite energia que, se

transforma em cornbus-
. tão. "Há sete anos acon

teceu caso semelhante

na empresa. Não tive

mos grandes prejuízos, o

fogo não se alastrou
muito e ninguém se ma

chucou", relata.

(FABIANE RIBAS)

]ARAGuA DO SUL -

Os Bombeiros Volun

tários de Guaramirim e

] araguá do Sul traba

lharam em conjunto para
conter incêndio ocorrido

na' Mannes Estofados

na manhã de ontem, por
volta das 11h40. O fogo
ficou centralizado em

um galpão de armaze

namento de flocos de

espuma, material utili

zado para confecção de

travesseiros. Dois cami

nhões 'da guarnição de

Guaramirim, com qua
tro bombeiros, se des

locaram até o local, on

de utilizaram cerca de

cinco mil litros de água.
"Quando chegamos na

empresa o fogo já havia

Cesar Junkes/CP

Foram utilizados em média 7 mil litros de água para conter o fogo

reduzido com o trabalho

dos funcionários, eles

usaram mais de 30 ex

tintores para evitar que
as chamas se alastras
sem", relata um dos

porque não sabiam a:

proporção do incêndio,
mas quando os dois

caminhões da outra

guarnição chegaram o

problema já havia sido

resolvido, usaram ape-

�s
dois mil litros de

ua.
"

:�)egundo informa--
�t,.-----�------------------------------------�\:--------------�

socorristas.
<'

Ele conta que 'solici-
taram o apoio dos bom

beiros de]araguá do Sul

ENTIDADE AMIGA SOLIDÁ
CNPJ 04.777.463/0001-15

EDITAL Nº 002/2002

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRiÇÕES PARA EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMíLIA -

PSF - SCHROEDER - SANTA CATARINA

A Entidade Amiga Solidária, fundamentada nos termos do ort. 3 do seu estatuto, abre inscrições
para profissionais do Programa Saúde da Família, ficando as vagas assim distribuídas:

NÚMERO DE VAGAS
2
2
2

SALÁRIO-BASE
3.840,00
1.850,00
619,95

PROFISSIONAL
MÉDICO
ENFERMEIRO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

EXIGÊNCIAS PARA O CARGO:
• Portor Certificado de conclusão de curso médio ou superior

" Registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional
• Disponibilidade de tempo para Jornada de 40 horas semanais (8h/dia)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
• Certificado de conclusão de curso médio ou superior
• Carteira do registro no, órgão fiscalizador do exercício profissional (xerox)
• Carteira de Identidade (xerox)

,

• CPF (xerox)
• Título de Eleitor (xerox)·
• Curriculum Vitae'
• Comprovante, de residência (talão de água ou luz).
SELEÇÃO:
• Análise do Curriculum Vitae

Cargas aéreas
. .'

nacionais e

internacionais
• Entrevista individual dos selecionados 'através dos curriculuns.

INSCRIÇÕES: ,\

As inscrições poderão ser realizadas somente pelo interessado.
Não será cobrada taxa de inscrição.
Local: Centro de Saúde de Schroeder - Centro.
Período: 21 a 30 de janeiro de 2002.
Horário: 10:00 às 12:00 e das 15:00 às 18:00

Responsável: Assistente Social Silvana. ou Recepcionista Nádia.

Fones: (Oxx47) 371-0363/ 275-0651

Rua Cei. Procópio Gomes, 246
E-mail: brasil@netuno.com.br

Schroeder, 18 de janeiro de 2002.

Anair Fritzke Jurck
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ex-piloto da F-1 é preso em aeroporto
HEATHROW - o inglês

Ian Ashley, que correu na

F-1 entre 1974 e 1977, foi

preso anteontem (16) no

aeroporto de Heathrow

por estar portando canive

te, alicate e uma chave de

fenda. De acordo com os

seguranças do aeroporto,
Ashley escondeu os objetos

na meia, mas acabou sen

do flagrado antes de em

barcar, Ele foi liberado

em seguida.
{'

O ex-piloto ficou

famoso pelos fortes aci

dentes, que sofreu du

rante a carreira. Sua pior
batida aconteceu nos

treinos para o GP do

Canadá de 1977, quando
. quebrou os dois torno

zelos. Ian passou pelas se

guintes equipes na F-1:

Tokeo, Brabham, Williams,
BRM e Hesketh. Seu me

lhor resultado foi um 14°

no GP da Alemanha de

1974, na sua estréia na

categoria.

Futuro da Prost deve ser definido na Z"-feira
FRANÇA - o futuro da

Prost deve ser conhecido

na segunda-feira, quando
acontecerá uma reunião

entre a equipe e juízes da

Corte de Versalhes, na

França. AJustiça havia

determinado que a Prost

teria de pagar suas dívidas,

estimadas em US$ 30 mi

lhões, até o último dia 15,
mas o time conseguiu es

tender o prazo.

Segundo notícias que
circulam na Europa, um

grupo de investidores

italianos estaria quase
fechando a compra da

Prost. As especulaçõês,
neste caso, são constantes

e totalmente imprecisas.
Se Alain Prost não ar

rumar o dinheiro para
resolver seus problemas
financeiros, a Justiça deve

decretar' a falência da

-equipe,

ENTIDADE AMIGA SOLIDÁRIA
CNPJ 04.777.463/0001-15

EDITAL Nº 001/2002

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRiÇÕES PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -

SCHR01:DER - SANTA CATARINA

BAIRROS/LOCALI DADE
Bairro Vila Amizade
Bairro Schroeder I
Vila Paraíso
Bairro Rio Hern
Bairro Bracinho e Schroeder III
Bairro Braço do Sul
Bairro Tomazelli e Rancho Bom
Bairro Duas Mamas
Bairro Centro Norte
(Sossego, Loteamento Garcia e proximidades)

VAGAS EFETIVAS
3
1
1
1
2
1
1
1
3

VAGAS SUPLENTES
6
2
2
2
4
2
2
2
6

IDISPUTA: BARRICHELLO RECLAMA DA FALTA DE ATENÇÃO DA FERRARI

S�gurnacher afirma que são

tiatados de igual para igual
MADONNA DI CAMPI

GLIO - Os personagens
envolvidos não querem
criar polêmicas. Mas como

os jornalistas insistem na

questão, criou-se a primeira
saia justa do ano entre Mi

chael Schumacher e Ru

bens Barrichello. Na quin
ta-feira, em Madonna di

Campiglio, o brasileiro dis

se que a Ferrari lhe dá de
30 a 35% de atenções, e que
se ele tivesse pelo menos

50% poderia lutar pelo tí

tulo em igualdade de con

dições com Michael Schu
macher.

Ninguém questionou o

método de Rubens para
chegar a números tão pre
cisos. Mas Schumacher, que
ontem concedeu a primeira
entrevista coletiva no

retgajJbafe de inverno da Femy'
nos Alpes Italia��s, disr�,
dou da maternanca delull li

companheiro. ''Ruben;�
te importante da #ipe.
Do meu ponto de tv/sta, o

time dá a ele�fuesmoapoio que dá a im. Não

tenho dúvidas JI?J 're isso. A

Ferrari é uma equipe gran
de, perfeitamente capaz de

preparar dois carros iguais.
Não há diferença de equi
pamento entre o que eles

me dão e o que dão a ele."

A Ferrari apresenta seu

novo carro no dia 6 de fe

vereiro, em Maranello.

Schumacher admitiu que a

equipe pode começar o

campeonato, no dia 3 de

março, em Melbourne,
com o modelo de 12001.
"Mas essa não é nossa idéia.
o novo carro é uma evo

lução do ano passado, por
que o regulamento não

mudou. Não vai haver ne

nhuma grande revolução

Flavio Mazzi

Michael Schumacher ainda é favorecido na equipe

melhor o funcionamento

dos pneus Michelin. Meu

irmão e seu companheiro
serão uma grande ameaça.

Quanto à McLaren, eles

têm sido muito rápidos
nos testes, mas precisamos
ver como vão se adaptar
aos riovos pneus."

Tetracampeão mun

dial, Schumacher busca

neste ano igualar os cinco

títul6s de Juan Manuel

Fangi�, o piloto que mais

conquistou campeona
tos em todos os tempos.
Mas o alemão garante que
essa não é sua principal
motivação. "Nunca tive

problemas para me. man

ter motivido. Saber que

apenas 24 pilotos compe
tem na F-1 já é o suficiente

para qualquer um se sentir

motivado. E estar entre eles

técnica. Teremos um

câmbio diferente e alguns
componentes novos. A

aerodinâmica também
será completamente dife

rente", explicou.
Schumacher começa

para valer os testes de pré
temporada amanhã em

Valência. Mas na última

segunda-feira ele andou

em Fiorano e quebrou o

recorde da pista. "Eu �ó
queria ter certeza de que
ainda era capaz de guiar
um carro de corrida, brin

cou. Estava sem dirigir
havia muito tempo. Foi

bom, porque pude experi
mentar algumas coisas

novas, entre elas o câmbio,
que quando a gente testou

pela primeira vez apresen
tou alguns problemas."

Perguntado sobre seus

principais rivais em 2002,
Schumacher elegeu a Wil

liams e a McLaren. "A

'correndo por uma grande.
equipe é tudo que se pode
querer. As corridas são a

Williams terá um motor minha vida. Eu corro por-
BMW ainda mais forte que' amo isso aqui", con-

neste ano e já ehtende cluiu. (FLAVIO GOMES)
�

A Entidade Amiga Solidária, fundamentada nos termos do art. 3 do seu estatuto, abre inscrições
para Agentes Comunitários de Saúde, ficando as vagas assim distribuídas:

Salário-base: R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais)

Exigência §ara o cargo: ..'
• Residir no airro/localidade onde irá trabalhar há pelo menos 2 anos
• lOGrou completo
• 18 emas completos

.

• Disponibilidade de tempo para Jornada de 40 horas semanais (8h/dia)
Documentos Necessários
• .Corteiro de Identidade (xerox)
• CPF (xerox)
• Título de Eleitor (xeroxl• Comprovante de Conc usão de lOGrou .

• Comprovante de residência (talão de água ou luz) de janeiro de 2000.
Seleção: ,

Local: Núcleo Avançado de Ensina Supletivo - NAES "

Rua Paulo John, nO 145 - Centro - Schroeder - SC
Data: 02.02.2002
Horário: '8:00
Metodologia: Entrevista Individual que selecionará o -triplo do número de vagas efetivas.
Os selecionados receberão capacitação e deverão prestar exame escrita no final do treinamento.
Inscrições: '.
As iF1Scri�ões poderão ser realizadas somente pelo interessado.
Não sera cobrada taxa de inscrição.
Local: Centro de Saúde. de Schroeder - Centro.

Rua Paulo John, nO 145 - Centro - Schroeder - .SC
.

Período: 21 a 30 de janeiro de 2002.
Horário: 15:00 às 18:00
Responsável: Assistente Social Silvana de Melo Santos

Schroeder, 18 de janeiro de 2002.
Anair Fritzke Jurck

Presidente

. Comprar máquinas e Iermmentas
pela internet é hiper.

'

BREITHAUPT .' •Tradlçlo ena Qualidade :.:.-1...

t
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I FUTSAL: ESTRÉIA DA MAlWEE ESTÁ MARCADA PARA O �IA 19 DE MARÇO, ÀS 20 HORAS, EM JS Intelbrasmotivadoparavencer

primeiro jogo na SuperligaMalwee vai solicitar .mudanças
.' �,�

na tabela da biga Nacional
padrão de 'jogo que teve

contra o Minas -, avalia

Djalma. ''Precisamos apenas
mostrar mais vontade de
vencer e acreditar nisso com

firmeza. Estar mais moti

vado ainda", disse. Um dos
trunfos para isso é o oposto
Boi, que lidera o ranking dos
melhores pontuadorescom 60

pontos em três jogos. O saque,
segundo melhor da Super
liga até aqui, e a defesa, ter

ceira em aproveitamento, são

outros fatores que dão con

fiança para um bom resultado,
O bom rendimento, do

ponta Zaga e do meio-de
rede Estiva, diante do Tele

mig/Minas, deixaram boas
duvidas para Djalma defi

nir a equipe que inicia o jogo.
"É uma prová que temos

um grupo homogêneo e no

mesmo rúvel técnico", diz

Djalma.

SÃO JosÉ - A boa

apresentação na partida
frente ao Telemig/Minas
serviu para motivar ainda
mais o time da Intelbras/São
José em busca da primeira
vitória na Superliga Mascu
lina de Vôlei 2001/02. Na

\

quinta-feira, a equipe foi a pri-
meira a vencer um set do
atual bicampeão brasileiro,
'num jogo bastante equilibra
do e onde o saque forçado
dos mineiros desequilibrou
no final. Mesmo perdendo
por 3 sets a 1 (25/22, 17/
25,25/22 e 25/16), o técnico

Djalma Cardoso está con

fiante na motivação do gru

po para, hoje, superar a

Uneb (DF) em jogo que ini

cia às 19 horas, no Ginásio

Municipal de São José.
- O importante é que

o grupo tenha consciência de

seu potencial e mantenha o

,

JARAGUÁ DO SUL -;-' A

:omissão técnica da Malwee
vai propor até segunda-feira
mudanças na primeira tabela

apresentada pelos dirigen
tes da Liga Nacional de Fut

sal para o torneio deste ano.

Após a reunião realizada no

Banespa na manhã de quar-
,

ta-feira, dirigentes das prin
cipais equipes de futsal ga
nharam prazo de até cinco
dias para fazer suas obser

vações. A Malwee, única re-

Barbosa, e o' Atlântico, de

Erechim, num intervalo de
12 horas. "Deixaríamos a

quadra no sábado à noite,
descansaríamos numa via

gem de 260 quilômetros
para entrar em quadra às 11

horas de domingo. É inad

missível", disse Ferreti.

O treinador comentou

ainda que os dirigentes da

Liga deverão se pronunciar
amanhã sobre a permanên
cia do Corinthians na com

petição. "A equipe paulista
atravessa uma crise financeira

e poderá ser substituída por
uma equipe do Mato Grosso

ou mesmo pelo Botafogo
(RJ). Existe.também a pos
sibilidade do Grupo A fi-

Arquivo/CPEdson Junkes

Atletas estão se preparando para a Taça Brasil

presentante catarinense, está Verde e UCG (Goiás). propor a mesma alteração",
inclusa no Grupo B e terá O técnico Fernando Fer- comentou o treInador. A
como adversários os times .reti disse que uma das mu- estréia da Malwee está

da Ulbra e UCS (RS), São danças propostas pela 'equi- marcada para o dia 19 de
Paulo e Wimpro (SP), Vasco pe jaraguaense será o adia- março, às 20 horas, no gi
dá Gama (RJ), Londtína e menta dos jogos dos dias násio do Parque Malwee.

Poker/Foz (PR). Na outra, 23, 24 e 26 de março. ''A Outra irregularidade ob
chave ficaram as equipes da seleção brasileira estará na servada na tabela é a reali
ACBF e Atlântico (RS), Itália participando de um ",zação das partidas marcadas

Banespa, Corinthians e San- mundialito neste período e
. \"..,ara os dias 23 e 24 de mar-

,

tos (SP), Minas (MG), Rio diversas equipes deverão t?1 contra ACBF, de Carlos
�n

Malwee recebe convite parat�rneiono Japão
.

,

JARAGuA.DO SUL - A jará dois dias antes da aber- (RSA� ginásio do Parque de Salão. "Em princípio que

equipe recebeu um convite tura do torneio e retornará Malwê". Os dirigentes estão remos apenas trocar a data
da Federação Japonesa de ao Brasil no dia 14 de maio. analisa�� a realização de do jogo contra o Atlântico,
Futsal para participar, entre A comissão técnica da mais três� srtidas contra �as de 23 para 24 de março, e

os dias 8 e 12 de maio, do Malwee também está se equipes g1Lchas de Carlos contra o Rio Verde, de Goiás, '

torneio Futsal Festa 2002, movimentando para ar- Barbosa e Atlântico, de Ere- de 25 para 26 de março",
que irá acontecer na Supera- rumar amistosos até o início chim (RS), que este ano par- disse Rangel, A Confedera
rena Saitama, em Tóquio. A da fase regional da Taça ticipa pela primeira vez da ção Brasileira de Futsal con

delegação jaraguaense aguar- Brasil, que será disputada em Liga Nacional. firmou quinta-feira a desis
da a visita para os próximos Jaraguá do Sul entre os dias Em relação à tabela da tência do Corinthians �SP) do
dias de um outro contato 18 e 22 de fevereiro. No dia Liga Nacional, o supervisor certame deste ano. A vaga
dos organizadores definin- 7 de fevereiro está agendado Kléber Rangel afirmou que deverá ser disponibilizada a

I

do o nome dos adversários um jogo contra, um adver- a Malwee irá aguardar a um time do Mato Grosso
e os horários das partidas. O sário a ser definido na reinau- divi1lga�.ão oficial da progra- ou ao Botafogo (RJ).
técnico Fernando Ferreti guração do piso do ginásio mação da seleção brasileira Os jogadores terminam

garantiu a participação, já que Rodolpho Jahn, em Guara- para_a disputa do Mundialito hoje pela manhã, no litoral de
a o torneio coincide com mirim (SC). No dia 14 já foi 'na Itália, em março, para se Barra do Sul (SC), a segunda/

uma folga na tabela da Liga, acertado uma partida contra manifestar junto à Confede- semana da pré-temporada,
Nacional. A delegação via- o time do Carlos Barbosa ração Brasileira de Futebol realizando exercícios.

car apenas com sete equi
pes", afirmou. o supervisor
técnico da Malwee, Kleber

Rangel.

o SEU LUGAR!AQUI

Nalo:çio '" Natasio'pI bebês

Hidroginásti(a - Street Dauc:e

Mus(ula�io .. Bump
(o Step
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