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o Museu Municipal Emílio da
Silva voltou a funcionar em ho
rário normal desde o início
desta semana. localizado no

centro de Jaraguá do Sul, é um

dos pontos de atração turística
da cidade. PÁGINAS 6 E 7

o senador Casildo Maldaner
(PMDB) atribuiu ao Palácio Santa
Catarina os boatos de que dis
putará o Governo do Estado, em
substituição ao prefeito luiz

Henrique da Silveira, que cor

reria ao Senado. PÁGINA 4

.m

SSBRAE·
.

-
-

se

. Coordenador dos grupos, José Antônio Vieira, esteve presente à primeira reunião com os empresários do programa

Construção civil inicia nova fase
Onze empresas do ramo da construção civil

de Jaraguá do Sul e Joinville já aderiram ao., Pro-
I

grama Brasileiro de Qualidade e Produtividade
no Hábitat, do governo federal e apoio do Sebrae

/
e do Senai. O objetivo do programa é qualificar
as empresas do ramo, que terão mais facilidade
de financiamento e outra série de vantagens.

PÁGINA 8

PSDB deve lançar
deputado estadual

o PSDB da Amvali está de

cidido a lançar candidato a de

putado estadual. Os tucanos

acham que os aliados não apoi
rão a reeleição de Caropreso.

-,

PÁGINA 3

Paraplégicos vão
treinar basquete

PME passa por
reformulação

A Fundação Municipal de

Esportes está efetuando pré
distribuição dos cargos para
iniciar as atividades. de 2002,
antes do concurso público.

PÁGINA 11

Dirigentes do basquete e da

Duas Rodas Industrial discutem

projeto que viabiliza treino de

basquete para pessoas paraplé
gicas em Jaraguá do Sul.

PÁGINA 12
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Nota pública 'da
Presidência da, Câmara de
Vereadores de Guaramirim

I(

EVALDO JOÃO JUNCKES - Vereador do PT e presidente da
Câmara de Vereadores

Desde o dia 17 de dezembro de 2001, está em vigor a Lei Municipal
2.486/2001, que atualiza os subsídios dos vereadores da Câmara de
Guaramirim. Ela estabelece que a partir deste ano, cada vereador terá

um aumento em seu salário de R$ 1.929,95 para R$ 2.153,43 e para o

presidente da Câmara de R$ 2.894,92 para R$ 3.228,64. Esta mudança,
aparentemente, beneficia mais o presidente do Legislativo. No entanto,
é _preciso ressaltar e esclarecer que foi este vereador o único que se

voltou contra esta afronta aos munícipes, buscando inclusive junto ao

Tribunal de Contas de Santa Catarina embasamento jurídico para

impedir que os vereadores legislassem em causaprópria, aumentando
seus salários e trazendo gastos desnecessários ao Município.

Alérh disso, este vereador do PT não poderia votar contra seus

projetos, entre eles o que dispõe sobre a redução do salário do prefeito,
do vice e dos vereadores, o que traria, caso fosse aprovado pelos
vereadores e sancionado pelo prefeito, uma economia anual de quase
R$ 200 mil. Lamentavelmente este projeto de redução dos salários foi

rejeitado pelas comissões da Câmara e teve que ser arquivado. O mesmo

fim teve outro de nossos projetos, que buscava diminuir as férias de

90para 30 dias, trazendo assim importante economia para os cofres

públicos. Outro fator que motivou nossa posição contrária ao aumento

de salário dos vereadores é que nunca a Câmara de Guaramirim

economizou tanto como nó ano de 2001. Foram mais de R$ 60 mil

economizados para, agora, isso ser gasto em poucos meses somente

com os salários dos vereadores.
'

As discussões foram acirradas na noite de 13 de dezembro, quando,
com exceção do presidente, os demais vereadores aprovaram a lei que
aumenta em cerca de 21,5% os salários dos vereadores do Município.
Na sessão anterior (11/12/2001),foi apresentado e lido o Ofício

Circular TC/GAP 10/2001, assinado pelo presidente do Tribunal de
Contas de Santa Catarina, Salomãó Ribas Júnior, onde o mesmo deixa

claro que, desde a Emenda Constitucional 25, de 14/2/20QO, "não é

possível promover alterações no subsídio (salário) ou fixar novo subsídio
dentro do curso da legislatura". Segundo o Tribunal de Contas, somente'

é possível com uma revisão anual prevista na parte final do inciso X

do Artigo 37 da Constituição Federal, que deve acontecer sempre na

data da revisão anual da remuneração de todos os servidores públicos
municipais e sem distinção de índices, seria possível aprovar tal aumento,
o que não foi o caso, aqui em Guaramirim.

No momento em que a sociedade espera da classe política respeito e

trabalho, lamentavelmente alguns vereadores de nossa cidade mostraram

quais são seus verdadeiros interesses, Como podemos aceitar que se

concedam aumento de21,5% enquanto a maioria da população brasileira

terá um mísero reajuste no salário mínimo de R$180,00 para R$ 200,00?
Enquanto isso falta recurso para a Prefeitura investir na melhoria do

ensino municipal, no saneamento, no calçamento de ruas, nos

financiamentos populares para gerar empregos, enfim, na melhoria da

qualidade de vida de cada cidadão de Guaramirim.
Não fornos eleitos para legislar em causa própria, mas sim pelo

que a população anseia e, com certeza, aumentar nossos salários está

muito longe de ter o apoio dos munícipes. Mesmo sendo obrigado a

pagar o salário até que esta Lei 2.486/2001 seja revogada, não vou

descansar e aceitar isso. Já ingressamos com uma Ação Direta de:
Inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e, tão

logo tenhamos esta vitória, comprometo-me devolver toda a diferença
de R$ 333,72 mensal que, como presidente da Câmara, recebi desde a

publicação da lei. No primeiro ano desta legislatura atuamos pautados
na transparência e na moralização do dinheiro público. Não será diferente
até o fim de nosso mandato popular.

I

I ii

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

Insegurança no trânsito

Os textos e colunas asslmulos são de resjKmsabtlidades exclusivos dos autores, mio refletindo, necessariamente, a oplnüio do}_I.

\.

o acidente de trânsito que
aconteceu na segunda-feira na

Rua Walter Marquardt e que
tirou a vida de um garotinho de

apenas 11 anos deixou marcas

profundas não somente na fa

mília do menino morto. Tam
bém

.

abalou a população de

Jaraguá do Sul, especialmente
àqueles que passavam pelo
local na hora em que ocorreu o

atropelamento,
Sem. ter a pretensão de

apontar culpados ou inocentes,
fato tão trágico nos faz pensar
na necessidade urgente de

construção de mais ciclovias em

�Jaraguá do Sul, especialmente
nas ruas e avenidas de grande
movimento de pedestres e de

automóveis. Certamente esse

garoto não teria perdido a vida,
de forma tâo trágica e prema
tura, se existisse ciclovia no lo

cal do acidente.
A necessidade de mais segu

rança para os ciclistas é denun
ciada sempre que acontece

acidentes graves. Os, ciclistas

são as maiores vítimas de

atropelamentos. O risco maior

fica por conta da garotada que,

justamente pela idade, não se

preocupa tanto com a segu
rança e acaba cometendo im-

'prudências, como a que re-

r:
'Afalta de segurança no

trânsito, especialmente
no caso dos ciclistas,

está se transformando
num dos mais graves

problemas de

Jaraguâ do Sul .J
sultou no atropelamento de

segunda-f�ira.
Mas não são apenas as crian

ças as vítimas da insegurança
no trânsito pela ausência de
ciclovias. Ciclistas adultos tam

bém enfrentam o trânsito com

a desenvoltura de quem não

conhece o perigo que correm.

Disputam espaço com carros,
ônibus e caminhões como se

estivessem em pista exclusiva,'
sem demonstrar muita preocu
pação com os perigos.

Acreditamos que uma

cidade do porte de Jaraguá do
Sul não comporta mais esse

tipo de situação, onde bici
cletas e automóveis tentam

conviver nQ mesmo espaço,
desconsiderando os riscos e os

perigos de acidentes, muitas

vezes fatais. Consideramos que
está mais do que na hora da

administração pública colabo
rar na resolução desse proble-
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ma, implementando a constru

ção de mais ciclovias em, todos
os bairros da cidade. Certamen

te o número de acidentes en

volvendo ciclistas diminuiria
sensivelmente.

Mas não é somentenas ruas

e avenidas que os ciclistas
correm perigo. Habituados a

usarem a bicicleta para passear
e trabalhar, muitos enfrentam

as rodovias da região em seus

trajetos diários, como é o caso

dos moradores de João Pessoa

e adjacências, que trafegam
inclusive à noite pela rodovia

que dá acesso ao bairro. Nestes

casos o risco de acidente ainda
é maior devido à velocidade
dos automóveis e do descuido

dos ciclistas, que freqüente
mente invadem a pista desti

nada. aos carros para fugir do
acostamento irregular. À noi

te o. perigo é maior ainda, pois
a grande maioria dos que
andam de bicicleta não usa'
o equipamento de segurança
necessário indicado pela Polí
cia de Trânsito, como espelho,
luz e buzina. A falta de segu
rança no trânsito, especialmente
no caso dos ciclistas, está se

transformando num dos mais

graves problemas deJaraguá do
Sul.
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As lamentações do vice-prefeito Moacir Bertoldi

(PPB) em relação ao isolamento a que está

submetido na Prefeitura de Jaraguá do Sul e da

falta do gabinete executivo, prometido em

campanha, foram previstas por esta coluna dias

depois de confirmada a coligação PSDB/PPB.
A análise do futuro político de Bertoldi foi feita

na Coluna Mosaico de 8 de junho de 2000, após
contato com pefelistas da região. Na época,
revelou que alguns acreditavam que o PFL foi

extremamente estratégico ao abrir espaço à

candidatura do vereador na chapa majoritária, já
que Bertoldi é o único representante da chamada

direita com possibilidade de ascensão. "Na direita

o maior adversário do PFL é o Bertoldi. A in

tenção do partido é manter as mesmas secreta

rias e projetar alguém para as eleições de 2002",
disse um pefelista, que pediu para não ser identi

ficado.

MISSÃO
O senador Casildo
Maldaner (PMDB) está

empenhado em apazi
guar as alas do partido
emJaraguádo Sul. Esta

semana esteve reunido

com o ex-secretário da

Casa. Civil Ademar

Duwe tentando con

vencê-lo a buscar o en

tendimento com o atual

presidente do diretório

local, deputado Ivo

Konell. "Senti um des

prendimento de ambos

na busca do objetivo
maior, às eleições ao

Governo do Estado",
disse.

PESQUISA
Em entrevista coletiva

no dia 16 de outubro,
o prefeito Irineu Pa

sold (PSDB) informou

que pesqUIsa enco

mendada por uma em

presa do Município
apontou que 70%

aprovam a administra
ção. Na época, disse

que a empresa promete
ra divulgar o resultado
da pesquisa "nos pró
ximos dias". Três me

ses depois, não se fala

mais na tal pesquisa e

sequer foi revelado o

nome da empresa que
a encomendou.

� ADD/Makler �
ÉMAISSEGURO

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

Saiba que trabalhamos sempre pensando na sua

sequrança e tranqüilidade.

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

I CANDIDATO: PT QUER UM REPRESENTANTE DA CLASSE TRABALHADORA EM BRASíLIA

Emerso� critica a atuação
parlamentar de Caropreso

]ARAGUA DO SUL -

Decidida a lançar um can

didato a deputado federal

pela região, a direção do PT

da Arnvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita

pocu) está empenhada em

desvincular a candidatura aos

boatos de que a intenção é

"atrapalhar" a reeleição do

deputado Vicente Caropre
so (PSDB). O professor
Emerson Gonçalves, um dos

pré-candidatos à Câmara

Federal, justificou a decisão
afirmando que "a classetra
balhadora precisa de um re

presentante em Brasília para
defender seus interesses".

Na opinião dele, Caro

preso não está comprome
tido com os anseios da po
pulação, mas dos grupos eco

nômicos e das administra

ções públicas onde há inte

resses políticos. ''A candi
datura petista à Câmara Fe
deral é uma alternativa viável
à classe trabalhadora quevem

perdendo direitos e o poder
de compra em função da

política neoliberal do go
verno Fernando Henrique",

]ARAGuA DO SUL --

.

Apesar da grande maioria

dos membros dos diretó
rios municipais do PSDB da
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita

pocu) ser favorável ao lan

çamento de candidato a

deputado estadual, o partido
só baterá o martelo em

fevereiro. Na quarta-feira; o

presidente estadual da

legenda, deputado federal
Vicente Caropreso, reuniu as

executivas das cmco cidades
da microrregião para ante

cipar a discussão sobre

estratégias de campanha,
linha de atuação e candida-

deral", reforçou.
REUNIÕES -- A co

ordenação microrregional
do PT realiza no dia 28 de

fevereiro, em Guaramirim,
reunião para definir candida

turas e discutir as estratégias
de campanha. No início do

mês, o diretório de Jaraguá
do Sul faz reunião de plane
jamento com vistas às elei

ções de outubro. (MAURILlO
DE CARVALHO)

ra a. região, o que é obriga
ção do governo federal,
aprova a Lei Kandir", fus

tigou, lembrando que Ca

ropreso foi contrário ao au

mento do salário mínimo e

se ausentou da sessão que al

terou a CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho). ''Ele

(Caropreso) é 115% governo
e zero por cento população.
É por isso que o PT terá

candidato a deputado fe-

candidatura do vereador
Lio Tironi.

Na avaliação de Niura,
a possibilidade do PSDB

lançar candidato a deputado
estadual é grande. ''Mais de

80% dos membros do di

retó,rio deJaraguá do Sul são

favoráveis à candidatura'

própria", revelou, acrescen

tando que percebe uma ten

dência das demais exe-

. cutivas em acompanhar a

decisão jaraguaense. A

posição de Niura coincide
com as declarações das

principais lideranças tucanas

da região, que manifes
taram-se favoráveis ao Ian-

Emerson Gonçalves diz que trabalhador precisa identificar projetos políticos

Clínica de Ortopedia e

Traumatologia de Guaramirim

* Dr. Rogério Luiz da Silva - CRM 6243
* Dr. Ivo Knut Anders Ir - CR/!\ 8879

declarou, informando que o

PT não está preocupado
com as insinuações feitas

pelos partidos adversários.
Mantendo a crítica à

atuação de Caropreso,
Emerson lembrou que o

parlamentar foi favorável à

Lei Kandir, que retira re

cursos das administrações
municipais. "Ao mesmo

tempo que discursa pro-
. metendo verb . federais pa-

turas.

Segundo a presidente do
diretório local, Niura dos

Santos, o PSDB regional de
finiu-se pela candidatura do

prefeito de Balneário Cam

boriú, Leonel Pavan, ao

Governo do Estado e pela
reeleição de Caropreso. "Fa

remos um encontro decisi
vo em Barra Velha, em mea

dos de fevereiro, para fechar

questão em relação à can

didatura de deputado es

tadual pela região", in

formou, lembrando que na

reunião dessa semana a exe- .

cutiva de Corupá sugeriu o

lançamento imediato da

Alendemol comu!fol orfopédí(o e Iroumolologíco, imohílízoçõel genodol,
punçõel orfículorel, curofívol, ele.

(47) 373·2868
Rua João Butschardt, 84, sala 12 - Centro Comerciai Pauio Donini • Guararnirim/SC

çamento de um candidato

a deputado estadual.
ANÁLISE -- Um líder

do PSDB do Município
disse que a tendência por
candidato próprio está fun

damentada nas candidatu

ras dos partidos aliados. "O

PFL e o PPB vão mesmo

apoiar o Vicente? Onde foi

lançada a candidátura do

Dreyer? Na casa do vice

governador, que é daqui de

Jaraguá do Sul. Além do

mais, existe a pressão das

executivas estaduais para o

apoio' aos candidatos dos

respectivos partidos", jus-
,

tificou. (MC).

VERDE VIDA

A Rede Brasil exibe, em março, um documentário

polêmico sobre maconha. Com duração de 30

minutos, Maria Joana, de Pedro Paulo Carneiro,
retrata a vida de um brasileiro cujo sustento é

uma plantação ilegal da erva, em Amsterdã, na

Holanda.

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

PSDB da Amvali define candidaturas em fevereiro

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

Ruo Barão do Río Bmnco, 637 • Solo 2 • Centro· Jaraguá do Sul· se

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO PoVO POLÍTICA
o

SÁBADO 26 de janeiro de 2002

I BOATOS: MALDANER NEGA CANDIDATURA AO GOVERNO DO ESTADO, EM SUBSTITUiÇÃO A LHS

Senador credita informação a
,

'desespero' do govemo Amin
GUARAMIRIM - o

senador Casildo Maldaner

(PMDB) rebateu com ir

ritação aos boatos de que
o partido estaria avaliando
a possibilidade em lançá
I? candidato ao governo,
em substituição ao prefeito
de Joinville, LuizHenrique
da Silveira, que disputaria
o Senado. Maldaner disse

que a informação está s,en-
do "plantada" pelo Palácio

Santa Catarina, "preocu
pado com o crescimento

da candidatura de Luiz

Henrique". A declaração
foi feita na manhã de quin
ta-feira, durante visita ao

Município, onde se encon

trou com o prefeito Mário

Sérgio Peixe,r, o Dêgo
(PFL), e com vereadores.

O senador também

negou a possibilidade do
.

prefeito de ]oinville com

por a chapa com o minis

tro José Serra. "Foi v:en
tilado essa possibilidade. A

lembrança é uma honra

para Santa Catarina, mas a

prioridade é o Governo

I GUARAMIRIM - O pre
feito Mário Sérgio Peixer, o

Dêgo (PFL), prometeu
apoiar a candidatura do de

putado federal Vicente Ca

ropreso (PSDB) à reelei

ção. Ele justificou a opção
afirmando que "é preciso

.

deixar de pensar no pessoal
para pensar no coletivo".

Dêgo, entretanto, condicio
na o' apoio ao não lança
mento de um candidato tu

cano da região à Assem

bléia Legislativa.j'Neste ca

so, o PFL pretende lançar
um candidato a deputado
federal pela região", avisou.

Peixer segue o raciocí-

Edson Junkes/CP

Casildo Maldaner (O) com o prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixe r I

'

,

Amin, ambos do PPB. PMDB, o PSDB terá di-

COLIGAÇÃO - Malda- reito à primeira classe, e

do Estado", reforçou, apro
veitando para criticar a ad

ministração Amin. ''As,�e-'
cisões para d� Estado são

tomadas no café da manhã,
na casa do casal. Precisa

mos descentralizar o go
verno e atender com a mes

ma atenção todos os mu-

nicípios", alfinetou, numa

referência ao governador
Esperidião Amin e à prefei
ta de Florianópolis, Ângela

nio da maioria dos políticos
da região, que defende o
lançamento de três candi-

'datos a deputado estadual
- "no máximo quatro"
- e o apoio dos partidos
à candidatura de Caropreso.
''Apoiarei o Vicente sem ne

nhum problema. Sou inde

pendente e não tenho com

promissos com ninguém",
declarou, reforçando a idéia
de que é precisá "pensar na

região, para fortalecê-la".

O prefeito acredita que -a

região tem condições de ele

ger três estaduais e um fe

deral. I

Sobre as divergências

ner informou que o par
tido mantém as negocia
ções com o PSDB para
uma possível aliança para
disputar o Governo do Es

tado. Lembrou que o vice

prefeito deJoinville, Marco

Tebaldi, é do PSDB e que
os partidos estão coliga-

.

dos em diversos municí

pios. "N�overno do
,

Dêgo promete apoiar a candidatura de Caropreso à reeleição

Dr. �Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

não estará nos porões, to

mo está hoje", repetiu,
-, acrescentando que foi ofe

recido o cargo de vice-go
vernador e uma vaga ao

Senado, Maldaner disse

que oPMDB quer ampliar
a aliança para construir um

projeto alternativo para
Santa Catarina.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

entre os partidos que in

tegram a coligação Mais

Jaraguá do Sul (pSDB, PPB,
PFL, PTB e PL) em relação
a candidaturas, que poderá
refletir na região, inviabi

lizando futuros acordos,
Dêgo disse que vai propor
um �plo debate. "Os

partidos da coligação Mais

Santa Catarina precisam
avàliar o momento e buscar

o consenso em nome da

unidade partidária e em

benefício da região", pre
gou, lembrando que o pri
meiro passo deve ser dado

pelos dirigentes de Jaraguá
do Sul.

PREVISÃO - Para o
,

prefeito, a votação da can

didata do PFL a deputado
estadual, vereadora Maris

tela Menel, surpreenderá.
"Só em Guaramirim ela

fará mais de cinco mil vo

tos", prevê, informando
I

que, nas pesquisas, Maris
tela já aparece em tercei

ro lugar, atrás apenas do

deputado estadual Ivo Ko

nell e do coordenador mi

crorregional do PT, Dio

nei da Silva. "Quando a

campanha estiver nas ruas,

ela (Maristela) vai ultrapas
sar o Dionei", declarou.

(MC)

O prefeito de Schroeder, Osvaldo Jurck (PMDB),
garante que não tem nenhum interesse em deixar o

partido para filiar-se ao PSDB, fazendo o mesmo

caminho do ex-prefeito Gregório Tietz, de quem
foi vice-prefeito. As especulações em torno da sàída

de Jurck do PMDB ini�iaram logo após ter recebido

o deputado federal Vicente Caropreso, presidente
estadual do PSDB, em companhia de Tietz, para

I

apresentar as reivindicações do Município.
Júrck jura que o assunto sequer foi abordado. "Nunca

houve qualquer convite para me filiar ao PSDB.

Tenho um bom relacionamento com o deputado,
que é o representante da região em Brasília. Além

I

do mais, governamos Schroeder numa coligação que
inclui o PSDB é o PPB", explicou, revelando que o,
diretório municipal ainda não definiu a quem dará o

apoio para a Câmara Federal.

DISCURSO REIVINDICAÇÃO
Aproveitando a Pfesen
ça -de Maldaner no Mu

nicípio, a diretoria da

Aciag (Associação Co

mercial, Industrial e Agri
cola de Guaramirim) en-

.

tregou ao senador as

principais reivindicações
da entidade para serem

intermediadas no� go
vernos federal e estadual.

Entre elas, a construção
do novo prédio do Fó

rum, um aparelho de

raio X para o Hospital
Santo Antônio e a con

clusão das obras da

Casan.

,J
Em campanha à reelei-

ção, o senador Casildo

Maldaner (PMDB) visi-

tou esta semana os mu

nicípios da Amvali (As
sociação dos Municípios
'do Vale do Itapocu). Em

Guaramirim, repetiu o

discurso em favor da

duplicação da BR-280.

''A cidade está geogra
ficamente bem localizada

entre os três maiores pó
los industriais do Estado

e o Porto de São Fran

cisco do Sul. A rodovia

é fundamental", discur

sou.

ENTRA ASPAS
--�------------------

"Não adianta fazer economia e deixar a

Casa sucateada, como está" (Vereador Altair

Aguiar - PPB - criticando ao resistência do

presidente da Câmara de Guaramirim, Evaldo

Junckes, o Pupo - PT - contra o reajuste de

21,5% no salários dos parlamentares)

KOHlBAcH MOTORES lTOA.
ESCLARECE RELAÇÃO COM A EMPRESA G F

A KOHLBACH MOTORES LTOA. vem a

público esclarecer que ela, seus sócios ou

empregados, não mantém qualquer re-
, , �

lação com a GF INDUSTRIA E COMERCIO'

(antiga Parafusos Ewald), e que o antigo
sócio dessa empresa, sr. Rogério Bollauf,
é um prestador de serviços para a Kohl

bach e outras empresas, através da M os-
.

'

delmold Indústria e Comércio Ltda., não

fazendo parte do quadro de funcionários
da I<ohlbach.
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RME
.I A CEF (Caixa
Econômica Federal)
voltou a financiar

imóveis, para famílias

com renda acima de

12 salários mínimos

(R$ 2.160). Desde 2 de

janeiro as agências da

Caixa em todo o País

oferecem três novas

linhas de crédito

_imobiliário: para

aquisição de imóveis

na planta; para
unidades novas

(prontas há até seis

meses) e para a

construção da casa

própria. \
Para quem ganha
menos de 12 salários

mínimos, as linhas da

Carta de Crédito,
FGTS (Fundo de

Garantia do Tempo de

Serviço) continuam

abertas.

Associação Jaraguaense de

Aqüiculturn realiza assembléia
JARAGuA DO SUL - A

Associação 'Jaraguaense de

Aqüicultura realiza assem

bléia geral ordinária na pró
xima terça-feira, na Recrea

tiva dá Duas Rodas, para
eleição da nova diretoria.
Também está prevista uma

palestra sobre insumos mi

nistrada por Rubens Ni
coluzzi. De acordo com o

, atual presidente da enti

dade, Dagomar Müller, a

associação conta atualmen-.

te com a participação de
dezenas de criadores de

peixe de lagoa deJaraguá do
Sul. Congrega aqüicultores,
técnicos e organizações que
se interessam pelo desen

volvimento da aqüicultura e

assuntos afins. As espécies de,

peixes mais produzidas em

Jaraguá do Sul são tilápias,
carpas, bagres e pacus.

A associação tem o

apoio técnico da Epagri e

da Prefeitura de Jaraguá do

Sul. Promove regularmente
a Pesca do Balaio, que con

siste na venda do peixe vivo,
sempre com sucesso de ven

das e aprovação popular.
De acordo com Müller, o

secretário de Agricultura,
Alcides Peixoto, garantiu aos

associados a entrega de um

transfisch e de uma barraca

para melhorar as condições
de atendimento na Pesca do

Balaio.
Outra novidade comen

tada pelo presidente é a

garantia da construção de
um abatedouro coletivoaos

associados. O abatedouro é

considerado pela categoria
como de fundamental im-

\

portância para agregar va-

lor ao peixe e permitir a sua

comercialização no futu
ro mercado municipal,
cozinhas industriais, super
mercados e até mesmo na

merenda escolar do Municí

pio.

IARTE NA LISTA: MAURO BECKER FILHO FOI O PRIMEIRO COLOCADO

Vencedor do concurso
,
Guia Fácil recebe prêmio

JARAGuA DO SUL - O

vencedor do concurso Ar

te na Lista, do Guia Fácil

2002, Mauro Becker Filho,
recebeu o prêmio na ma

nhã de quinta-feira (24) na

sede comercial do Jornal
CORREIO DO POVO. Um

cheque no valor de R$
500,00 foi entregue através

do diretor-comercial do

Guia Fácil, Romário Oli

veira. Além da quantia em

dinheiro, Mauro também

vai ter o prestígio de ver

sua tela em mais de 40 mil

exemplares da lista telefô

nica deste ano.

O jovem artista come

çou a pintar há seis meses

e, segundo ele, se considera

um autodidata. Mauro tem

apenas 16 anos e fez a obra

em pouco mais de uma

semana. "O gosto pela pin
tura talvez seja hereditá-

Mauro (O) recebeu cheque no valor de R$ 500,00
Fotos: Divulgação

rio. Minha avó também é período de 16 a 28 do úl-

artista e me incentiva bas

tante", comenta.

O concurso, que tinha

como tema "Paisagens, '

cultura e tradição", rece

beu 54 telas de 48 artistas,
entregues até o dia 7 de

dezembro. Todos os tra

balhos ficaram expostos no

Shopping Breithaupt, no

timo mês, para que a vo- -,

tação fosse feita pela co

munidade. De acordo com

Oliveira, a. apuração dos

votos foi acompanhada
com a presença de alguns
artistas e da imprensa local.

O Guia Fácil 2002 será pu
blicado a partir do mês de

abril. (ÉVILlN FRITZKE)

Artista doa tela para o CORREIODOPOVO
JARAGuA DO SUL - A

artista plástica e professo
ra de literaq� Maria de

Fátima Mateus Ossowski
,I ,

doou a obra que fez para
o concurso "Arte na Lis

ta" para oJornal CORREIO'

DO POVO, na tarde de quar�
ta-feira (23). O quadro, ela

borado com técnicas de
óleo sobre tela, foi especi
almente feito para partici
par do concurso, realizado
em dezembro,' no Shop
ping Center Breithaupt.

Sobre a tela que pintou
para o concurso, Maria de

Fátima diz que tentou ex

pressar e simbolizar bas

tante o tema, que exigia a

mistura da cultura, a pai
sagem e os costumes da

Região do Vale do Itapo
cu. "Minha primeira ins

piração foi com relação ao '

folclore germânico, forte

aqui na região. Depois fui

idealizando a casa en

xaimel e a paisagem bucó�
lica regional", explica a

artista. A casa em estilo e�

xaimel, inclusive, existen
te em grande número no

interior dos municípios da

Quadro foi elaborado com técnicas de óleo sobre tela

região, foi inspirada na

residência da também ar

tista plástica Arlete

Schõedler, sua amiga. A

artista gosta de explorar o

potencial das cores e pro
cura incorporar em suas

telas diferentes estilos: o

abstrato, o cubista e o ex

pressionista.
Natural de São Paulo,

Maria de Fátima iniciou o
. �

gosto pela arte em 1986.
Ela: recebeu as primeiras,
orientações com a artista

plástica Mármara Gonçal
ves. ''Aprendi quase todas

as técnicas de pintura com

ela", comenta. Hoje, a ar

tista divide-o tempo com

a família, o trabalho e as

pinturas, que, inclusive,
ensina em cursos feitos em

casa. Quem quiser apren
der algumas técnicas de

pintura basta ligar para
373-0075 ou visitar o ateliê

da artista, na Rua João
Ossowski, 288, em Guara

mirim. (EF)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Museu Emílio da Silva pro
�.

Acervo referente à
2a Guerra Mundial

resgata a

participação dos

pracinhas
jaraguaenses no

confl ito

2a
GUERRA MUNDI

A Pdmif)!r� 94"((" MUtHh�'1i

A Ge�s,.#Hà da GU�H'-n

A Participação d� F€6,

E,i11oKlIvim�nh) üe Jbragu(t do Sul

PaiS9$ eW#nl-whJos ntl guerra
1);1 !,Q_UM �ti,fi 3U$ Nt)$&oU rliô$

H istória de

Jaraquá do Sul
e região
contada em

fotos

penduradas
pelas paredes
do museu

o bjetos usados
no dia-a-dia dos

antigos colonos
informam sobre

o sistema de k--_1'"

trabalho no

campo
Meios de transporte utilizados pelos
jaraguaenses no início do século passado

Instrumento usado nas antigas serrarias Sala mostra antigas carteiras e lousas usadas nas escolas da época Móveis originais que pertenceram à antiga Câmara de Vereadores
-,

Desde o início desta semana, o Museu

Emílio da Silva voltou a abrir em horário

normal, inclusive aos finais de semana. A

diretora do museu, Alcioní Canuto, adianta

que a cada dois meses serão montadas
novas exposições, sem contar os nichos

temáticos. "O grande desafio para este ano

é trazer sempre coisas novas para a apre
ciação do público, que terá oportunidade
de ver novidades sempre", avisa a diretora.

O Museu Municipal Emílio da Silva foi

inaugurado em novembro do ano passado,
em grande estilo. Antes-disso; o acervo es

tava guardado à espera de um local apro
priado. Para tanto, a administração pública
restaurou o prédio da antiga Prefeitura, que
agora transformou-se em ponto de atração
turística.

Na avaliação de Alcioní, o próprio pré
dio faz parte do acervo do museu, que
abriga centenas de peças que representam
a História de]araguá do Sul, tanto na área

cultural quanto econômica e política.
Um dos pontos de maior atração é a

sala-reservada para os objetos de uso pes
soal do historiador.Emílio da Silva, Neste

espaço foi reconstruída parte da casa do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se casa de alvenaria
com 120m', situada na Rua
Erwin Doege, 71. Valor

R$ 38.000,00, aceita carro

no negócio e financia até
R$ 15.000,00.
Tratar: 370-8782 ou

9991-7544, .com Claídes ou.
Vanderlei.

ÁGUA VERDE - vende-se

somente para particular,
área industrial de 5.000m,
na BR 280, próximo
Posto Marcolla.

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

9963-9445. BARRA VELHA - Vende-se ou

aluga-se sobrado, com 3

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

9905-3941.

ALUGO quarto em

residência para moça.
Tratar: 372-1721 ou

9122-9867.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

.

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

I'--Ru-a-Ce-'.-P-r-o-co-'p-io-G-om-e-s-r/-e-O-'iv-e-ir-a,-S-J- 370-0417-

BARRA VELHA - Vende-se,
mista, c/190m'. R$
28.000,00. Tratar: 376-

1804, com Lauro.

BARRA VELHA - Vendo

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

asfaltada, terreno de

esquina, com 1 casa de

alvenaria, c/ 90m', 3 qtos,
sala, cozinha, bwc e

garagem. E 1 sobrado, c/ 3

pisos, c/ 91m', 1 sála
comercial e funcionamento,
casa residencial c/ 2 qtos,
sala, cozinha, bwc, c/
sacada, lavanderia, área
aberta e acabamento em

geso. Aceitamos carro ou

propriedade como parte do

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

ILHA DA FIGUEIRA - Aluga-se
kitinete, próx. Posto Pérola.
Valor R$ 150,00. Tratar:
9104-4588.

JARAGUÁ ESQUERDO -

Vende-se casa com 140m',
construção nova, no

loteamento Versalles. Com

suíte, 2 quartos e demais

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

JOÃO PESSOA - Vende-se ou

troca-se casa, no Condomínio
Dona Benta'. Terreno com

250m' e casa de 60m'. Valor
R$ 9.000,00 + 32 parcelas
de um salário mínimo. Aceito
carro em troca. Tratar:

9997-7184, com Celso.

NOVA SANTA ROSA - PR -

Vende-se ou troca-se, por
outra em Jaraguá. Tratar:

_2_7_6_-3_2_5_7_.__ �_. _

PARANÁ - Vende-se casa,

próximo de Cascavel, troca-se

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

negócio. Tratar: 371-9526 ou

9118-3909, com Daniel.

PiÇARRAS - Vende-se casa

em Piçaras e aluga-se uma

casa para verão. Tratar:

373-2183, com Rosilene.

RIO CERRO - Vende-se, próx.
Colégio Guilherme
Hannemann, terreno alto de
450m c/ casa em alv. + 3

qtos + 2 bwc + sala visita +

copa + cozo + lav, + faro R$
13.850,00 parcelado. Tratar
Rua dos Escoteiros, 114,
próx. Posto Marcolla.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se
uma casa, com cerca de
120m', garagem p/ 2

carros, 3 quartos, sala,
cozinha, 2 bwc, lavanderia,
óhurrasqueira. Ou troca-se

por uma camionete. Tratar:
276-0070, com José.

SÃO FRANCISCO DO SUL -

Vende-se uma casa na praia
de Enseada, contendo 3

quartos, 2 bwc, 1 sacada,
área de churrasqueira, toda

murada e demais

dependências. Aceito carro

ou casa em Jaraguá. Tratar:
372-2772 ou 371-3708,
com José Carlos.

SCHROEDER-Casaem

alvenaria, nova, c/280m'
área construída, garagem
p/ 3 carros, churrasqueira,
piscina 6x3, canil,
lavanderia, copa/cozinha,
sala, 1 suíte + 1 qto + 2

bwc (com balcões e box
Santa Marina, metais" docol
mono comando), com

aquecimento central.
Terreno 700m'. R$
50.000,00, aceito carro no

negócio, ou contra proposta.
Tratar: (47) 449-0878 ou

9975-7821.

VENDE-SE - casa de madeira

para retirar do local Uá
desmontada). Valor a

combinar. Tratar: 9104-

6421, com sr. Almeri.

VENDE-SE OU TROCA�SE
casa de alvenaria, com

300in' e terreno de

1500m', por sítio.
Aceita-se terreno ou

caminhão. Tratar:

371-5640, com Sérgio.

VENDE-SE próximo Unerj,
uma ótima casa de

alvenaria,', com 4 quartos,
bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem, com

piscina infantil, anexo

galpão com. de 90m, com

escritório. R$ 45.000,00 a

negociar. Tratar: 9102-
6925 ou 371-6069.

VIEIRAS - Aluga-se casa

mista, próx. bebidas kienen,
com 3 qtos, .toda murada.

R$ 220,00. Tratar:
9104-4588.

VILA LALAU - vende-se

sobrado com 156m'. Rua
Bernardo Dornbusch, 2021.
Terreno de esquina. Tratar:
370-1777 ou 9112-4110,
com IIson.

BARRA VELHA aluga-se
casa. Tratar: 370-9282.

CENTRO - Vende-se ótima
casa de alvenaria co�
180m', com 1 suíte + 3

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

CENTRO - Vende-se, casa

com 4 qtos, 2 bwc e demais

dep, R$ 70.000,00, nego
Tratar: 372-2462.

GOARAMIRIM - 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 de madeira para
retirar do local. Tratar:

9962-3146, com Linda ou

Felipe. A dona da casa é a

senhora Adelina, mais
conhecida amo Ina.

VILA LALAU - Vendo casa

com 135m', em alvenaria,
defronte Weg, ótima

localização. Av. Pref.
Waldemar Grubba, 2963.

. Tratar: 372-0848.

VILA LENZI - Vende-se uma

casa bagalô de alvenaria,
contendo 3 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha" garagem,
lavanderia grande com

churrasqueira. Área do lote

468m', e a área da casa de
118m'. 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.

CENTRO - Vende-se apto,
123m, 3 qtos + dep., bwc,
com garagem, 2 sacadas,
prédio Santa Teresintia, rua

João Picolli. Tratar: 371:
0993. R$ 60.000,00,
negociável.

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

móveis, somente o quarto.
Tratar: 371-8354, com Lia,
horário comercial, ou

372-0984.

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.

GUAMIRANGA - Vende-se,
próx. Dalcelis, casa material.

R$ 15.000,00. Tratar: 373-

1118, com Jair ou Vanltda.
Aceita-se contraproposta.
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Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - se
E-mail: interimoveis@netuno.com.brCRECI"O',914-J-lIA.-371_2117www.imoveis-sc.com.br. _

Vende: Alvenaria cf área 84 m2, em

terreno de 469 m2. Rua Adenor
.

Horongoso, 114

Preço: R$ 25.000,00

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

Lot. Ouro Verde.

Preçp: R$ 14.000,00

Vende: Alvenaria c/ área 120 m2, em

terreno 512m2. Rua: Luiz Picolli, 128

Preço: R$ 45.000,00 (Aceita chácara
como troca)

Vende: Apto. e ponto comercial, cf

área 156 m2. Rua Bernardo

Dornbusch, 2021 (Vila Lalau)
Preço: R$ 75.000,00

!I

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

Rua Fredolino Martins, 311

Preço: R$ 45.000,00

<'

Vende: Alvenaria com área 60 m2,
em terreno 300 m2. Rua Henrique

Marquardt (Czern�wicz)
Preço: R$ 19.5b\�00

Vende: Sala comercial (em construção),
c/ área 36m2. Rua Antonio Zimmer

mann, 61-Sala2-Ed. Topazio (Guara
mirim). Preço: R$ 25.000,00

Aluga: Alvenaria, contendo 3

dormitórios. Rua José Kochela

(Ilha da Figueira)
Aluguel: R$ 350,00

OFERTA DA SEMANA

J

Casa em alvenaria, contendo 3 dormitórios,
'

c/ área 120 m2, em terreno de 364 m2.
Rua Ervin Doege, 71 (Barra)

Preço: R$ 38.000,00 (aceita carro)

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

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

Vende: Terreno com área 1.018 m2.

Lot. Flamboyant (Laraguâ
Esquerdo)

Preço: R$ 45.000,00

Vende: Alvenaria cf 194 m2, em

terreno de 300 m2. Rua Francisco

Hruschka, 1637

Preço: R$ 95.000,00
/

Vende: Chácara c/ casa em

alvenaria de 184 m2, e terreno

375.000 m2. Néreu Ramos

Preço: R$ 100.000,00

...
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Gol io 16V

R$ 20,745,25
*

Parati 16V Plus

R$ 21.756,33
*

�

Cód.,5XllN4P4PPAQPKlWJ1
Chassi,48741

Cód., 5X51C4PAQPJl
Chassi, 233130

/

ACARAGUÁ É A ÚNICA CONCESSIONÁRIA A DISPONI�llIZAR 13 VEíCULOS COM PREÇO 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
ONDEVOCÊ
ESTIVER*

a»:CD CD tM.....Banco VoIkswagen W Cons6rclo Nacional Volkswagen •
Horário de

atendimento:
De segunda a sexta: 8h às 19h

Sábados: 8h às 12h

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000

Jaraguá do Sul

Goll.O16V(cód.5XllN4P4PPAQPKlWJl): preço promocional à vista a partir de R$ 20.745,25. Parati 16V Pfus (cód.: 5X51C4PAQPJl): p�o promocional à vista a partir de R$ 21,756,33. Sobre a p�o bcse de cada veículo ••rão adicionado. o. vaiare. d.Iret., PIS/COFINS e revi.ão de entrega. Prom�ão válida enquanto dunor o estoque.. Fotos meramente ilustrativas. Estes veículos estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. �istância máxima de 200 Km a contar da Concessionária.
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.!.. COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA

Atendimento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h30

2230 - SÃO LUIS· R. Albano Picolli,
103· coso olv., 3 dorm., solo, copo/

cozinho, área serviço, churrosq. Terreno
14x28 = 392m2• RS 38.000,00

2193 - JGUÁ ESQUERDO - R. Helmuth
Jonssen . coso madeira 110m', 3 dorm, sala, copa,
cozinha, garagem + edicula, 3 dorm., bwc, cózinha.
Terreno 14x30 = 420m'· RS 26.600,00

Urubici . lto. Vargas de Oliveira· Terreno

13x26,25 = 341,25m2• RS 10.500,00

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

socado, 2 dorm., bwc, solo estar/jantar,
,

cozinho, área serviço, área festa c/
churrasqueira e bwc, garagem 2 corras.

I

Terreno 450m2• RS 78.000,00
Ed. Maguilú . opto, 2 dorm., sala, cozinha, área

serviço, bwc, garagem. RS 35.000,00

. 2195 - VILA LENZI . R. Arquímedes
Dantas, 151 . caso olv., 118m2, 3 derm.,
solo estar, copo/cozinho, bwc, garagem.

Edícula 30m2, cozinho, 1 dorm., bwc.
_ Terreno 468m2• RS 55.000,00

Georg· casa olv. 130m', 3 dorm., sala estar/
, jantar, bwc, copa/cozinha c/ móveis sob medida,

área serviço, desp" garagem, portõo eletrônico,
interfone. Terreno 450m'· RS 65.000,00

José Pavanello, apto c/ área 108,34m', 1 suite, 2

dorm., churrasq. provativo, 1 vaga garagem, 1 sacada.
En'. RS 21.000,00 + 33JC RS 677,00 (1,20

CUS's) JC 1.20 CUS + 9 re/orfos

2209 - Jguá Esquertlo- R: Joõo Carlos Stein, 1430·
caso alv. 90m', 3 dorm., 2 bwc, sala

copo/coz., lavand. Terreno 1144m'· RS 45.000,00
)

Rua João Januário Ayroso, 531 - Sala 2 -Início do Jaraguá Es.querdo E-mail: beta@netuno.com.br
.

.
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Distante apenas 16 km

do centro

de Jaraguá do Sul.

Vende-se linda casa no

interior de Schroeder,
'

,A casa: área construída de 300 m-,
contendo 5 quartos, 2 banheiros,
churrasqueira, garagem e demais

dependências, todas muito amplas
e iluminadas.

\
'

�
,

O terreno: área com 1.500'm2
de terra fértil, com muito verde,
variado pomar e muito florido.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMÓVEIS LTDA.

3047 - Res. Amaranthus - apto novo e/'
306,QOm2 de área total construída, sendo suíte
el eloset, 2 qtos, sal)as eonj. el sacada e

churrasqueira, lavabo, dep. empregada, 2 vgs
garagem - R$ 145.000,00 + acabamentos finais

o

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Fon6J/Fax: 275-0174 - 371-3124--- 275-0722

E-mail: girolla@netuno.com�br

1432 - São Judas - rio alto - casa alv. nova, el
147,OOm2, el 2 pisos, el suíte + 2 qtos,
garagem pi 2 carros - R$ 78.000,00,

1211 - Jguá Esquerdo - parte alta -

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

R$ 100.000,00 - aceita troca el apto -

Central cl 3 qtos.

1131- Lot. Dom Francisco - Centenário
próx. Apae - casa nova em alv. el 94,OOm2, el

3 qtos - R$ 59.000,00

1084 - Res. Versalhes - Casa alv. e/300m2,
sendo suíte el closed, hidra e jardim de

inverno, 2 qtos, salas eonj. el lavabo; copa
cozinha, despensa, área de festas e garagem

pi 2 carros. Terreno el 900m2• Faltam
acabamentos finais. R$ 150.000,00 - aceita
/ apto central

,VENDA' ,

1372 - Vila Rau'- Sobrado el 48,32m2, el 2
. qtos - R$ 13.000,00 mais financiamento

2022 .. Centro - Terreno si benfeitorias el \

609m2 - R$ 48.000�00

2034 - Centro - próx. Justiça Federal - Terreno

cl 793,48m2 - R$ 66.000,00

2118 - Barra - Rés. Joaquim Girolla - el asfalto'
- 420;OOm2 (15x28) - R$ 23.000,00

2233 - João Pessoa - frente p! Rod.' Manoel
Francisco da Costa - esquina el 450rn2 (15x30)
- R$ 14.500,00

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

220.000,00

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

3092 - Res. Bartel:: Apto novo C; suíte + 2

qtos - R$ 45.000,00"

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

617 - CENTRO - ED. REBELLO - apto el sala el
sacada, -2 qtos - R$ �80,OO

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

.

622 - CENTRO - ED. PALOMA - apto el suíte +

2 qtos, eoz. mobiliada - R$ 480,00

624 - CENTRO - ED. SCHIOCHET - apto el
suíte, 2 qtos, eoz. mobiliada. Prédio c/piscina,
playground, ehur., salão festas festas e quadra
poliesportiva - R$ 600,00

,6'25,,:, CENTRO - APARTAMENTO - el 2 qtos, na

Rua das Duas Rodas - R$ 250,00
\.

635-CENTRO-ED.MARQUARDT-
QUITINESTES - a partir de R$ 200,00

636 - CENTRO -IMÓVEL IDEAL PARA FINS
COMLS. - aprox. 160m2, el estacionamento

próprio, na Av e
•
Getúlio Vargas - próx. Sehopping

Breithaupt - R$ 880,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Krueger Lescowicz, 104 -

lot. Miranda - casa alv. cl
80,08m' - 3 dorm., 1 bwc -

Terreno cl 325m' - R$ 37.000,00

4228 - EDIF. RES. CATARINA
ERSCHING - Centro - próx. Caneri,
últimas unidades, pronta entrega.
Aptos 202, 404, 504 e 604 - suíte +
1 dorm, sacada c] churrasq, 2
elevador; piscina, gar., salão festas.
Apto 503 - suíte + 2 dorm., COZo cl
armários, lavad cl armários, bal
cão granito, bwc. 500/0 entro +
financ. direto cf construtora

���'��'�" ;�. ?ê. (��,�r.� ?!'. �.��� •••••••.••..•••..••.•••.•••••..���sw::qwais !:9!W!\QP,Qr.<lY!\: 7. :1
.

I
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1926 - AMIZADE - Casa alv. c/3 dorm,
1 bwc, sala TV, sala estar, coz., copa,
lav., garagem - Terreno .cl 544m'. R.
Evaldo Schwarts, sino - R$ 30.000,00

1983 - CENTENÁRIQ - Casa alv.,
cl 115m', 3 dorm., 1 bwc, sala

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

R$ 49.000,00

7013 - CENTRQ - Galpão cl 280m' -

Terreno cl 637m'. R. Angelo
Schiochet - R$ 135.000,00

5051 - VILA RAU - Casa alv. cl
150m', suíte cl closet + 1 dorm., 1
bwc, sala estar, cozinha, lavand. - R.

Anton Freichs, n - R$ 53.000,00

1936 - VILA LENZI - R. Marcelo Barbi,
47 - Casa alv. cl 186,25m', 3 dorm.,
2bwc, cozo cl armários emb., sala
ampla, garagem pi 2 automóveis +
edícula cl churrasq., + 1 depósito.
Terreno 9 420m' - R$ 73.000 00

5031 - NEREU RAMQS - Lot.
Santo Antônio, casa alv. cl

90m', 2 dorm., 1 bwc, sala estar,
cozinha, lavand., desp. - Terreno

cl 425,98m'. R. Maximimo
Beber, 205 - R$ 25.000,00

4263 - CZERNIEWICZ - Ed. Veneza -

Cobertura cl 199,80m', sala estar/
ian-tar cl sacada, cl piso porcelanato

mas-sa corrida, acabamento em

gesso - coz. cl armários emb.
(Berlim), suíte + 2 dorm., bwc social,
desp. e lavand. cl ar-mários, salão

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

.......""""'--"...,"""'=-""-"'"-"".....
-

. en ri que
Marquardt - Casa alv., cl 93m' - 4
dorm., 1 BWC, sala, coz., lavand., gar.
Terreno cl 532m' - R$ 42.000,00

5047 - SÃQ LUÍS - casa alv. cl
118,83m', 3 dorm., 2 bwc, sala
estar, TV, copa, coz., dispensa,

escritório, lav., garagem cl churrasq.
Terreno cl 495m' - R. João Januário

Ayroso - R$ 55.000,00

1974 - BARRA DQ RIQ CERRQ -

Casa alv., cl 204m', suíte + 2 dorm.,
2 bwc, sala estar; cozinha, lav. -

Terreno cl 420m' - R$ 74.000,00

5�34
-

NERE� RAMfS
- Casa alv. cl

79m2 - 3 orm, salas, 1 bwc
social, churrasqueira cf 1 bwc,
garagem DI 2 carros. Terreno cl

380m1. R. Padre Antônio
Echelmeyer, 67 - R$ 69.000,00

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

Centro, apto cf
235,40m', semi

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

1V, C/ sacada, coz, cf
armários emb., 2 vagás
gar., salão de festas cf
sauna, chur., piscina,
elevador, área verde cf
9.350m' -

R$ 250.000,00 nego

��������.r.���

5036 - VILA RAU - casa alv., cl
200m', suíte + 2 dorm, bwc,

escritório, sala estar, jantar, cozinha,
área serviço, garagem - Terreno cl

450m' - R$ 70.000,00 - R. Exp.
Guilherme F. Emmendoerfer, 14

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO· 9

Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

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

COD 108 - SÃO LUIZ - Sobrado -

I suite com closet mobiliado, cozinha

mobiliada, 2 banheiros mobiliados, 3

quartos, 2 salas, mobiliadas, 2

garagens, dispensa, área de festas -

Valor R$ 120.000,00

COD'I41 - ÁGUA VERDE - I

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

4 garagens, área de festas -

Valor R$ 180.000,00

COD 114 -VILA LENZI- I

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

COD 075 - BARRA -

LOTEAME_NTO PAPP - casa em

alvenaria medindo I 74,00m2, terreno

medindo 524,00m2, I suite, 2 quartos,
2 banheiros, sala, copa, cozinha,

,lavanderia, dispensa, garagem, terreno

todo murado - Valor R$ 130.000,00

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

moderna - I suite, 2 quartos, saia" copa,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, dispensa,
área de festas com churrasqueira, terreno

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

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

closet, 2 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, garagem - Valor

R$ 95.000,00 - valor a nego

COD 198 - NOVA BRASILlA -

Casa mista, terreno todo murado
medindo 588,00m2 - 3 quartos, sala,

cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem Rua José Emendoerfer

Valor R$ 60.000,00

COD 131 - VILA NOVA
Residencia medindo 235,00m2 - 3

quartos, 3 salas, escritorio, sala,
cozinha, lavanderia, garagem, área de

festas com churrasqueira -

Valor R$ 120.000,00

COD 199 - LOTEAM.
MIRANDA - Residencia mista - 3

quartos, salas, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - Valor R$

25.000,00

COD 180 - SÃO LUIZ -

Residencia medindo 144,00m2 - I

suite, 2 quartos, sala, banheiro,
copa, cozinha, lavanderia, garagem,

dispensa, galpão - Rua João
Franzner - Valor R$ 65.000,00

COD 145 - SÃO LU IZ - Terreno
comercial de esquina medindo

506,00m2 - com 19,00 mts. de
frente - exelente para qualquer tipo
de comercio � Valor R$ 50.000,00

COD 142 - RIO MOLHA - Casa de
madeira - 3 quartos - Proximo a

Metalurgica Michelatti .:

Valor R$ I 1.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Casas com 2 e 3 dormitórios

• Condomínio Fechado

• Porteiro Eletrônico

• Play-ground
• Salão de Festas

• Ruas Rãvimentadas
.�&. '

• Financiamento até 240 meses

• Poupança, negociável
• Prestações à partir de R$ 250,00

Plantão de Vendas
nesle final de semana

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 72
. (defronte Caixa Econõnica)

Vendas

(47) 2'75·2163,

SÁBADO, 26 de ja�eiro de 2002
, .....•.....................................................

ir 275-3108

VENDAS
• CASA ALV. (nova). - 3 dorm. - Estrada Nova - R$ 45.000,00
• CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Resid. Versailles - R$ 80.000,00
• CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Próx. Weg II - R$ 80.000,00
• CASA A LV. (nova) - 3 dorm. - Barra (Malwee) - 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 dórms - 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 + R$ 200,00 mensais .

• Area 400m2 - Ilh,a da Figueira (próx. Colégio) - R$ 25.000,00
• Area 390m2 - Prox,. entro Faculdade (BR 280) - R$ 11.000,00
• Area 703m2 - Jg.ua Esquerdo (prox. Urbano) - R$ 12.800,00
• Area 318m2 - Rua Paulo Klitzke - Bairro Amizade - R$ 11.500,00

,

'

APARTAMENTOS
• EDIF. ALESSIO BERRI - 3 dorms. - 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
direto/CUB
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaragua do Sul

Laan.
v e i 6

CASAALV.
3 dorm.
(Amizade)
R$ 80.000,00

CASA ALV. 3 dorm.

(Estrada, Nova)
R$ 42.000,00

CASAALV.3
dorm. (após
Malwee). Entr.
R$ 15.000,00 +

R$ 470,00 por

MENDEfi
IiIBARA

mês

ENGENHARIA E INCORPORADORA

VEI\IDECA!iA

,Imobiliária Jardim
J�

Jaraguá Ltda. CRECIN°572-J

OFERTA DA SEMANA RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO

EDIFÍCIO
Ed. Dianthus
Ed. Tribess

APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Cobertura cl acabamento de I"

Centro: 3 do�. + dep. c/ garagem

VALOR

R$ 2.300,00
R$ 350,00

LOCALIDADE

Czerniewicz

Vila Lenzi

Barra Rio Cerro

CASAS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Ótimo sobrado cl piscina (serní-mob.)
Casa alv. 3 suítes cl piscina
Ótimo sobrado c/_ piscina - Lot. Papp

VALOR,
R$ 1.100,00
R$· 1.150,00
R$ 800,00

LOCALIDADE

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

SALAS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Sala cl 60m2 - Centro Odontológico
Sala cl 32m2 - Prédio do antigo Senac

Sala cl 62m2 - Ed. Schiodine
Sala c/85m2 -Jao lado museu)
Sala cl 35m2 - Ed, Maximun Center

Sala cl 55m2 - Ed. Maximun Center

VALOR

R$ 200,00
R$ 230,00
R$ 230,00'
R$ 550,00
R$ 230,00
R$ 350,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. "Trabalhando em equipe,
tornamos seus sonhos realidade"

-
t11C11tn4

=

j eh.»7.
CRECi6t2-J

-

..

•

·

I

I

..

..

•

•

• f_ f_f :.

MÊtiJ�Gb"mtr
"�.�!)cJ

.�
BarraSul
A IllloblHária da Barra

.

•

P I
PARCERIA DE NEGÓCIOS

IMOBILIARIOS •
..

(j

-

•
r

Z
m
G)
o
O
O
Cf)

s::
O
(JJ
r

».
JJ

O
Cf)

s::
»
JJ

�
»
JJ

s::
o
<
rn
(ii

-fYlRANCHO
(gIMOVEIS

-I
rn
O
O
O
JJ
O
O
O
JJ
JJ
m

d
JJ

O
m

s::
o·
<
m

Cf)
l:H:l'd8 'd1l:l1;l1l180tAJl - Il1083N3tAJ 'dI l:ll;lll180tAJI - SI3f1QtAJl OHJN'dl:l - SI3f1QtAJl 30 l:1013l:ll:l0J NOSllfl -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



? � .�����ç �ç r.��� CADERNO PARCIMÓVEIS, : ;S.��.�?�/. �.� .d.e. ��?:��o. ?e. �.o.��

PROMAr
- - - - -

CASAS/AProS esÃLÃSAVENDA
- - - - -

..,

I • Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e demais dep, - pronto - parte ,
superior em construção - Terreno com 600m2, Lot. Versailhes - R$ 75.000,00

, • Casa em 'alv. com 180m2, na Rua Alexandre Koeler, 122 - Figueira, 0'D suíe + 2 I
qtos e demais dependências - R$ 58.000,00

'

, • Casa em alv. com 207m2, terreno com 590m2 - R$ 13Q,OOO,00 no renascença R. I
755 na 100.

I • Casa cl 180m2, cl suíte + 2 qtos e demais dep. - Rua Frederico Curt Vasel, 455 ,
-""J:=:,!"�:ii9.9.00íe����ia cl 140m2, 3 quartos, sala, coz., bwc, terreno cl 600m2 - Rua

"

.
Luiz píco I R$150.000,00 - Aceita sítio Jaraguá do Sul ou região. Is» c1 247m2, semi-acabada - R. Adolfo Antonio Emmendoerfer, Rio Molha

.

O,pO Iaderra com 3 qtos, sala, coz., bwc, área de serviço e garagem - Rua
164 - R$ 45.00Q,00 I� 3 qtos, Rua Angelo Benetta - R$ 75.000,00
i Imente acabado - Lot. Versailhes - R$ 89.000,00 ,Amaryllis, Aptos 304 A, semi-mobiliado, suíte + 2 quartos. R$

íte + 1 qto - Ed. Catarina Erching - Rua Adolfo Fiedler, 304 - R$ I
izade - semi-mobiliado - 3 qtos e demais dep, -, R$ 44.200,00 I
•

'a Régia - Vila Lalau - 3 qtos e demais dep. - R$ 56.000,00 ,
I
I
,
I

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO

Lorenzo: Rua Marina
Frutuoso. esq. Leopoldo

Molheira - Apto 2 quartos, 1
suíte + 1 quarto, bwc social,
sala estar/jantar, sacada c/

churrasqueira, copa/
cozinha, lavanderia, 1 vaga

de garagem. Área c/
118/51 m2) - R$

60.150,00 s/ acab.,
entrega maio702

".,•. ,� .. ,"'" ,-T,ERRENOSISÍTIO".
• Terreno - Lot. Versa'Jes.�4""",Rua,,,a,projetada,J,Qte �49 - R$ 37.000,00
• Terreno ideal pa�a diso,

ind,uS,trial. C/, 2,.0',ooom2InafRua
Francisco de Paula - R$

130.000,00. I I., ,. .

• Terreno em Gua,rammmi local f.q/JJf; !la!,'} resu en "Ia. R$ 22.000,00
• Terreno com 40p,Oa lJa,�ffi(f�o��,�n,tP.ICe, tro - R$ 25.000,00
• Terreno cl área totalid DOm2 - Nereu Ral]20s 1- Valor total R$ 12.000,00.
• 2 terrenos cl átea ,to e '6, 707,OOm2

-Jo'
ovta BR 280, próx. ao Trevo de

Guamiranga - .R$160�000,00 (cada). J .

• Terreno com ar;,e� de1102.752,OOm2 - Ru
...

a
....

w
....

alt$ M rquardt, prox, ao Posto Cidade
II - R$ 250fQOO,!,0.1ií ''-'-=.''T'''Y I '

• Terren 6'2.5QO,00m2 - Rua Luís Sarti, Ner,eIJ Ramos - R$ 50.000,00
• Síti pão de> em alvenaria de 100m2 - Próximo

'à e Pomerode

/SALAS
demais dep., garagem - R$ 280,00
Nova, cl 1 suíte, 1 qto e demais dep,

,pto. com 306m2, com su 2 quartos,
da, 2 garagens e demais ,pendências. Edifício

-la, churrasqueira, sauna, rala de ginástica, sala
CI esportiva, quiosque e pl�y-ground. Preços de:

�1�2.000,00 s/ acabarrt�nto interno (parc.
aTi o) � �.".�I",__".�__,,_ "

- Apto. n° 902: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 145.000,00,
acabado.
- Apto. n° 802: suíte + 2 quartos
e demais dep, com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 110.000,00 s/
acabamento. ,

- Apto. nO 904/1003 c/ suíte + 1
quarto e demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 70.000,00, s/ acabamento.
- Salas comercial executivas,

-c,

a.cabadas
c/138m2 - R$ 68.491,00
c/ 101,40m2 - R$ 50.326,00
c/ 1 05,26m2 - R$ 52.242,00
c/ 102,8m2 - R$ 51.021,00

.

(90% do CUB o m2) -

Parcelamento direto com a PROMA
, TERÇAS/QUARTA DAS 17 AS 19HORAS

��

,ED. PRíMULA - Apto. NOVO, c/
1 qto e demais dep. - Rua Artur

Gunz (Vila Nova), c/92m2•
R$ 45.000,00

Casa - Rua Alexandre Koeler,
122 - I. Figueira - c/180m2"

R$ 58.000,00

ED. AMARYLLlS ' Vila Nova '

Rua Angelo Torinelle, 78 .. Apto c/
suíte + 1 qto e demais dep. ' R$
57.000,00 ' c/ suíte + 2 qtos e

demais dep. ' R$ 65.000,00

Casa - Rua Guilherme Hasse '

Jguá Esquerdo - Terreno 'com
450m2, edificação 230m2 -

R$ a5.000,00

Edifício Vitória Régia ' Apto. n° 203 A - área de
111.70m2 , 3 quartos e demais dep., 1 vaga garagem. Rua

Pedro Avelino Fagundes, 45 - R$ 53.000,00 - Entrada ,de
R$ 23.000,00 trans. financiamento bancário

Caixa de R$ 30.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHave CHave

Re s
í d ê

n c i a I
.tDIFíCIO MÔNACO

- 3 Dormitórios
1 ou 2 vagas de garagem

- Salão de festas - Playground
7 Pavimentos c/ elevador

- Financiamento direto pelo Banco
ou pela Construtora.
lIllQUIT{m

�N� 11. p.j:llm WOL.j:

Ref. :3809: PARlAMENTO
EDIFICIO MÔNACO
Com 01 e 02
dormitórios, sacada,
churrasqueira coletivo ,

play ground, ótima

localização central.
Entrada + parcelamento
direto com a construtora

JlJlQUIT.UJl
�N� 11. P+Ilm WOL.j:

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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fiirass,q/
IMOVfIS

ifPABX 371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

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

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

TERRENO COM 2.590M2

(35 X 74) - EXCELENTE
PARA CU NICA. R$ 2300000,00

c/l22m2 - 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)
180 m2 - Terreno 495 m2 - Suíte +.02

qtos. Preço R$ 98.000,00

Cód II 12 ILHA DA FIGUEIRA - Casa
de Alv, cf 130 m2 - Suíte + 2 qtos + 2 gar
- l.ot.: Divinópolis. Preço R$ 43.000,00

Cód 3079 JARAGUÁ ESQUERDO -

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

18.500,00 (terreno comercial)

Cód 1114 CZERNIEWICZ - Casa de

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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f'ELIZ da vida
I Longe-das telinhas desde 1994, onde protagonizou

a minissérie "Memorial de Maria Moura", a atriz
Glória Pires-fala de sua personagem Júlia, na nova

novela da Globo, "Desejos de Mulher"

A PRIMEIRA História de Guaramirim
Já se encontra à venda nas livrarias

da região o livro "A Primeira História

de Guaramirim", escrita pelo promotor
deJustiça Victor Emendõrfer Filho, 49 anos.

Esta é a: primeira experiência literária do

autor e ta�bém a primeira publicação
sobre o assunto. "Este deve sero meu

primeiro e único livro", afirma o historiador,
que somente decidiu escrever justamente

I pela ausência de qualquer tipo de

bibliografia que tratasse sobre a História

do Município de Guaramirim.

"A Primeira História de Guarami

rim" foi editada pela Gráfica CP. Com

aproximadamente 200 páginas, a pu
blicação contempla o leitor com dados

que vão desde a colonização aos tempos
atuais, ilustrado com fotos de época. O

prefácio é assinado pelo advogado e

promotor de Justiça aposentado José
Alberto Barbosa, que não poupa elogios
ao "excelente historiador que surge rio

I

Vale", conforme definição que abre a

página assinàda por Barbosa, amigo
pessoal do autor do livro.

Apesar de ter nascido em Jaraguá do

Sul, Emendôrfer Filho .mantém uma

relação de amizade com o Município
onde atualmente exerce a profissão.
Ciente da falta de uma bibliografia sobre

a História de Guaramirim, ele decidiu

preencher essa lacuna tornando público',
o conteúdo de centenas de documentos,

� Reprodução

Capa do livro com ilustração da artista plástica Fátima Ossowski

entrevistas e fotos que;num conjunto, fazem
a história do vizinho Município.

De acordo com o autor do livro, a idéia de I

escrever sobre a História de Guaramirim surgiu
I há dois anos, quando leu a obra de Emílio da

Silva, que trata sobre a povoação do Vale do

Itapocu. "Lendo este livro encontrei várias

informações sobre, Guaramirim. Resolvi então

procurar mais informações sobre o Município,
mais livros que tratassem do assunto, e descobri

que não havia nada", comenta Emendôrfer

Filho. Depois disso, segundo o autor, foi uma.

verdadeira peregrinação em busca de

documentos, relatos e todo o tipo ae
informação confiável.

Modesto, o autor afirma que seu livro não

é profundo, com pouca pesquisa de campo.
Segundo ele, trata-se mais de uma compi
lação de textos escritos por vários autores e

jornalistas. "É apenas um primeiro livro, sem

muita profundidade, escrito por um leigo da

matéria", justifica. A ilustração da capa é da

artista plástica Fátima Mateus Ossowski.

Uma das tantas informações importantes
que o livro publica, encontramos o fato de

que "os primeiros desbravadores do Norte,
do então Domínio Dona Francisca, foram

pessoas vindas de Barra Velha, que subindo
o Rio Itapocu à procura de caça, estabe
leceram-se onde hoje é a sede de Guara

mirim. Isto é, bem antes da colonização de

Jaraguá do Sul, e que o primeiro nome do

local era Bananal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAVALGADAAO
Alto Vale do Itajaí

Com o objetivo de rever fatos e pro�zas dos tropeiros do século

passado de nossa região e do Estado, pois os mesmos eram o "elo';
de ligação econômica das cidades em formação naqueles tempos,
resolvemos, em urn grupo de sete pessoas, pôr esta "idéia em prática".

Partimos deJaraguá do Sul dia 26/12/01, às 18 horas, para a cidade

de Rio D'Oeste, a cavalo, cerca de 200 km distante de Jaraguá do Sul.

Em nosso trajeto, 95% eram em estradas do interior. Rio da Luz,
Rio dos Cedros, Timbó, Rodeio, Apiúna, Ascurra, Ibirama, Presidente

Getúlio e, finalmente, Rio D'Oeste.

Dotado de beleza ímpar, as serras do Rio dos Cedros e de Ibirama,
margeando à direita do Rio ltajaí-Açu, com su;:s inúmeras propriedades
rurais (parrerais, cultivo de arroz, fumo e também muita mata atlântica).

A hospitalidade do pessoal de Ibirama e Presidente Getúlio foi

gratificante. Tivemos urna certa dificuldade com os mosquitos, pois
os mesmos não queriam que nós dormíssemos,

Ao' chegarmos em Rio D'Oeste pelo interior, constatamos a

pujança da agricultura com as suas plantações de milho e fumo, que
,
se perdiam no horizonte a fora.

Finalmente, na sexta-feira (28/12), as 20h15, chegamos ao destino

final, na propriedade rural do sr, Valdomiro Nolli, em Rio D'Oeste,
na localidade Toca 1. Fomos acolhidos com hospitalidade e com

muita comida italiana (polenta, frango etc.). Retornamos a Jaraguá do

Sul no dia 2 de janeiro de 2002, pelo mesmo trajeto.
Nestes dias de cavalgada, testemunhamos a força dos eqüinos, o

espírito de solidariedade das pessoas, a natureza bela e a simplicidade do

interior do Estado. Apesar do cansaço e de noites' mal-dormidas, valeu!

Participaram da cavalgada Salézio Floriano, Salézio FlorianoJúnior,
Sadi Capaum, RoqueJoaquim, AlessandroJoaquim, Rosana Floriano,
José Geraldo Arnecke (Zé Caneco). A todos, urn forte abraço e até

urna próxirria cavalgada.

I

I

I
�I

I
r

AGENDA GAÚCHA
26/1 a 3/2 - 24° Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria (RS)

15 a 17/2 - ISO Rodeio Crioulo - Paula Pereira - Canoinhas

(SC). CTG Fronteira Catarinense

23/2 - Baile com GRUPO REPONTE - CTG Laço Jaraquaense

16/3 - Baile com GRUPO RODEIO - CTG Laço Jaraguaense

17/3 - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
I

\

TRADIÇÃO GAÚCHA

REFLEXÃO
"Quase todos os homens são capazes de

suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova
o caráter de.um homem, dê-lhe poder."

Luciane e Jair. Casal sempre presente nos

bailes tradicionalistas da região
Academia de Danças Terra & Pampa iniciando as

atividades artísticas do ano de 2002, com o 31
° Curso de

Danças Gaúchas, dia 9/2, no CTG Laço Jaraguaense

Sônia Deluca aniversariou dia 24/1. Parabéns é o que desejam
todos os amigos do eTG Laço Jaraguaense. Ao seu lado,
Marlene Franzner fazendo uma pose especial para a coluna.
Marlene com o marido, Guida, atualmente reside na cidade de

Sinop, no Mato Grosso \

Elisângela
Ropelatto
completou mais

um ano de vida
no dia 22/1. Os

pais, Evandro e

Joceley
Ropelatto, e

todos os amigos
desejam-I he
muitas
felicidades

Rafael Nanes, orgulho dos pais,
Vergílio e Marli Nanes, peão do

- Piquete Criado em Galpão, é o

aniversariante de amanhã (27)

GAÚCHOS E GAÚCHAS DE IDADE NOVA

22/1- Elisângela Ropelatto
24/1- Sônia Deluca

27/1 - Rafael Nones

28/1- Romano Brandernburq
28/1- Mônica H. Prosohl

30/1- Charles Wasch

31/1- Luciene Suzan Franzner

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS
E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

fone/fax:371-0330 - Centro Jaraguá do Sul

r

DEMARCHI CARNES

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

CARNES
MRtii

CABlfES

�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ACONTECEU

'ExPosiçÃO
o artista plástico Eduardo En

trebato real iza a parti r do dia

26 de janeiro a exposição de

SLJas histórias em quadrinhos:
\\A Turma da Nanda". O paulista
já recebeu diversas premiações,
entre elas a segunda colocação
em concurso nacional de pin
tura, a Olimpíadas Philips. Vale

.

a pena conferi r.

CARNAVAL 2002
O Carnaval do Clube Atlético'

Baependi estará imperdível
neste ario. Serão três noites de
festa: dia 8 de fevereiro é a

Noite Azul e Branco; no sábado,
noite especial de Carnaval, e,
no dia 12, a partir das 15 horas,
haverá tarde infanti I 'com encer- ,

ramento às 23 horas. A anima

ção estará por conta da Banda

Torre de Babel (Itajaf), e a boate,
na sala 2, com DJs."

FANTASIAS
Dia 10 de fevereiro, haverá con

curso de fantasias e baile de

Carnaval Infantil no Shopping
Breithaupt. Aguarde mais in

formações ...

Novo C'uRSO
Á Scar (Sociedade Cultura Ar

tística), através do Departamen
to de Dança, traz a Jaraguá do
Sul AR CO {Companhia de Acro

bacia Aérea). O curso aconte

cerá nos dias 29, 30 e 31 de

janei ro e 1 e 2 de feverei rOI sen

do 3 horas pela manhã e 3 horas

à tarde. Informações peto 275-

2670..

RELAÇÕES HUMANAS
A Dale Carnegie Training ofe-

'recerá, a partir de'28 de ja
neiro, um treinamento de Re

lações Humanas e Comunicação
.Ef icaz para pessoas que se

interessam em desenvolver au

toconfiança e melhorar a comu

nicação. O telefone-para contato
.

para obter mais informações é o

9975-2662, com Diego.

(

'Formatura
A turma do curso Técnico de Auxiliar em

Enfermagem do Senac (Serviço Nacional de

, Aprendizagem Comercial) de Jaraguá do' Sul

que se formou no dia 18 de janeiro, na Re
creativa da Marlsol. O CORREIO DO POVO deseja
muito sucesso para os novos profissionais

Idade nova

Completou idade nova no último dia 23
o gerente comercial da RHBrasil, Neri
Heinzen. Conçratulaçõesl

Bodas de Prata
_ Quinter e Amazilda Künzel completaram 25

, anos de união matrimonial, no último dia 22.

Os festejos serão realizados hoje, na Socieda
de Vieirense, com a recepção de amigos e

familiares. Os filhos, Vânia e Valdir, e a nora,
Deise, parabenizam o casal

Felicidades!
O belo casal Maria Helena e José João Ra

mos Neto. E le, competente gerente da Lunen

der, aniversariou no dia 13 de laneí ro e rece

beu um seleto grupo 'de amigos. Parabéns!

Brunhilde Schmõckel. mulher do nosso

diretor Eugênio Schmõckel, ariiversa-
I

riou ontem (25). Funcionários, amigos e pa
rentes desejam-lhe muitas felicidades

Salão do Design
A Toffoli Arquitetura, Design

, e Planejamento vai parti
cipar do 10 Salão do Design,
que acontece, de 19 a 28 de
abril. A a-rquiteta Luciane
Toffoli vai abordar o tema
das multifacetas do objeto, a

simplicidade aliada à diver

sificação do uso atingindo o

público de várias maneiras

com uma só forrl'}g.-
f}jp'

União
o casal Sergio e

J anete H i ntz co

memorou 11 anos

de casamento no

último dia 2,1. Os
familiares dese

jam os parabéns e

que essa união du
re para sempre

III
II,

Dr. .Antonio E. Menna
6FTALM6L6GíSTÃ.��;���;���;:�����;�;;;�d

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE. OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aniversariou no dia 6 de

janei ro essa gracinha que
é a Silvia Batista Correia,
as Madinhas Simone e

Silvta desejam Felicidades

A fofinha Karoline Milena

Cucco completou no dia 23 de

janeiro 1 aninho. A mamãe,
Mara, o papai, Romulo, e o

irmãozinho, Eduardo, desejam
felicidades e preparam uma

superfestinha na Recreativa

Duas Rodas, hoje (26), às 17

horas, para os familiares

A sorridente
Samantha Letícia
Klosowski completa 3

aninhos na próxima
terça-fei ra'\(29). Os

pais, Peterson e

Adriana, desejam
muita saúde e

felicidades

Completou 2 aninhas
no dia 21 de janéiro
a gatinha Alyssandra
Edith Caqnini.Ds
pais, Gilson e

Zen i Ida, e, os avós
Santana e Edith

desejam os parabéns'

A linda Treicy
Priscilla Bonatti

aniversariou no dia
23 de janeiro.

Parabéns dos pais,
Oldemar e Silvana, e

dos irmãos,
Jefferson e Greicy

INFANTIL

o gatinho Lucas Rafael Stinghen
completou 6 anos dia 22 de janeiro.

Os pais, Edina e Edson, fizeram uma

superfestinha no sábado <l9l, para
os amiguinhos e familiares.

Parabéns! "Os fortes guerreiros
nunca desistem das batalhas da vida,
mesmo sabendo que ela, às vezes, nos

pega com barreiras inesperadas, e

cada dia que vencemos uma delas,
sentimo-nos mais fortes. li

, \

Completou 8 anos dia 21 de

janei ro a bela Jêsslca
Hernatski Carvalho. Filha de

Evaldo e Lucia. Os pais e os

irmãos, Hallsson e Jenifer,
,

desejam' fel icidades

A gatinha Camila
aniversaria dia 28 de

janeiro. "Parabéns,
filha. Hoje, mais do

que todos os dias,
estamos bem mais
felizes por esta data
tão especial." Dos

pais, Sandro e Claudia

A gatinha Yasmin
Cristine Steffens

completa 7 anos no dia
30 de janeiro. A mãe,
Cleide, a avó Fatima e

os tios Junior e

Mayenne desejam
muitas felicidades .___,,___ �

'.

11/1 - Ruan Pablo Wackerhage
ll/l - Gabriel Felipe Rodrigues
ll/l - Maria Eduarda Nunes

ll/l _:__ Mikaely de Oliveira Ramalho ...,

ll/l - Rafael Gustavo Meier

12/1 - Arnanda Renata Ferreira

12/1 - Johnatan Adriano Neves

12/1 - Antonio Vitor Severo

12/1 - Cleiton Dias dos Santos

12/1 - Gustavo We\k
13/1 - Jeniffer Mayara Gruetzmacher
14/1 __:__ Emanuele Maria Stela

'

14/1 - Martin Müller.
14/1 - Rafael Fernando Oliari

14/1 - Paula Roberta Bueno

15/1 - Luiza Pavanello

15/1 - Nathan Kayroni de Camarqo
15/1 - Maria Antonia Maciel Dezanett

15/1 - Bruna Kreutzfeldt

15/1 - Vitor Henrique Bojarski
15/1" Mel Lessmann de Araujo
16/1 - Rodrigo, Henrique Toni

16/1 - Mateus Bodemberg Neitzel

16/1 - Camila Wulff

17/1- Eduardo Henrique Pereira,
17/1- Victor Hugo Cristofolini

,17/1 - Luiza Bertoldi Watanabe

17/1 - Eduardo Rengel
17/1 - Julia Gabriela Kleinschmidt

17/1 - Rodrigo Henkes Villamil
(

•

Colinho Baby, Oikids Roupa de Criança
e o lornal CORREIO DO POVO vão

sortear'peças de roupa entre as

�ia�ças e recém-nascidos que i,lustram
a nossa páginá com fotos ou são

'

aniversariantes do mês. A cada 30

dias, dois, brinda serão entrques.
Participe, envie já iua foto.

-
CORREIO DO POVO

,

-Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

Unirned, União Saúde, Dr. Herberto Meldau '

Weg, Malwee, Sindicato Pediatra
da Alimentação

\ ,

Rua Walter Marquardt. 284 • 3710101 .371.0611

..

ii: •

de estar na moela
�

.\

*

*

Confecções Nicolod�1Ii Ltda - Rua JQaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -se· e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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�

SÁBADO, 26,de janeiro de 2002 VARIEDADES/TV

DESTAQUES �A PR�GRAMAÇÃO NA SEMANA DE 2711 A 2/2

BOM PAPO

(REDE ;BRASIL, DOM, ,19 H )
Paulo Ricardo é o convidado de

José Mauricio Machiline no

programa "Por Acaso". O cantor

relembra a época áurea do RPM

na década de 80,'que chegou a

atingir a marca de um milhão de

cópias com o LP "Revoluções
por Minuto". Ele também canta

.os sucessos que marcam os dez
anos da carreira solo como

\

"Amor de Verdade":

CONFUSÃO
(GLOBo, DOM, 12:40 H)
Didi se transforma em soldado
no episódio, "Os-Burros
Também Amam" do '

humorístico "A Turma do
Didi". O trapalhão se apresenta
ao pelotão comandado pelo/

- ,

sargento Pincel e apronta muita

confusão' no quartel. O

programa ainda mostra' um

flashback dos episódios "Um
Morto Muito Vivo", "A

Colecionadora" e "Uma Viúva
Bem-casada".

TALENTO DUPLO

,(GLOBo, DOM, 13:15 H)
Márcio Garcia e o elenco

mirim do "Gente Inocent�"
recebem, desta vez, dois

convidados no quadro "Tá no
I

Papo". Os atores Taumaturgo
Ferreira e Murilo Rosa vão

enfrentar a curiosidade das

crianças além de serem

homenageados com um

esquete de "A Padroeira", em

que interpretam o. juiz
Honorato e dom Diogo,
respectivamente.

i

PRATA DA CASA

(SBT, DOM, 22:30 H) \
Silvio Santos comanda mais uma

disputa do "Qual é a Música?",
Desta vez os participantes são os

, I

apresentadores do SBT. O time
feminino é composto pela
veterana Hebe Camargo, Babi e

a repórter Patrícia Pioltini. Elas
enfrentam a equipe masculina

'\ formada pelos apresentadores
Ratinho, Celso Portiolli e pelo
humorista Moacyr Franco. A

disputa ainda tem a participação
da platéia, que auxilia os

participantes.

HOMENAGENS
(GLOBO, SEG A SEX, 13:50 H)

,

,

O "Vídeo Shaw" desta segunda-feira é

dedicado à atriz Regina Duarte, que
atualmente interpreta Andréa Vargas em

"Desejos de Mulher". O programa exibe

comerciais antigos estrelados por Regina,
além de uma montagem da atriz con

tracenando com ela mesma. Já na terça
feira, para homenagear Roberto Carlos, o

, I

ator Eri Johnson faz a imitação do Rei.

TIRO PELA Cl)LATRA
-

(REDE BRASIL, SEG, 15 H)
"As Rainhas do Làr" é o episódio da
"Turma do Pererê". Na história, Boneca e

Tuiuiú convidam Rufino e Flecha-firme'

para brincar de. casinha. Mas Saci e

Tininim escondem-se para testemunhar a

tal brincadeira e ficam perplexos com o

tratamento de "rei" dado a dupla rival.
Saci e Tininim decidem participar da
brincadeira: Só que ao contrário de '

,

Rufino e Flecha-firme, eles acabam
lavando a roupa das mocinhas.

GOGÓ PODEROSO

(BAND; SEG, 20 H)
O "Superpositivo", comandado por

, \
-

,

Sabrina Parlatore, abre a semana em

grande estilo. Nesta segunda-feira o
.

convidado é o cantor Édson Cordeiro.
Além de conversar com a platéia, ele
também canta ao vivo durante o
1, I

programa. No repertório-os "hits" que ,

embalaram a juventude da década de 70 e

clássicos, como "It's Raining Men".

OLHO MÁGICO
(GLOBO, TER, 22 H)
Doze anônimos vão conviver durante 90 dias
na casa de 1.600 m2 montada no Projac,
complexo de estúdios da Globo, no Rio de

,

janeiro, Essa é a proposta do "Big Brother

Brasil", o "reality show" já exibido em vários

países. Nesta versão bras�eira, o vencedor da

competição leva o polpudo prêmio de R$ 500

mil, além
I

de fama instantânea, A, apresentação
está a cargo de Pedro Bial.

(

PURO ROCK

(MTv, SEX; 22 Hj
Rita Lee toca músicas do álbum "Aqui, Ali,
�m Qualquer Lugar", que traz versões dos

Beatles, como a balada "Pra Você Eu Digo
Sim": no "Luau MTV". A roqueira também
canta os antigos sucessos como "[ardins da

Babilônia", "Ovelha Negra", "Lança Per
fume" e "Ando Meio Desligado" dos
Mutantes. Rita ainda conta "causas" e

históriasda carreira que já acumula 30 anos.

A apresentação é de Sarah Oliveira.

-

,;
CORREIO DO POVO SE III

, I
I

!
IE M FOCQ:__GL....á.uR...IA::L-LP.....IRUlE....S"-- P_oR_C_A_R_OL_IN_A_M_A_RQ;_U_ES

PopHvÊ

@RAINH
dosfolhe

O brilho nos olhos -e o sorriso
franco denunciam. Um ideograma
chinês, que simboliza "O Cami

nho", tatuado no pé direito dá conta

de que Glória Pires está felicíssima
com 'o rumo que sua vida tomou.

Aos 38 anos - 30 deles dedicados à
tevê -, Glória tem mais un:a vez a

oportunidade de mostrar PQrque é
referência para urna geração inteira
de atores. São dela os melhores
momentos de "Desejos de 1\1ülher",
que 'estreou mostrando a atriz na

pele da destemida.júlia, "Há muito

tempo não sinto tanto prazer com

um trabalho. A última vez foi em

'Memorial de Maria Moura"', re

vela a atriz; referindo-se, à minissérie

<Jl:le protagonizou na Globo no já
longínquo 1994.

'

As semelhanças entre urn tra

balho e outro estão certamente na

valentia e sinceridade elas perso
nagens. Assim c�mo Maria Moura,
Júlia trata com um pavio curto a

maioria das questões. "Ela tem urna

personalidade engraçada. É como

o fogo, vibrante, Num momento
está muito bem, logo depois a casa

cai", diverte-se Glória, que clareou
os cabelos e aos poucos vai se acos

tumando te"- 'figurino espalhafatosoI f

e sensual e sUl!..personagem, cheio

) de decotes e abusadas saias de an

cinha. "Ela é muito viva. Conquis
tou a auto-estima depois de carregar
urn complexo de inferioridáde por
toda a infância e conseguiu trans-,

c�nder isso", explica a atriz.
Além dà boa fase profissional,

Glória tem ainda mais motivos para
comemorar. É no set de gravação
que se encontra com parte de seu'

passado. AfinaI, foi ao lado de Regina
Duarte e Cássio Gabus - que em

"Desejos de Mulher" vivem a irmã
e o marido de Júlia, Andrea Vargas
e Renato -, que Glória foi al�ada
ao posto de grande �triz da tevê na

pele da: pérfida Maria de Fátima,
de "Vale Tudo", em 88. "Guardadas
as devidas proporções, dá para I

fazer urp personagem tão'marcante

quanto a Maria. de Fátima. Mas

hoje"a briga por audiência é muito

grande. Muita coisa mudou",
compara.

A cumplicidade que tem com
,

os colegas e com o diretor Dênis

Carvalho, que também a dirigi� em

"Vale Tudo", pode ser percebida
rias seqüências mais dramáticas

protagonizadas por Glória. Estas
cenas invariavelmente emocionam
a atriz. "A novela é tão bem escrita,
tão crível, que fica mais fácil fazer
cenas desse tipo. Me emociono de

Luiza DantaslCZN

Glória Pires, a Júlia de "Desejos de Mulher"

verdade em algumas delas", derrama-se Glória, que
gosta de tramas em que as relações. familiares são

expostas ao público, como extensão da própria casa

do telespectador. "Quem assiste a novela, quer se

distrair' mas espera urn pouco de reflexão. Isso cria

identificação e fica mais gostoso de fazer", justifica.
A história bem amarrada de Euclydes Marinho

encantou Glória desde o início. Mas não foi só isso.
A atriz vê outras vantagens na trama das sete. "A
novela tem nível. É glamourosa e séria. É bom ver

,que é possível fazer tevê sem apelação, com todo
mundo pelado", critica. A mesma disposição ao falar
da trama, Glória tem 'ao comentar o sobre a

participação no filme "A Partilha", de Daniel Filho.

"Foi urna delícia. Até hoje encontro mulheres que
juram que a minha personagem foi inspirada nelas",
conta às �adas. O sorriso simpático, no entanto,

desaparece do rosto da atriz ao ser questionada sobre
o último trabalho que fez na tevê, quando interpretou ,

a Inês em "Suave Veneno", em'99. O trabalho de
Glória na época foi muito criticado e sua inter

pretação ficou devendo às antetiores. "Quando urn

trabalho dá certo, a gente sabe porque. Quando dá

errado, sinceramente, fica difícil saber", despista,
dando urn drible no assunto,

Realizada profissionalmente, Glória também não
pode reclamar da vida pessoal. "É lógico que qu�ro
sempre mais, Mas posso dizer que a vida tem sido
boa para mim", pondera, Casada com o cantor

Orlando Morais e-mãe de três meninas, Glória
mostra-se uma mulher bastante tranqüila e bem
resolvida. Por isso acha que, em certos momentos,
atriz e personagem se confundem. A-ssirÍl comoJúlia,
Glória tem a família como maior fonte de inspiração.

'

"Meus desejos são muitos como os dela. O princi
pal deles é que minhas filhas se dêem bem na vida
e encontrem companheiros que as realize", revela,
com o o� perdido, como se pudesse adivinhar e

- por que não? -, alterar o futuro>
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.
irmão o tornarem· um

�q&pe.ctivo"� explica.
o o ator, é justamente ,a

·faltx â timidade com armas e a

�S��H�aio verdadeiro 'potencial do Jorge Rodrigues Jorge/CZN

"!VIIUIVl . Caco Ciocler, o Dom Mi�uel de "O Quinto dos Infernos"
vilão, que quer à todo custo chegar um

°di;a cá'isàr rei. �'A aliança: com a mãe é P - Você tem 15 anos de carreira e estreou na tevê apenas

<OS'gi%iHe trunfo do Miguel para que' et;l11996. Essa estréia tardia foi uma opção?
BeP.fe?clJll�gue ao poder", acredita.Já que R' - Acho gue sim. Nunca fui de ir atrás de testes para a

::Jriã�If,oss�i os mesmos dotes físicos tele,visão. Minh� formação é teat� e a televisão era uma realidade
GnJ� " �

,

8JtIT- D. Pedro I, interpretado por muito distante. O meu objetivo era me aprofundar nas técnicas

cM.�rcos Pasquim, o caçula Miguel se de interpretação. Mas um dia, o L{riz Fernando Carvalho assistiu
.-ªIPJtOveita da própria fragilidade para a uma de minhas peças e me convidou para fazer "O Rei do

Atl\::ançar seus ?bjetivos. A partir desta Gado". A televisão surgiu na minha vida de repetite. Eu realmente

lS'emana, de começa a pôr c;:m prática nunca tive esse fascínio em fazer televisão. Mas depois que fiz

(b plano de desmoralizar o irmão, "A Muralha", emendei uma série de trabalhos na Globo.

ltl�Jt?eíj'hl-desastre com as mulheres. P -Como foi Q trabalho de composição do Dom Miguel
R...;nd92 (ii lR1ni\!.ffi0 -'.

'

r'l{,oufuna9>, o lYfl)ftiel- tem" um tesao de"O Quinto dos Infernos"?
.or lr'il rrJSu. 5h ""RÜ11JP 1\ . 3mlü .

. _ '.

enrustid. bélo' l'edrO", rllZ em .torn R - Sempre faço a composlçao' de acordo com a minha
:mp 2;)1=! rt1 O'l!flOJf15 ')10(1 :')j1\ .srotleb Rf[llJ <,_ _ ,o '.

,'-'&61H1SRIiqeni io) m�,�(cruh?q Jirinirr: S :')rlpf.lli�fio .e �?�s� ate a s�nhar com o personagem. Cheguei a ler

pjmA}B&JP.9J:l;€,<E§pº2 t!);RFIlYJ'� .�fbjlJfaJglJlg�l?l?f,\'()!IlstRfJa:')�9 -Blfl8�L.mas acabou me atrapalhando. Como "Não sou controle remoto que muda de canal de uma hora para
5tiahcà@baJ(i}JílJitlilil!i>l=a;luJÚ.'liíl!d�b�fug�.):')J�JiJj.,�mbar4inf�� rH9:rfl, ac;lJH?MJfã,,'b é2}'vliguel, em determinadas outra." BÁRBARA PAZ, ex-integrante do "Casa dos Artistas", do
I\\tà9©"€S})Ma!66Jm!J.Q),âtdrite�qiherfJ.sllcrlílã!Íl;JjtSitliái,t@;es, tI),��I#�l]�rft)N�,§���]ULaJ.ÁgftqÇ Fizl também aulas de SBT ao ser perguntada sobre se já se encantou por alguém
l6:&�áÍor dcls.'1f���teÜí�rs;:>�iNc�Jl&?�e m�s"�ihla,.�qilii�tJ.i;iioj€ �tiq�et3).rJ?Qm-af:(ts�ima fo,�1D)t[l;�lema,s dep�is do Supla.
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ma a intimi

até então des
e público. O

terpretar tanto

s como escracha
to aos Infernos",

e pode prova esta

vés de Dom Miguel,
ovo de D. Pedro I,
reta na minissérie de

"Estoll nums fase da vida
em que não faço mais

sexo. Faço emot: sempre.
Mesmo aúe seja com

lima prosutate. por uma

noite."
, I'

fJOSÉ DE ABREU, que az o

Bruno de "Desejos de

Mulher", assumindo que

está numa fase muito

"romântica",
Luiza Dantas/CZN

"Em todo o lugar que vousurgem notinhas a meu respeito. Parece

que badalo demais e trabalho de menos. "BABI, dando o motivo

de estar evitando saídas noturnas e curtições. Um tanto "visada"

para quem está fora do ar desde que o "Programa Livre", que
/

apresentava no S BT, acabou.

, "Todo o mundo sábe que a Luma aoors aparecer. Não dá épara
( ,

dizer que foi ousada/ tem de assumir. Eu não an,do de calcinha

transparente." LUIZA BRUNET, acusando l.urna de Oliveira de

estar fazendo marketing ao "se deixar" fotografar usando um

microvestido sobre uma calcinha transparente num ensaio na

quadra da Escola de Samba Vlradouro; no Rio deJaneiro.

'Aspessoas que me conhecem sabem que não preciso desse tipo
de artifício para aparecer." LUMA DE OLIVEIRA, «íefendendo a

,
. \

-

tese de que abusaram de seu entusiasmo em quadra.

"Não tem essa de nu artístico. Eu vou parar na parede do

mecânico/ pÔI"CAROLINA DIECKMANN; atriz que já reçusou duas

propostas para posar nua por antever, um destino cruel para
suas fotos.

"De uma hora para a outra me disseram que o. programa não

esta�a com a audiência esperada. Não tinha diálogo na Globo. "

CAZÉ PEÇANHA, que voltou à MTV, ainda digerindo sua' mal

sucedida passagem pela Globo. O apresentador guarda res-

sentimento da emissora porque ninguém disse a ele que o

"Sociedade Anônima", que ficou no·ar por apenas nove semanas,
não estava agradando.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

1
SENHOR DOS ANÉIS

13h45 - 17h15 - 20h45

SALA '''MI/HORÁRIO GÊNIIIO

2
A TARTARUGA MANUELITA

14h - 16h

AMERICAN PIE 2
18h - 20h

BEIJO DO DRAGÃO
22h

3 XUXA E OS DUENDES

15h - 17h

ATRÁS DAS LINHAS INIMIGAS A
19h - 21h15

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

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

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

SALA· '''MI/HORÁRIO

1 o SENHOR DOS ANÉIS

13h45 - 17h15 - 20h45

2
TÁTODO MUNDO Louco

14h10 - 16h45 - 19h15

3
XUXA E OS DUENDES

13h30 - 15h30 - 17:30 - 19h30

ATRÁS DAS LINHAS INIMIGAS
14h - 16h - 18h - 20h - 22h

4 A TARTARUGA MANUELlTA

13h50

BEIJO DO DRAGÃO

15h45 - 17h45 - 19h50 - 21h40

5 LEMBRANÇASDE UM VERÃO

14h - 16h10- 18h - 20h - 22h

DRAGONBALL Z

14h15 - 16h15
.

6 A CAMINHO DE I(ANDAHAR

13h45 - 15h30 - 17h15

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

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

3
TÁ TODO MUNDO Louco

13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h

SALA '''MI/HORÁRIO

O S EN HOR DOS AN ÉIS
A1 14h - 17h30 - 21h

DRAGONBALL Z
DA2 13h30 - 15h40 - 17h40

BEIJO DO DRAGÃO A
19h40 - 21h40

ATRÁS DAS LINHAS INIMIGAS
22H

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

GÊNIIIO

C

A

A

DA

C

A

A

A

C

A

A

DA

A

D

DA

D

• RETRATO FALADO: INGRA LIBERATO

PASSOS
conhecido

ENTRETENIM ENTO/!V

•

NOME - Ingra de Souza Liberato.
NASCIMENTO - 21 de setembro, de 1966,
em Salvador, Bahia.
NA TEVÊ - "Assisto pouco, mas estou

sempre ligada nos programas de

entrevistas".

Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - "Detesto

sensaci anal ismo".

NAS HORAS LIVRES - "Aulas de tango" ..

No CINEMA - "Ligações Perigosas", de

Stephen Frears.
MÚSICA - "Gosto muito de uma que o

Duca, meu marido, compôs: 'Maria".
LIVRO - "Sempre releio "Cura Quântica",
de Depack Chopra"
PRATO PREDILETO - Arroz e feijão.
O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - Vestidos.

MULHER BONITA - Valéria Valenssa.
HOMEM BONITO - Carlinhos Brown.

CANTOR - "Meu marido, Duca
Lendecker".

CANTORA - Margarete Menezes.

ATOR - Stênio Garcia.

ATI;uz - Dira Paes.
PERFUME - "Não uso"
BEBIDA - Vinho tinto. _

O PIOR PRESENTE - "Se é presente, já (I
bom".
ARMA DE SEDUÇÃO - "Mistério".

TIME - "Torço para quem merece

ganhar".
FILOSOFIA DE VIDA - "Saber aceitar o que
a vida tem a oferecer e viver o melhor

de cada coisa".
MANIA - "De anotar tudo o que tenho de
fazer durante o dia".
MELHOR COMPRA - "Um notebook para me

corresponder por e-mail".

SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - "Fernanda

Montenegro".
FRASE DE IDENTIFICAÇÃO - "Imaginação é
mais importante do que o

conhecimento", de Albert Einstein.

INVEJA - "De atores que correm o mundo

fazendo cinema".
LUXÚRIA - "É coisa de quem nã·o ama de
verdade e se entrega a qualquer
prazer".
GULA - "Agora, batata-frita".

COBIÇA - "Criar cavalos novamente".
IRA - "Buzina no trânsito".

PREGUIÇA - "Levantar da minha cama em

Porto Alegre".
VAIDADE - "Me cuido muito para meu

marido".

III,

CORREIO DO POVO 7E II"!
POR CAROLINA MARQUES III

POpTEVÊ

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Ingra Liberato, a Amina de "O Clone",

'Ingra Liberato estava no "bem-bom" em Salvador quando
atendeu um telefonema de Jayme Monjardirn. O diretor de

"O Clone" - e ex-marido da atriz - tinha um convite:

participar da novela de Glória Perez como uma marroquina.
lngra não pensou duas vezes. "Estive no Marrocos uma vez e

sempre quis, no fundo, fazer uma marroquina'Lrevela a atriz,
que na trama vive a Amina, irmã de Ranya, a segunda mulher

de Said, papéis de Nívea Stelmann e Dalton Vigh. Ela entra na

história para infernizar a vida da ciumenta Latifa, personagem
de Letícia Sabatella.

Até começar a gravar, lngra escureceu os cabelos e ficou três

dias enfurnada no Projac aprendendo tudo o que podia sobre
a cultura muçulmana. "Li muita coisa e aprendi algumas
expressões em árabe ditas pela personagem", conta. lngra só

s
não precisou fazer aulas de dança do ventre. Além de levar

jeito para a coisa, a moça é uma perita em diversas danças.
Tanto que antes de tornar-se atriz cursou algUns períodos de

Dança na Universidade Federal da Bahia. "Já sabia alguma
coisa. Foram necessárias só algumas aulas para desenferrujar",
diz lngra, que nas horas vagas faz aulas de tango em Porto

Alegre, onde está morando atualmente com o marido, o

músico Duca Lendecker.

A atriz não sabe até quando vai sua participação em "O

Clone", mas confessa ter virado uma das telespectadoras mais

assíduas. "Para ser sincera não estava assistindo, pois só ligo a

tevê muito tarde em casa. Agora, não perco um capítulo",
confessa. Sem fazer televisão desde 98, quando atuou em

"Louca Paixão", na Record, lnsra passou os últimos anos

atuando em cinema. e teatro. Participou de cinco longas que
devem estrear ainda este ano. "O cinema sempre foi minha

fonte de inspiração para. tudo. Tive sorte de trabalhar com

muita gente bacana", pondera. Para o resto do ano, lngra· não

faz muitos planos. Tudo para ter tranqüilidade na gravidez -

ela está com um mês e meio e pensa em batata-frita o tempo
todo. "Muita coisa muda no corpo. Detestava sal e agora não

vivo sem", gargalha feliz futura mamãe de 35 anos.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SABADOl 26 de janeiro de 2002VARIEDADES/TV

. dJ
Paula Saldanha e Roberto Werneck desvendam

os mistérios da Costa Verde, faixa costeira <fue
vai de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, até Ilha

Bela, em São Paulo, passando por enseadas. O

programa "Expedições" registra a riqueza da
mata atlântica preservada principalmente entre

Angra dos Reis e Paraty. REDE BRASIL, QUARTA,
20:30 H.

''Veja as manchetes do Expressão Empresarial
deste final de semana: no programa de sábado, às

12h45, pelo SBTJOINVllLE, uma entrevista com

Geraldo José, editor doJornal A Gazeta, veículo

que completou em janeiro 30 anos. Acompanhe
ainda os projetos do Centró Cultural de Jaraguá
do Sul com o diretor da Scar (Sociedade Cultura

Artística), Edson Schulz. No domingo, às lOh15,
uma entrevista especial com o economista Wtlson 1-----------------

Watzko, além de outras informações. Expressão
Empresarial: mostrando opotencialdanossaregião."

"Sexo no Verão é Melhor?" é a questão em

pauta do "Meninas Veneno". Desta vez, o

__________---'- � "clube da Luluzinha", comandado por Marina

Person, revela algumas aventuras sexuais que
elas já realizaram no verão. Mrv, QUARTA, 22 H.

"Pequenas Empresas Grandes Negócios"
mostra a expansão das cafcterias em São Paulo e

v 1 _

como pequenos empresários do setor conseguem
se destacar. Uma outra reportagem ensina como

transformar hobby em dinheiro com a produção
de miniaturas que aumenta a fabricação e a venda

de kits de modelismo. GWBO, DOMINGO, 7:30 H.

Roberto D'Ávila entrevista um dos maiores

romancistas brasileiros: Antônio Torres no

"Conexão Roberto D'Ávila:". O autor, que
recentemente foi condecor�do pelo governo
francês com a Comenda de Cavaleiro das Artes

------------�--------�

e das Letras, lembra alguns momentos da infânciaI,
!,

I'
A atriz Denise Fraga revive a história de

Adriana no. "Retra:�o Falado" do programa
"Fantástico". Na história, o bonitãodaacademia,
Fernando, vivido por Gabriel Braga Nunes, não

dava a mínima para a moça. Como estratégia
f------�---------

de sedução, Adriana adota a indiferença, o que
O programa "Especial Smashing Pum

acaba dando resultado. Mas para não parecer pkins" �az a �stória da banda, contada por

volúvel, Adriana diz a Fernando que é Giovana, seu. v��sta, Bill� Corgan, qu� conta detalhes

sua irmã gêmea, até que seu irmão acaba com' do 1n1dO da carreira, Ele tambem fala sobre os

a farsa. GWBO, DOMINGO, 20:30 H. .

problemas com as drogas. Mrv, SEXTA, 24 H.

no interior da Bahia. A obra "Essa Terra", uma

,de suas principais foi traduzida para 15 idiomas.

REDE BRASIL, SEXTA, 22:30 H.

Ihor
os seus

mome t ln •

m
"ii '

h
• fi' I' dr:J:mor e I'(lO'sta. rness« se a itmenta· '. a

i,nspiraçiío q'lte um agradável mOflU!nto pode
pí·oporC'io.nar".

Kalahari Motel, dando-lhe
-

todos mi'

Inotivos para amar:. e desfrutar de confort(l,
privacidade e satisla�ão.

Atendend(l 24 horas com as suas belas suítes e um uariad» cardápio. I

Rua Horácio Rubi�;i, 1000 - Barra do Rio Cerro
Fone 376 ..0105 e 376-0122 .. Jaraguá do Sul

DUAS HISTÓRIAS PARA

COMEÇAR O ANO

o LAGO e Narciso

Quase todo mundo conhece a história

original (grega) sobre Narciso: um belo

rapaz que, todos os dias, ia contemplar
seu- rosto num lago. Era tão fascinado

por si mesmo que, certa manhã, quando
procurava admirar-se mais de perto, caiu

na água e terminou morrendo afogado.
No lugar onde caiu, nasceu uma flor, que passamos a chamar de narciso.

O escritor Oscar Wilde, porém, tem uma maneira diferente de terminar

esta história.

Ele diz que, quando Narciso morreu; vieram as Oréiades - deusas do

bosque - e viram que a água doce do lago havia se tran�formado em lágrimas
salgadas.

- Por que você chora? -, perguntaram as Oréiades. "'.
- Choro por Narciso.
- Ah, não nos espanta que você chore por Narciso -, continuaram elas.

- Afinal de contas, apenas fez todas nós sempre corrermos atrás dele pelo
bosque, você era o único que tinha a oportunidade de contemplar, de perto
sua beleza.

- Mas Narciso era belo? �, quis saber o lago.
- Quem melhor do que você poderia saber? -, responderam, surpresas,

as Oréiades. - Afinal de contas, era em suas margens que ele se debruçava
\

todos os dias.

O lago ficou algum tempo quieto. Por fim, disse:
- Eu choro por Narciso, mas jamais havia percebido que Narciso era

belo.
- Choro por ele porque, todas .às vezes que ele se deitava sobre minhas

margens, eu podia ver, no fundo dos seus olhos, a minha própria beleza

refletida.

SE PUDESSE RECOMEÇAR
"Se eu pudesse recomeçar minha vida, tentaria cometer muito mais

,

erros.

"Ia relaxar. Dizer bobagens. Tentar mostrar-me mais louco. Levar as

coisas menos a sério. )

"Escalaria montanhas, nadaria rios que não conheço, dedicaria mais

tempo a olhar o pôr-do-sol, Procuraria �dar e olhar mais as coisas

que me cercam, ia me entupir de sorvetes e fazer menos dieta. Só
,

daria importância aos meus problemas reais, e me esqueceria dos

imaginários.
"Eu sempre fui aquele tipo de gente que prestava atenção nos sinais,
e cuidava -da saúde hora após hora, dia após dia. Saía de casa com um

guarda-chuva, não viajava sem termômetro, aspirina, casaco, bloco de

notas.

"Se eu pudesse recomeçar minha vida, faria coisas que meus netos

comentariam - rindo - com seus colegas de escola.

"Então, eu lhes daria assunto e alegria, ao invés de procurar inspirar
. respeito.

"Se eu pudesse recomeçar minha vida, tentaria cometer muito mais

erros."
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Imobiliária M�negotti· Ltda .

,.

http://www.immenegotti.hpg.com.br �-mail: immenegotti@netuno.çom.br

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

IM081.lIARIA

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

345 - CASA DE ALVENARIA NA R. ÉRICO NEGHERBON,
345. COM I SuíTE, 3 QUARTOS, SALA DE ESTAR, COPA,

COZINHA, WC, VARANDA E GARAGEM ( 150,00M2) +

EDíCULA COM 35,00M2 COM GARAGEM,
CHURRASQUEIRA E LAVANDERIA. Área do terreno 0.00

m2 Área Benfeitorias 185.00 m2 Preço: 64,000.00

5263 CAS -

.

. CASA P UJt..RTOS, SALA, COPN

COZIt)lf-I, @';"LAVANE>ERIA�GARAGEM E VARANDA.
• i,

TERREN9�L�,00 ,00M2. Area do terreno

420.00 m2 Atê m2 Preço: 50,000.00

tmmNO - VILA NOVA - R.PEDRO GONZAGA, N° 40
- TERRENO COM 627,00M2 (17,50M X 35,82M). OBS:EM
CIMA DO TERRENO TEM UMA CASA DE MADEIRA QUE
SERÁ RETIRADA NO PRAZO DE 90 DIAS, APOS A VENDA.
Área do terreno 627.00 m2 Preço: 64,000.00

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

5254 SOBRADO - AMIZADE - R.JOAO BATISTA RUDOLF, 500 -

PARTE SUPERIOR: I SUíTE, 3 QUARTOS, SALA DE ESTAR,
COPA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, SACADA, DEPOSITO.

PARTE TÉRREA: SALA COMERCIAL, WC, DEPOSITO,
GARAGEM P/2 CARROS. Área do terreno 708.00 m2 Área

Benfeitorias 380.00 m2 Preço: 150,000.00

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

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

•

•

•

•

OI

· '

I 127 - AMIZADE - Sítio - casa de
lvenaria com 63,OOm2, 2 dormit., sala,
oz. bwc, salão de festa, bar, cancha
de bocha, churrasqueira, lagoa de

peixe e palmito, Terreno lO.325,OOm2.
Rua Frederico Todt (servidão),

continuação. R$ 100.000,00

•

•

OI

•

de alvenaria com 160m2•
Terreno com 375m2, loteamento

Santo Antônio - R$ 28.000,00

- totalmente plana com

20.000,00m2, casa em alvenaria com 40m2,
com laje, toda cercada com tela, possui 5

lagoas grandes com toda infra-estrutura,
criando peixes para venda em se, PR e SP,
com assistência da Prefeitura de Jaraguá do

Sul, localizada em Santa Luzia - R$ 89.000,00

110 - JARAGUÁ ESQUERDO - casa em

alvenaria com pré-moldado. Área total
com 140,00m2, rua Paulina Demate

Pícollí, 118 - R$ 95.000,00

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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· TEODORO
E-mail: teodorocorretor@terra.com.br

Fone:

CORRETOR DE.IMÓVE.IS / creciB054

Rua Maria Umbelina da Silva, 61b - Bairro Água Verde, próximo Igreja São Juda� Tadeu - Jaraguá do Sul

524 - Rau - Casa de madeira cl 520 - Ouro Verde - Casa alvenaria cl
100m2 - 03 quartos, terreno'c/430 .... ···t32m2 - 3 q'1 + sobrado - fundos cl -114m2 - 03 quartos, terreno cl

m2. Rua Luís Picalli (cl a�falto') - "70m2'� T�rreno cl

4ooml�'·�··--·--·"·----sr6m2:-R.o."1iJElisa Wolkmann -

R$ 25.000,00 - NegOCiáv�1 I R$ 45.000,00 r' '''-''''�'�l$ 29.000,00
I � i t_��.. &\ s:

R$ 16.000,00
127 - Rio Cerro - Terreno cf
750m2 + área de domínio. BR
SC 416, antes Nanete Malhas
- R$ 20.000,00
124 - Rio Cerro I - Terreno
cf 780 m2 de esquina.
Loteamento Alzira Hardet - R$
14.500,00
135 - São Luís - Terreno cf
451,20 m2 (12x37,60) - próx.

Mi" Estofados Jardim R$
�--------.%�----------��..------�

15.000,00
132 - Vila Lalau - Terreno
residencial cf +- 900m2 - R$
65.000,00
102 - Vila Nova - Terreno cf
17x38 646 m2. Rua
Waldemar Rabello, lateral Rua
25 de Julho - R$ 27.000,00
128 - Sala comercial cf
33m2 - R. Guilherme Hering,
Centro - R$ 18.000,00

"CASAS À VENDA":
503 - Centro - Casa de
madeira cf 100m2 - 3 quartos,
terreno cf 396m2. Centro - de
fronte Unimed - R$ 43.000,00
529 - Czerniewicz - Apto (20.
andar) Ed. Dâmaris com 76m2,
1 suíte + 1 quarto, bwc social,
cozinha, sala, lavanderia e

churrasqueira - R$ 43.000,00
530 - Água Verde - área
comercial em alvenaria com

380m2• Terreno com 491m2•
Rua Henrique Nagel, 163 - R$
85.000,00

"TERRENOS À VENDA":
108 - Amizade - Terreno cf
557,60m2. Rua Jõao Batista
Ru-dolf - Resid. Versalhes.
(asfalta-do) - R$ 33.000,00
133 - Chico Paula - Terreno
cf 546,84m2(14x39).Próximo

r.

• •

TERRENOS:

Vieras· Ref. 13 - Com área de 600m2, próximo
a Creche. Valor R$ 25.000,00 (Negociáveis)
Vila Rau· Ref. 08 - Com área de 427m2, próximo
Supermercado Tonin. Valor R$ 18.000,00.
Barra do Rio Molha· Ref. 167 - Com área de

774m2, próximo Loja de Mat. de Construções
Winter. Valor R$ 23.000,00
Baependi - Ref. 50 - Com área de 12.300m2,
próximo 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

-

dependências. Tem construção nos fundos com

'dormitório, cozinha e bwc. Valor R$ 70.000,00

Posto Marcolla - R$ 25.000,00
136 - R. João Planinschek
+ ou - 2.775m2, terreno cf 25m
de frente - R$ 111.000,00
137 Nova Brasília
Terreno cf 3.700m2• Próx.
Academia Jaraguá Life - R$
70.000,00

/

117 - João Pessoa - Terreno
cf 1.750m2. Próx. Ponte de
Schroeder - ótimo terreno -

• CONSULTE-NOS SOBRE

OUTROS IMÓVEIS.

Bocha. Valor R$ 60.000,00 (Excelente ponto
...................................................................e e...

, comercial. Estamos abertos à negociação)
Ilha da Fi�ueira • Ret. 168 - Consto Mista c/
40m2 sendo 02 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ I 1.000,00
São Luiz - Ref. 79 - Em Alvenaria c/ 240m2

sendo: PISO TÉRRIO - sala comercial c/ 60m2 e,

uma Kitinet cl O I dormitório, cozinha e bwc.

PISO SUPRIOR - 04 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 75.000,00 (Aceita·se
sítio em troca)

..<

der I - Ref. O I - Em alvenaria cl 63m2,

�=ndq: 02 dormitórios e demais dependências. Valor

.-1.9.000,00 .

127m2 de área

construída, sendo: 03 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 60.000,00

SOBRADOS:

Vila Lalau • Ref. I I I - Alvenaria c/ 350m2 e sendo: 04

dormitórios, 02 suítes e demais dependências. Valor R$
90.000.00 (Construção em .faze de acabamento).

lara�uá 99 - Ref. 02 - Em Alvenaria cl 254m2
sendo: Piso inferior - Sala comercial (com Bar Equipado),
cozinha, depósito e dois Bwc's. Piso Superior - 03
dormitórios e demais dependências. Possui Cancha de

.. '

Três Rios do Sul· Ref. II - Em Alvenaria c/ 28m2,
sendo: O I dormitório, cozinha e bwc. Valor R$
16.000,00 + parcelamento,
Três Rios do Norte - Ref. 53 - Em Madeira cl 50m2
sendo: 02 dormitórios e demais dependências. Valor

R$ 7.200,00.
Três Rios do Norte - Ref. 56 - Em Alvenaria c!
80m2 sendo: "03 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 17.000,00
Czerniewicz • Ref. 12 - Em Alvenaria cl 70m2
sendo: 02 dormitórios e demais dependências. Existe

mais uma casa em madeira de 48m2, sendo: 02

dormitórios e demais dependências. Valor R$ 50.000,00
Vila Rau - Ref. 40 - Em Alvenaria c/ 72m2, sendo:

03 dormitórios e demais dependências. Valor R$
27.000,00
Vila Rau - Ref. 96 - Em Madeira,cl 100m2, sendo:
03 dormitórios e demais dependências. Valor R$
17.000,00

• •

SíTIOS:
Barra do Rio Molha· Ret. 170 - Com área de _

45.000m2 com 02 casas
.

em Alvenaria sendo: ..

Uma cl 100m2 (02 dormitórios e demais -

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

demais dependências); Construção nos fundos

(Garagem) c/ 48m2• Possui lagoa de peixe; nascente

de água; riacho (córrego); reflorestamento de -

eucalipto; árvores frutíferas. Valor R$ 75.000,00
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. Y,alor R$ 82.300,00 (Excelente
Oportunidade)

o
O
JJ
O
O
O
JJ
JJ
m

d
JJ

O
m

�
O·
<
m

(ii
lAJl 30 80138808 NOSlli\ -

-TEMOS OUTRAS OPÇÕES. CONFIRA.
-Temos Carta de Crédito Imobiliário, para: •

aquisição, construção ou reforma.

-Temos casas em construção e também

construímos.
-Financiamos o imóvel'utilizando o. seu FGTS .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ias - MARIMAR IMÓVEIS - VILSON CORRETOR DE IMÓVEl

.Çód. 374 - Casa em madeira com 98m2 - 4 quartos -

Terreno com 2.500m2 - Rua João Sotter Corrêa - R$
40.000,00. !ii

JARAGUA DO SUL

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA
CENTRAL DE VENDAS

Cód. 947 - Sobrado em

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

Cód. 973 - Casa em alvenaria com 240m2 - 2 quartos -

suíte - Terreno com 425m2 - Condomínio Dona Benta -

Bairro João Pessoa - R$80.000,00.

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

quartos - Terreno com 500m2 - Estrada Guamiranga -

R$40.000,00.Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC

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

•

I'i! ,

I' •,

Cód. 375 - Casa em

alvenaria com 210m2 -

J'"5 quartos - Terreno com

450m2 - Rua MaX Doerin .

Czerniewicz - JARAGUAI
DO SUL - R$ 80.000,00. I

GUARAMIRIM - RIO BRANCO E SERENATA

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

Terreno com 720m2 - SC 413 Km 05 - R$20,OOO,00.

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

R$300.000,00.

suíte - Terreno com 560m2 -

José Borges - Bairro Avaí -

GUARAMIRIM

ena com 808,50m2 n lua João Bona -

completa - Escriturar� R$23.000,00.

,
ista com 56m/4 quartos - Terreno

- SC 413 Km t�, - R$12.000,00.

I
iii-

-�,.�ód. 963 - Casa em alvenaria com 117m2'- 01 suíte + 02
os - Terreno com 392m2 - Rua Beijamim Girardi - Vila •

, __ ,w,�=�,�,��·�.�:��·
�"''{

.

�-'C1m'RAfJlJlmJ -IMIGRANTES
.

I ..:.n:. l:im<;so!' I :I
I c,. d",.J:�;� Casa

êm.alvTa1�,a
com 224m2 - 06 quartos -

Te,lre�dom 8.000m2 - 'lu
.

Rodolfo Tepasse -

R�120.000,00. I
e1 � -

%""m:�W�,%,,,,��"%-,�

'OVAESPERAN A

Cad. 379 - Casaemalvena tt2m2,3qpartos - Terreno
com 728,50m� -IRUErBarraeão-Aecan,o 1eliz -

R$28.000,00·1 I l ,

Ivenaria com 120m2 - 02 quartos -

Rua 28 de Agosto - R$80.000,00. •

• •

•

-

eseJa os um

OI

•

•

• •: .
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. CORREIO DO POVO· II
I

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

; I
REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO.

MARINA MAIER - ME

SILMAIER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DE PRODUtOS DE LIMPEZA.

Notificamos a todos os interessados, aocomércio em

geral.e aos compradores dos produtos "Limpac multi

uso", fornecedores de matéria prima, que a procuração
..

pública outorgada por Marina Maier - ME ao Senhor JOÃO
DA SILVA, brasileiro, casado, vendedor,' por instrumento

lavrado no Tabelionato Áurea Muller Grubba, no livro 285-
-fls. 007, em data de 09 de maio de 2001, FOI

REVOGADA por Escritura Pública lavrada no mesmo

Tabelionato, às fls. nº 107 do livro 75-0, em data dE116
de janeiro corrente.

Qualquer pedido comercial em nome de Marina Maier
ME e/ou Silrhaier - Indústria e Comércio de Produtos de

Limpeza, ou importâncias pagas por intermédio do seu ex

procurador João da Silva ou a ele feitos ou entregues, não
serão réconhecidos como válidos a partir de 16 janeiro de

2002, ante a revogação e publicação.

Jaraguá do Sul, 23 de janeiro de 2002.

MARINA MAIER - ME

CONTADOR

Escritório de
Contabilidade

precisa de Contador.

Admissão como

Empregado ou SÓCIO
Enviar Currículo ou

proposta para:

Contador
I

Rua João Gesser, 45
Amizade - 89251-970 -

Jaraguá do Sul - SC

Ou por e-mail:
cont.sul@terra.com.br

EXTRAVIO DE

DOCUMENTOS

A empresa Rota de

Minas Indústria e

Comércio de

Alimentícios Ltda.,
cadastrada no CNPJ

02.443.303/0001-04 e

Inscrição Estadual

254.080.359 comunica

o extravio de 01 Bloco

de Nota Fiscal Modelo

02 Série D1 nº 051 à

100, não utilizados.

ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371·3349

(RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA; 184

PROCLAMAS
DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste
Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim
de se habllltarern'para casar OS seguintes:

'

EDITAL n!! 23.603 de 18·01·2002·
Cópia recebida do cartório de Sarandi, Paraná

RENO RENALDO TODT E IVA FERREIRA

Ele, brasileiro, divorciado, ajudante geral, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Manoel Francisco da Costa; João Pessoa, nesta

cidade, filho de Bernardo Gustavo Todt e Elsa"

Bolduwan Todt.

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Sarandi,
Paraná, domiciliada e residente na Rua Vaz Caminha,
1.872,. Jardim Independência Sarandi, Paraná, filha
de Daniel José Ferreira e Izabel Antonina Ferreira.

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será publicado
pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por
15 (quinze) dias.

Hil.,.ar R. Heltel
Corretor de Imóveis

Creei 9561-,SC

Fone: 374·1313 / 9973·9313
R. Mal. Castelo Branco, 380' - Trevo - Schroeder - SC

I
1. CASA 280 rn2, alv., excelente acabamento, mobiliada, com terreno de

1500 m2, óreõ isolada, Bairro Tomaselli, em Schroeder. -
.. R$ 85.000,00

\

2. CASA 140 m2, mista, boa vista, imóvel com 14.500 m2, com pomar,
água, quatro lagoas, cercada, em Schroeder I. R$ 55.000,00

VENDE-SE

3. CHÁCARA 21 mórgos, fácil acesso, 4.00Ó palmeiras, 5.000 bananeiras,.
água, 3 lagoas, 1 rancho,em Duas Mamas, Schroeder..... R$ 50.000,00

4. TERRENO 720 m2, próx. Bar do Opa, Rio Hern, Schroeder.....R$ 7.500,00
. I

5. SALA COMERCIAL(50m2) e imóvel(720m2), excelente ponto, esquina ruas

Marechal e Florianópolis, próximo Marisol, Schroeder R$ 80.000,00

6. TERRENO 450 m2, casa alv. em construção (147 m2), R. 'Minas Gerais,
próximo Marisol, em Schroeder R$ 28.000,00

7. TERRENO central, 990 m2, defronte Correio, Schroeder..... R$ 45.000,00

8. GALPÃO industrial, 200 m2, excelente acabamento, imóvel 460 m2,
Bairro Rio Hern, Schroeder R$ 50.000,00

PATRICIA TAVARES DA C,UNHA MELLO, Tabelia Designada da
Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na formo
da Lei, etc.

.

Faz saber a todos quanto este edital, .virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Títulos contra:

ADOLAR JARK - RUA EQUADOR 62·- NESTA; r

ANDERSON COM DE BRINQ LTDA - RUA REINOLDO RAU 818
SL 06 - NESTA; ..

•

ANGELA SUZANA WENNINGKAMP
.

..:.:.. R TOMAS FRANCISCO
DE GOES 150 - NESTA;

..

ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA
850 - CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA
850 - CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA
850 - CENTRO - NESTA; .

.

ARTE LAJE JARAGUA LTDA -' R EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA
850 - CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA
850 - CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA
850 - CENTRO - NESTA;
CLAUDIO GILVAN PINHEIRO - RUA ROBERTO ZIEMANN 813
- NESTA;
CONDUTRON IND.ELETROMECANICA LTDA - R MARIA
UMBELlNA DA SILVA 232 -r-' NESTA;
CONFECCOES DOP ITI LTDA - RUA CARLOS POMMERINING
S/NR - SCHROEDER;
DIRCEU CLAUDIOMAR PISKE _:_ RUA ALWIN MEUER S/NR - RIO
CERRO LOTE 5 - NESTA;
EIANE LANG PINTO - R ANGELO TORINELLI 78 - NESTA;
ELKE CRISTIANE ROMIG - GUSTAVO OTIO ALVIN WELK, S/N
- NESTA;
ENGEPASA ENGENHARIA DO PAVIMENTO SA - RUAJOINVILLE
1016 - BAEPENDI - NESTA; .

ESTRUTURAL ZORTEA INDUSTRIA COM LT - BR 283 KM 01 -

NESTA; ,

EUGENIA DE CESARO / JOAO CARLOS ADAM - RUA 25 DE
JULHO 880 VILA NOVA - NESTA;
FONTE DE ARTES E ARTESANATOS LTDA - R ANGELO RUBINI
1397 - NESTA;

.

FONTES DE ARTES E ART. LTDA � RUA ANGELO RUBINI 1347 -

NESTA;
INGRID KREUTZFELD VOLTO LI N I / JOSE VOLTOLlNI - RUA EXP
GUMERCINDO DA SILVA 719 - NESTA;
ISABEL CRISTINA BERNS MANES - R JOAO PLANINSCHECK S/
NR - NESTA;

.

,

JARMAQ REPRESENTACAO E ASSIST TECN - RUA PREF
WALDEMAR GRUBBA 2727 - NESTA;
JAVAFORTE FAZENDAS REUNIDAS LTDA - RUA EQUADOR, 62
- NESTA; ,

JURANDIR ZANGUELlNI - RUA JOSE RUMPS 297 ULTIMA CASA
- NESTA;
KUSTER & KUSTER LTDA - ROD BR 280 - NESTA;
LlZIANE RODRIGERI SABEL TAVARES - NESTA;
MARCOS ANTONIO CARVALHO MANFIO - RUA JOAQUIM
ANGELO GIROLLA 210 - NESTA;
MARICELlA MACEDO CARVALHO BUTHELSE - RUA FELIPE
SCHMIDT S/NR - CORUPÁ;
MARINES CLARICE WEISS - R ANGELO·TORINELLI 78 - NESTA;

MOACIR MARCIO LAWIN E/OU ROSANI MARIA DOS SANTOS
- RUA SAO PAULO 107 CZERNIEWICZ - NESTA;
NATUREZA CENTRAL DE TRATAMENTO - RUA MARECHAL
CASTELO BRANCO 6132 - NESTA;
NATUREZA CENTRAL TRAT RESIDUOS IND - RUA MARECHAL
CASTELO BRANCO 1632 - NESTA;
ODETE ENGEL -,- R. JOAQUIM FRANCISCO SBARDELATTI S/NR
-NESTA;.

.

PEBA AUTO PECAS LTDA - R BARAO DO RIO BRANCO, 230
CENTRO - NESTA; ,

PEBA AUTO PECAS LTDA - R BARAO DO RIO BRANCO, 230
CENTRO - NESTA;
PEBA AUTO PECAS LTDA - R BARAO DO RIO BRANCO, 230
CENTRO - NESTA;
PEBA PECAS LTDA --' RUA SEME MATIAR 12 - CENTRO - NESTA;
RENOVA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - R PRESID EPITACIO
PESSOA 566 - NESTA;

r

ROSELY E. DE ALBUQUERQUE - JOAO PICCOLl, 166 APTO
1203 - NESTA;
SONAE DISTRIBUICAO BRASIL S.A -<CAIXA POSTAL 39 -

NESTA;
TECPO PINTURAS LTDA - RUA GUILHERME PRIEBL 46 - NESTA;
TRANS WEBER TRiANSPORTES LTDA RUA FREDERIKE
BOHMANN ENKE 64 � NESTA;
TRANS ,WEBER TRANSPORTES UDA - RUA FREDERIKE
BOHMANN ENKE 64 - NESTA;
VALDEMIL PINTO - RUA ESTRADA GARIBALDI RIB CACILD -

NESTA;
VALDOMIRO JOAQUIM DA SILVA - ME - RUA WALTER
MARQUARDT 2476 --: NESTA; .

YORK INTERNACIONAL LTDA - RUA BERTHA WEEGE 200 -

NESTA;

E, como os ditos devedores não foram e;'contra�os ou se recusaram

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato no Rua Arthur

Muller, lJo 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou

então, dar razão por que não ofoz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc.

Jaragu6 do Sul, 23 de janeiro de 2002

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA
Rua Reinoldo Rau, 58 - Tel: 371-1500 - Fax: 275-1500 - E-mail: imbchale@netuno.com.br

PLANTÃO: 9975-1500
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Corretor de ímóveís
E-mail: grotewold@netuno.com.br

Te.: 372-3922/ 9122-4198

-Aíf�
8Z _

localizada na Estrqda Garibaldi, com área de 4.770m2, 45x106,
totalmente plana com ótima lagoa, energia elétrica, podendo também
servir para construção de residência, galpão industrial ou comercial.

Prefo: RS 19.000,00

VENDAS
VENDE - Terreno com 25.000m2 - Rua Alberto Darius
- Corupá - R$ 54.000,00

I VENDE - Chácara com 112.500m2, casa mista com

90m2, água em abundância; gerador próprio, plantação
de palmeira real - Corupá - R$ 55.000,00

ALUGUEIS
ALUGA - Sala comercial - Rua Vidal Ramos - Centro -

Corupá - R$ 550,00

Fone/Fax: 375-0163 - Cei. 9975-1168
Av. Getúlio Vargas, 60 - Corupá - SC

VENDE - Casa alv., com 36m2, terreno c/
450,OOm2• Rua Alagoas· Schroeder.
RS 10.000,00

VENDE· Terreno c/360m2, Rua Egon
Kosh (próx. Campo Juventos) . Jaraguá

Esquerdo. RS 16.000,00

VENDE· Terreno de esquina com 540m2
(18x30), loteamento Souza.
RS 4.500,00 (só esta semana)

PLANTÃO DE VENDAS - 9104-4588

·1 TERRENOS. 1• Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
25.00Q,00. Terreno com 702,00m2, esquina, no .

loteamento.
• Terreno com área de 442,00m2 (13x34), sito no

loteamento Piermann, próximo a escola Giardini

1
l.enzi. Valor R$ 17.000.00.

1• Terreno com área de 600,00m2 (15x40), sito a'
Rua Henrique Bortolini, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
22.000,00 .

• Terreno com 405m2, esquina, Loteamento São
Cristovão. Valor R$12.000;00.

CASAS
.

1+
Casa de alvenaria com 130,00m2, situado no

1loteamento Zonqheline. Va. lor R$ 30.000,00.
• 1/2 (meia) Agua de Alvenaria, 30,00m2• No Ouro
Verde (Barra), Lote 207. Valor R$ 11.000,00

'

• Casa de alvenaria com 400,00m2• Centro
• 112 (meia) Água de alvenaria, 40,00m2, na Rua

1
José Narloch, no Ana Paula II (Rua Asfaltada). Valor

1R$ 17.000,00
.

� 1/2 (meia) Água de Madeira. Loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00
• Casa de alvenaria, com 280,00m2, em construção
(70% concluído), no Jaraguá Esquerdo. R$

165.000,00' ·1
• Casa de alvenaria, com 70,00m2, no Loteamento
Ouro Verde (Barra). R$ 14.000,00 entrada + 57x
380,00

.

.

LOTEAMENTOS FINANÇIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA'

PEQUENA ENTRADA (I

I.
CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II

• OURO VERDE • SÃO CRISTOVÃO
• FIRENZE

CONDOMlíNIO FECHADO
-FLAMBOYANT

... A MELHOR

BRISA DO

VERÃO ..•

GREeI1541·J
. VENDE:

CASA NOVA DE MADEIRA - el área de '100,00m2 , contendo 3 quartos, solo� cozinho, bWí,
lavanderia, garagem. Terreno el 477,00m2, localizado o Rua (95), Guilherme Bauer, loteamento
Adelino, próxima o Maris�1 em Sehroeder. RS 18.000,00. Aceita-se troca 'por casa na

Vila Lenzi ou sítio.

LINDO LOTE - cf área de 315,00m2 (15X21), todo plano; pronto poro construir, localizado
á Ruo 902, loteamento Primavera, Bairro Estrada Nova. RS 8.000,00

1

Informativo
Imobiliário AIJS

COFECI DEFINE VALOR DA
ANUIDADE DE 2002.

Corretores de imóveis poderãopagar em oté
cinco vezes.

A resolução COFECI 176/2001 estipula que
a a anuidade para o ano 2002 será de R$
268,00 ( duzentos e sessenta e oito reais).

t.
Haverá possibilidcdesde desconto que vai

variar de 2,5% a 1 0%, 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
I

dia 31 de março.
Além da atualização monetária pelo IGPM,
o valór da contribuição anual, após o mês

de março, será acrescido de multa de 2%

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

J.

Valorde desconto
1 CJl!o
05%

02,5%

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

05/03/2002

PESSOA JURíDICA.
VALO(R$)
536,00
670,00
804,00
938,00
1,072,00

ANUIDADES
CAPITAL SOCIAL
De R$O,Ol a r$25.000.00
De R$25,001 ,000 R$50,OOO,OO
De R$50,OC1 ,000 R$75,OOO,OO

.

I De R$75,001 ,000 R$l 00,000,00
Acima de R$l 00,000,00

Rua .João Planinscheck, 302 - Jara uá do Sul' - seAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



BARBADA!
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)

Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 143S - SALA 04

CRECll43·9-J

VENDE COMPRA FONE: 275-01721-
214 - Apto. Central: Rua Domingos R. da Nova - Ed.
Jacó Emmendoerfer - 1 Q andar - 1 suíte, 1 qto e

demais dependências + área anexa de 27,00m2 - R$
58.000,00
- Possuímos também apartamentos central de 2 e

3 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 - Centrei - 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 autómóvel.
404 - Casaalvenariacom 120,OOm2� Rua RobertoZiemann
- Três Rios do Norte. Possui anexo para comércio. R$
28.000,00 (aceita automóvetde menorvalor).
405 - Casa Madeira - Rua Adelina - Schroeder - área
de 108,00m2 - Terreno com 450,OOm2. Aceita
auomóvel como parte do pagámento - 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 l

Aluguel: Apartamento central cqm suíte cf

hidromassagem, 2 qtos, dep. empregada,
churrasqueira e demais dependências.

. -- .

nnovets

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.

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

se por terreno. Tratar: 370-

0816, com Silmara.

ÁGUA VERDE - "Vende-se.
próx. faculdade, defronte
BR 280, área industrial de

4.730m, legalizado de
R$ 55.000,00, parcelado
si juros. Tratar:
9963-9445.

AMIZADE - Vende-se,
terreno de 530m, Rua
Emílio Butzke: Tratar:
9973-5212.

AMIZADE ""ende-se, lotes,
próximo Clube dos

Viajantes. Valor a combinar.
Tratar: 9975-1299.

AMIZADE - Vende-se,
terrenos, próximo Clube dos

Viajantes, 60% de entrada e

COR��TOR IIVIÓVE I S

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

surrt, O I QUARTO. BWC. COPN COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA
DE SERVIÇO. GARAGEM,TERRENO 14.00M X 28.00 M. Área do
terreno 392.00 m2 Área 8enfeitorias 98,00 m2 Preço: 70.000.00

W (0**47)
372-2903

9973-3623
59 CASA ALVENARIA
- CENTRO - R.

MiLlO STEIN. 205 -

02 SUiTES.
MESANINO.02
LAVANDERIAS 02

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

Área Benfeitorias

210,00 m2 Preço:
120.000,00

105 TERRENO -

CENTRO
R.LEOPOLDO

JANSSEN
12.00 M X

56.00M
Área do terreno

672.00 m2

Preço: 40.000.00

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

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

restante parcelado. Tratar:
9992-6045.

AMIZADE - Vende-se, lotes.
Aceita-se carro no negóico.
Tratar: 371-6418 ou

.

9973-5212.

CENTENÁRIO - Vende-se,
terreno 350m2, Jardim São

Francisco, na Rua principal do
loteamento. Tratar: 371-
8116.

GENTRO - Vende-se, terreno

no Centro com 622m2, com

galpão de 135m2,. todo
murado.. Valor a combinar.
Tratar: 371-9157.

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

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende

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

doença. Tratar: 9104-4588.

JARAGUÁ ESQUERDO -

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

principal, asfaltada com

15x40, 28 de fundo

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

PiÇARRAS - Vende-se
terreno de esquina, com

392m2, bem localizado,
preço ocasião.Tratar
370-0670.

RIBEIRÃO GRANDE - Vende
se terreno com 1350m de
fundo por 110m de frente,
equipado com casa, rancho
e área para arroizeira

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

SÃO FRANCISCO - Vende-se
terreno na praia do Erwino.
Valor R$ 3.000,00. Tratar:

376-0681, com Onilde.

SCHROEOER VeRde se

terreno pI chácara, área

4.300m2, próximo a usina
do Bracinho em Schroeder,
com nascente para água,
luz, ótimo investimento.
Tratar: (47) 3025·4549 ou

453-1023.

VILA LENZI - Vende-se 2

terrenos, com 429m2 cada.
Valor R$ 25.000,00 cada
ou troca-se por apto pronto
e quitado. Tratar: 372-
1220.

VILA LENZI - Vende-se,
urgente, área cl 493m2,
Rua Irmão Leandro, próx.
Salão União. R$ 6.000,00 +

parco direto. Tratar: 9979-

9970, hor. comercial.

VILA LENZI - Vende-se,
próx, Paróquia Evangélica
Luterana Apóstolo Paulo,
um excelente terreno, de
408m murado, com rua de

asfalto, todo legalizado, em

ótima localização.
R$ 20.000,00, negociável,
aceita-se carro. Tratar:
371-6069.

I Lar Imóveis I
275-2010 /9101-90281 9122-7393
Av. Mal. Deodoro dá Fonseca, 583

VENDE
- Apto. Centro (Edif. Catarina Ersching) cl suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada ct churrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de festas e 2 elevadores. R$
7·S.000,OO negociáveis, pronto para morar.'
'- Apto. Bairro São Luis, próximo arroz urbano. Edifício Jardim

São Luís, cl churrasqueira na sacada e salão de festas.

Montamos o plano de flnanc. conforme suas condições.
Aproveite.

.

- Sala comercial, bairro São Luís, próximo arroz urbano, Edifício
Jardim São Luís.
- Terreno cl 496m2 (16x31) no B. Amizade próx. Salão

Amizade. R$ 10.000,00.
- Terreno no B. Santo Antonio - somente R$ 6.000,00 quitado.
- Casa de alvenaria, B. Santo Antonio - R$ 8.500,00 e assumir

1 salário mínimo mensal.
- Casa mista ct 4 qtos., Chico de Paula, próx. Escoteiros.

Terreno cl 600m2 (15x40) - R$ 31.800,00.
- Galpão indl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) c]
105m2, garagem pI 2 carros. Parte superior - 1 apto. cl 215m2
- suíte + 3 qtos. e demais dep., Vila Lenzl.
- Apto. 1 suíte cl sacada + 2 qtos e sacada na sala cl
churrasqueira. Ótima localização, próx. a Prefeitur, antes de

comprar outro conheça este lindo projeto arquitetônico no

Residencial Gadotti.

SÁBADO, 26 de janeiro de 2002

VILA RAU - Vende-se, 4
terrenos. R$ 30.000,00.
Tratar: 371-3409, corn

Bernadete, emqualquer
horário ou 9111,1831, com

Patrícia após as 18:00hs.

BARRA RIO CERRO - Vende

se, 660m2, ótima
local ização. Tratar:
376-0168.

CENTRO - Vende-se ou

aluga-se, escritório, com

toda infraestrutura
montada (computadores,
fones, tax, ar-condicio

nado, salas com

divisórias). Tratar:
371-7391 ou�371-3216.
Venda: R$ 20.000,00
Aluguel: R$ 1.000,00

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 Marilsa.

CENTRO - vende-se,
instalação para loja de
moda jovem, na Marechal

Deodoro, 903. Poderá

permanecer no ponto.
Tratar: 372-2502.

CENTRO - Vende-se, sala
comercial de 70m, com

divisórias, no Edif.

Schiochet, 22 andar,
defronte calçadão.
R$ 27.000,00. Tratar:
9963-9445.

IMPERDíVEL - VENDE-SE

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

VILA LENZI - Vende-se,
locadora, ótimo ponto.
Tratar: 275-3937.

R. MAX WILLlAN - Aluga-se,
com 25m'. R$ 350,00.
Tratar: 371-9431,
com José

MASSARANDUBA - Vende

se, distante 7km do centro,
área de 60.500m2, cl
casa de madeira, rancho

lagoas, plantação.
Tratar: 379-1031, a noite.

RIO CERRO - Vende-se sítio,
com área a escolher de
20.000 a 30.000m',
Tifa União, próximo
Transportadora Marquardt.
Tratar: 392-3052.

VENDE-SE UMA
lANCHONETE 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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-5E - área de

20.000m2, junto à natureza,
.

riacho', lagoa, verdadeiro

paraíso, com chalé suíço,
85m2, 1 qto, 1 suíte e demais

dep., antena parabólica,
telefone, galpão de 40m2

novo, area p/ quiosque, etc.

Apenas 5km do centro. Tratar:
370-8563 ou 9975-0102, �
somente particular. R$
125.000,00

VENDE-SE - chácara com

80.000m2, possuindo casa de
2 pisos, alvenaria, lagoa.
Tratar: 9113-9337, com Vera.

VENDE-SE - excelente área de

20.000m2, local aprazível,

com infraestrutura,
privacidade, junto à natureza.

Apenas 5km do centro.
,

Documentação 100% legal.
Tratar: 370-8563 ou 9975-

0102, ligar somente

particular. Interessados R$
40.000,00

VENDE-5� chácara de
1.000m2 40.000m2, com

,

toda infraestrutura,

prívacldade e conforto em um

dos lugares mais lindo de
"

"Í Jaraguá 'do sul, a 5km do

centro, agora em suas mãos.
Tratar direto com ô
proprietário. Tratar: 370-
8563 ou 9975-0102.

VENDE-SE um/sítio com

104.000m2 à 1.500m da
Praia. Tratar: 373-2183, com

Rosilene.
'

empregos
COSTUREIRA - Precisa-se de
costureira , com prática,
máquina reta e overloque,
que more na Vila Nova ou

proximidades. Tratar: 370-

7963.
/----------------------

PRECISA:SE de ajudante de

metalúrgica para serviços
gerais, com a idade de 18

anos, sexo mas,culino. Tratar:
275-2364.

P,RECISA-SE ajudante de

Serviços Gerais, que durma
no local. Tratar: 276-3302 ou /

9103-6155, com Lenira.

OFERECE-SE - enfermeira

profissional, com registro no

Corem, experiência com

crianças e idosos. Tratar;

371-3859, com Mercedes.

PRESTO SERViÇOS - torno e

mecânica em geral. Tratar:
371-5640.

PRECISA-SE
de empregada

para trabalhar na

região do

Homago, Ilha da

Figue!ra.
,A seleção será,

no Jornal
CORREIO DO POVO;,

Rua Walter
,

I

Marquardt, das
14h as 17 horas.

SERViÇOS GERAIS - Senhora
oferece para trabalhar de

diarista, jardinagem. 08S:
Está passando
necessidades. Tratar: SR

280, km 70, próximo 'motel

CQ sabe, segunda rua ao

lado esquerdo, última casa.

SERViÇOS JARDINAGEM -

Tratar: 9104-5332, com

Inésio, das 12 as 13h30 ou

a noite.

veículos
\

ASTRA - Vende-se, 00, 2p,
bordo. Tratar: 370-3110.

ASTRA - Vende-se, 2000,
vermelho, completo menos

ar. Valor R$ 22.500,00:
Tratar: 370-3113 ou

9973-5158;

BLAZER - Vende-se DLX 4.3,
16V, 97, cinza, completa,
aceito troca. Tratar:

(4J) 9101-3070 ou

(47) 366-0146.

CARAVAN - Vende-se, 81,
verde metálico, ótimo estado.

R$ 2.500,00, aceito carro de
menor valor. Tratar:
9111-3768.

CHEVETTE - Vende-se, 80, em

bom estado. R$ 1.700,00,
aceito troca. Tratar:
9122-1157 ou 372-2402.

CHEVETTE - Vende-se, SE, ano

87, branco. R$ 2.700,00 +

15X R$ 178,00. Tratar:
9122-1157 ou 372-2402.

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álcool. R$ 4.200,00'.
Tratar: 370-0690.

'

CHEVETTE - vende-se, SL 89,
branco, álcool. Valor a

combinar. Tratar: 370-0690.,

CHEVETTE - 89, branco,
gasolina, lataria ótimo estado.
Tratar: 273-1001, com Waldir.

CORSA - Vende-se, 96, prata,
gasolina. Jrratar: 376-1822.

CORSA - Vende-se, bordô, '94,
super lindo. R$ .8.600,00.
Tratar: 370-0670.

CORSA - Vende-se, GL 1.6,
98, 4 portas, vermelho,
perolizado, rodas de liga
leve, trava elétrica e alarme,
Único dono, excelente-estado
de conservação. Tratar:
372"0879 ou 9973-8135.

CORSA - Vende-se.rüt. 1.4,
ano 95', completo - ar e

direção, com 58.000km e

direção, com ss.ocoe-;
Valor a combinar. Tratar:

275-0845, com Sra. Maria.

CORSA - Vende-se, Sedan

Super 2000, 1.0, 16V.
, Tratar: 9122-9528.

CORSA - Vende-se. Wind

Super, 95, c/ ar quente e

frio, desemb. e limpador
traseiro. Em perfeito estado
de conservação. Documento

pago até final de 2002.
Valor a combinar. Tratar:

jll04-4522.
CORSA - Vende-se, Wind, 96,
2p, com opc. R$ 10.500,00.
Tratar: 9118-2725.

, KADETT - Troca-se por carro

de maior valor, 92, GSI, 2.0,
completo, amarelo. Tratar:
9903-0813, Bom_Nei.

KADETT, - Vende-se, 91, vidro
elétrico, espelho elétrico,

'

volante escamuteavel. R$
4.000,OQ. .Aceito carro e

moto de menor. valor.
Financio o restante. Tratar:

370-7703, com Ademilson.
"

KADETT - Vende-se, 94,
bordô, com roda 16, seguro
total válido até junho 2002.

/��------------------
KIETT - Vende-se, 90, SLE,
�dr. Elétr. R$ 5.500,00.

.

Tratar: 373-0131.

MARAJÓ - Vende-se, 81,
cinza, barbada. R$ 1.400,00.
Tratar: 370-0670.

'

MONZA - Vende-se, 1.8,
86,álcool, em bom estado. ,

'Valor R$ 3.400,00. Tratar:
371-6238.

MONZA - Vende-se, 90, SL/R,
2p, cinza. Tratar: .371-4225.

'MONZA - Vende-se, 92, SL/E,
4p, compl.. Torro, apenas R$
7.800,00. Tratar: 276-3223.

OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
completo. Tratar: 9975-0383
ou 370-8622.

OPALA - Vende-se, 78, cinza

metálico, Efm perfeito estado ,

de conservação. Valor

R$ 1.600,00 negociável.
, Tratar: 371:-4758:

!

OPALA - Vende-se, 90, SE,
Compl., Grafité. Tratar:
370-3113,.

S-10 DE.LUXE - Vende-se,
96, cor branca, completa.
Tratar: 9997-5905.

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0,
GL, completo, branco.
Tratar: 371-5343.

ELBA --: Vende-se, 96, 4

portas, 1.6, completo, menos

ar. Valor a c�bina"r. Tratar:
370-8800 ou (47) 363-2388.

FIORINO - Vende-se,' 99/99.
R$ 9.000,00. Assumir 20

parco R$ 148,00. Tratar:
275-2825.

FIORINO TREKING - Vende-se,
96, vermelha, com capota de
fibra e lona marítima. Único
dono. R$ 8.900,00. Tratar:
371-2020

OGGI - Vende-se, 84, bege.
R$ 1.200,00, aceito troca.
Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

PALIO - Vende-se, 16V, 4p,
completo, 96. Valor a

combinar. Tratar: 371-0742.

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

PALIO - Vende-se, EDX, 98, 4p,
cornpl., azul, gasolina. Tratar:
376-1822.

MONZA CLASSIC
MPFI - completo 91/91,
2p, vidros c/ insulfiline,
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

PALIO - Vende-se, EL, 97,
1.5, 4p, vermelho. Tratar:
370-3113.

PALIO - Vende-se, 97, EL, 1.5,
4p, completo, inclusive ar

cond., bordô, personalisado.
R$ 12.500,00. Impecável.
Tratar: 9973-5052.

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

PALlÓ WEEKEND - Vende-se,
2000, vermelha, ar

condicionado., direção, trio

elétrico, air bag duplo,
completa. Tratar:

9113-1011, com Jaime.

PICK-UP FlORI NO - Vende-se,
95, 1.0, rodas liga, verde
metálico. Tratar:
9903-2936.

TEMPRA - Vende-se, 16V,
Ouro, ano 95, verde met.,
compléto. R$ 12.ÓOO,00�

,

Tratar: (47) 374-2016.

UNO - Vende-se ELX, 95, 4

portas, bordô, completo,
com ar condicionado. Tratar:

\ 9102-8213 ou 275-3248,
com Albert.

UNO - Vende-se ou troca-se,
turbo, 94, preto. Tratar:
9953-9966.

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

UNO - Vende-se, 90, S 1.3,
2P, vermelho. Tratar:
371-4225.

UNO - Vende-se, 96, EP 1.0,
4P, vermelho. Tratar:
371-4225.

UNO - Vende-se, CS 1.3, 89,
ótimo estado. Valor R$
4.500,00; aceito moto.

Tratar: 373-0131'.

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.

UNO - Vende-se, Mille, 98, 4

portas, azul metálico,
'completo - ar. Tratar:
371-5343.

UNO - Vende-se, Mille, 98, 4

portas, completo - ar,
vermelho metálico.
Tratar: 9905-2848.

DEL REY - Vende-se ou troca

se, 82, por carro financiado.
R$ 2.700,00. Tratar: 372-
2402 ou 9122-115.7.

ESCORT - Vende-se, 98, SW,
verde. Tratar: 370-3113.

ESCORT - Vende-se, SW, 4

portas, ano 97, completo.
Valor R$ 17.000,00 ou troco

por carro de menor valor.
Tratar: 370-0581 ou

9102-1413.

ESCORT - Vende-se, XR3, 88,
conversível, vermelho,
completo, ar, rodas 15.
Tratar: 9903-2936.

F-1000 - Vende-se, 93/94,
gabine dupla, vermelha,
diesel. Tratar: (48)631-8000
ou (48) 9987-8041,
com Gavin.

F-1000 SS - Vende-se, SS,
93/94, diesel, cabine

estendida, motor MWM,
direção hidraulica e

81.000km, 'com vários
acessórios. Tratar:
370-0133 ou 9973-0559,'
com Sr. Gavin.

USADOS Cf GARANTIA

Corsa 94 - R$ 620,00
\

+ 59x R$ 158,88

Gol Bola, 97 - R$ 750,00
-+ 59x R$ 199,24

Uno 1.0, 90 -, R$ 4�0,00
+ 59x R$ 99,30

F_usca 1.3 - R$ 368,80
+ 59x R$ 68,80

Informações em horário comercial

(47) 369-550 I. Rua José Manoel Serpa,
,135 - Centro - Porto Belo

Fone: (47)
370-8622

CHeVROlET
Corsa Sedon 1 �O, c/ ar, Verde 00 ICorsa Pick'Up Branca 99
S- 1 O DeLuxej compl. diesel Azul 96 ·1Coesa Wind .0,2p Borda 96
Veclra CD Aulomálico Azul ·95
Omega GLS 2.0 Cinza 94
Omega GLS 2.0 Branco 93
Monza SLE 4�, compl. Azul 92
Chevelle DL .6/S Vermelho 91

wOlKswAGelll
Kombi furgão 1.6 Branca 96 .

Parali CL 1.8 Bordã 95
Go11.0 Plus Prelo 95
Saveiro CL 1.6 Bordô 95
Kombi Furgão '1.6 Branca 90

fORO
Fiesla CL 1,0, 4p Vermelho 98
Escar! GL 1.8 Azul 96
Escar! GL 1.8 Cinza 95
Versailles GL, 1.8i, 4p Azul 95
Escor! Hobb{ 1 .0 PraIa 94
Belina GLX .6 Vermelha 89

flAT
Palio Fire E} 1.0, Branco Dl
Uno Mille S, 2" Vermelho 99
Fiorino Pick up 1.0 Verde 95
Uno Mille Elelronic, 4ft Vermelho 94 /

Prêmio CS 1.5 IE, ve le Cinza 93
OÚTROS

S- 1 O de Luxe Diesel Azul 96
Audi A4 Turbo Branco 95

Peuaeol 504 diesel Branca 95
F- 1 00 S diesel Branca 94
Maveri'ck Super (relíquia) Cinza 75

MOTOS'
Nx 400 Folcon, Vermelha 00
Suzuki DR '800S Prelo 98

Rua Walter Marquardt, 518 -' Em frente' ao Posto MimeAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



diversos
2 FOGÕES - Vende-se,
Brastemp, 6 bocas.
R$ 150,00 e outro

R$ 75,00. Tratar:
372-3388 ou 9973-9643.

2000 TELHAS - Vende-se.
Tratar: 371-5640.

APARELHO BINA - Vende-se,
detector de chamadas. R$
50,00. Tratar: 9975-3155.

APARELHO DE ABDOMINAL -

Vende-se. Tratar: 371-6707.

APARELHO DE SOM - Vende

se, Panasonic SFAK 78, com

kit de 5 caixas acústicas (2
frontais, 2 surround e 1

central), 3 amplifica-dores, 1

controle, lugar para 5 cd's,
4.000W PMPO. Valor a

combinar. Tratar: 370-9005.

APARELHO DIGITAL - Vende-se

para medir PH (novo), por
R$ 220,00. Tratar: 370-0464.

AR-CONDICIONADO - Vende

se, novo, Eugirn, 6000btus.

R$ 450,00. Tratar:
372-3388 ou 9973-9643.

ARRECAI;)O roupas e

brinquedos para crianças
carentes e para os índios do
Piraí. Tratar: 371-7341.

ARTESANATO EM
MADEIRA - mesinhas,
cavalinho, caminhãozinho.
Tratar:
371-7242 ou Rua Rydolfo
Hufenuessler, 333.

BALANÇA MECÂNICA - Vende

se, para análises em

laboratório (importada).
R$ 420,00\ Tratar:
370-0464.

BANHEIRA - Vende-se, de

hidromassagem completa,
sem uso, nova. R$ l.�J,OO.
Tratar: 9102-0356.

BARRACA - Vende-se, 5

pessoas. R$ 250,00
negociável. Tratar: 370-8271
ou 9953-0413, com Genilso.

o
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...............................................................

BICICLETA BWX - Vende-se
ou troca-se. Tratar:
371-7060.

BRINQUEDOS - Vende-se para
lojista a partir de 1,99,
avaliado em R$ 600,00, mas

vendo por R$ 300,00. Tratar:

376-24:).2.

CACHORROS - Vende-se, 3
filhotes Poodle (2 machos e 1

fêmea). Macho R$ 50,00 e

fêmea R$ R$ 80,00 e um

filhote Pincher n2 1 R$
120,00. Tratar: 370-2763.

CADEIRA - Vende-se, de

refeição, nova, da Burigotto.
R$ 60,00. Tratar: 370-3134.

CARRINHO DE BEBÊ - Compra
se, usado. Tratar:. 276-3022.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-

dC·>··I···...• ·••··.·
.. ··m

gia e Medicina do Trabalho

se, verde, em bom estado.
R$ 75,00. Tratar:

275-2656, com Solange.

e

se, R$ 15.753,00 =

R$ 316,00 mês. Tratar:
370-2995.

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA - Vende
se. Valor a combinar. Tratar:

9121-2362, com Joilce.

BETONEIRA, vende-se,
menegotti, 580 litros, com

motor, seminova. Valor .a
combinar. Tratar: 9973-9675
ou 370-7963, cqm Dalimar.

BICICLETA - Vende-se, brisa
infantil para criança até 7

anos. R$ 45,00. Tratar:

370-9228, com Rosane,

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

Fone/Fax: 371-4724

CARTA DE CRÉDITO - Vende

se, R$ 15.000,00 -

R$ 175,00 mês. Tratar:
370-2995.

CARTA DE CRÉDITO - Vende

se, R$ 88.000,00 =

R$ 942,00 mês. Para compra
de ponto cornerclal, terreno,
residencial, áreas e

apartamentos. Tratar:
370-2995.

CARTA DE CRÉDITO - Vende-

.BIKE para todas as idades,
pedalando na TRILHA certa.

BIKE TRilHA o (aso dos bicicletasl
• h

remos: esteitras, Bicicletas0erSQmé�tricas, ih

; ;;,�a�.�ivQi:a,ceSSÓ�iQsi�_e�as B�:%�eAC1�l�ãg.
!

Fazemos também o manutenção e consertos no suo bicicleta.

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

OORMITÓRIOS, COZINHAS, ,�STOfAOOS
E MUITO MAIS PARA $EU lAR ...

VOCÊ ENCONTRA AQUI!

FAÇA-NOS UMA VISITA

MÓVEIS
GOMES

372-0002Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TV - Vende-se, marca LG, 20

polegadas, somente 2
meses de uso. Valor

negociável. Tratar: 3,70-

4383, com Léiá (somente no

período da manhã).

:�����'. =�. �;.j.��;;:�. �;. =?O.� ; &1�i'II'IMílii ���� ��.���: �.�
CARTA DE CI1IÉDITO - Vende

se, R$ 52.836,00 = 120x

R$ 565,00 mês. Tratar: 370-

2995.

CELULAR - Vende-se, LG, Joy
Free Baby, com Nota,

'

garantia, completo, 2 meses

uso, pela metade do preço.
Tratar: 9963-8588 ou 9963-

3945, co� Germano.

COMPRESSOR DE AR -

Vende-se, 20 pés. R$
800,00. Tratar: 370-8615.

COMPUTADOR - Vende-se,
com Kit mUltimidia, sem

impressora R$ 1.300,00.
Tratar: 370-4617 ou 9903-

0560, com Ricardo.

CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se

para comércio, seminovos,
juntamente cl toda linha de

roupas masculinas,
femininas, infantis, moda
íntima e bijouterias. Valor a

combinar. Tratar: 370-5518,
cl Paulo.

DÁLMATA - vende-se 1 casal,
2 meses. Tratar: 9991-1781,
275-1486 ou 373-3036, com

Alceu.

DÁLMATA - Vende-se filhote.

R$ 80,00. Tratar: 275-2264.

DISCO - Vende-se, Ele música
alemã. 3 disco por R$ 6,00.
Tratar: 370-0464.

ESPELHO - Vende-se, para
bwc. R$ 12,00. Tratar:

370-0464.

ESTEI RA Com pra-se"
ergométrica. Tratar: 370-8381.

ESTEIRA ELÉTRICA - Vende-se,
atletic. Tratar: 371-6707, de

seguanda a sexta, após
18h30.

FÁBRICA DE FRALDA

DESCARTÁVEL - Vende-se.

Tratar: 372-3164.

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.

GALPÃO - Aluga-se, R. Erwino

Menegotti, após Samae, com

90m2• R$ 250,00. Tratar:
9992-4682.

GALPÃO - Procuro para alugar,
acima 200m2• Tratar: 372-

2316.

GALPÃO - Tenho para alugar,
na Rua Erwino Menegotti,
1190, aprox. 100m2 -

R$ 250,00. Tratar: 9992-4682.

GALPÃO PRÉ-MOLDADO -

Vende-se, reside'ncial e

comercial, Vila Lalau,
estrutura para 2 aptos em

cima, anexo oficina mecânica.
Valor cl todo equipamento R$
88.000,00, valor só do

galpão. R$ 78.000,00.
Tratar: 371-8878.

GATO - Vende-se filhote de
himalaia. Tratar: 99'02-5155.

IMPRESSORA - Compra-se,
Epson LX Matricial ou Epson
Style, com defeito. Tratar:

276-0602, com Alexandre.

IMPRESSORA MATRICIAL -
'

Vende-se. R$ 280,00. Tratar:
372-0438 ..

JOGO DE ESTOFADO - Vende

se, 2 e 3 lugares. R$ 250,00.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

KIT COMPLETO - Vende-se

(curso) para memorização
megamemory. À vista R$
80,00. Tratar: 9975-1517, cl
Benício.

KIT DE MÓVEIS - Vende-se,
para escritório, cinza, 1

escrivaninha, 1 mesa de

reuniões, 1 mesa de micro

gaveteiro e armário. Tratar:
370-3623 ou 371-5006.

LANCHONETE - Vende-se, no

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

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

LINHA TELEFÔNICA - Vende

se, 370. Valor R$ 300,00.
Tratar: 9975-3155.

LINHA TELEFÔNICA - Vende

se, prefixo 371. Valor

R$ 300,00. Tratar: 372-
0389.

LOJA COMPLETA - Vende-se,
com todos os acessórios,
com telefone, ponto + de 7

anos. Valor R$ 15.000,00, na

Av. Getúlio Vargas, 594,
Centro. Tratar: 275-1808,
com Isac.

LOJA DE MÓVEIS E MATERIAl,
DE CONSTRUÇÃO - Vendo, em

__.J Joinville, bairro Bom Retiro,
ótima clientela. Tratar: (47)
3025-4549 ou 453-1023.

MÁQUINA DE COSTURA -

Vende-se ou troca-se, marca

Closley, antiga. Tratar: 371-
7060.

MÁQUINA DE COSTURA -

Vende-se, singer, com

gabinete elétrica completa
(nova). R$ 300,00. Tratar:

9979-1576, com Gilmar.

MÁQUINA DE LAVAR - Vende

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

'

MÁQUINA OVERLOQUE -

Vende-se, com 7.500 pontos,
marca Yamata. R$ 900,00,
aceita-se televisor no

negócio. Tratar: 370-1134.

MERCEARIA DO LÉO - Vende

se, à 500m pi dentro da rua

da gruta', antiga Tifa dos

Pereira, com todo estoque.
R$ 8.500,00, aceito carro.

Tratar: 371-7341.

MESA - Vende-se, de

pimbolim. R$ 130,00. Tratar:
370-0464.

MESA DE SINUCA - Vende-se.
Tratar: 9991-1781, 275-
1486 ou 373-3036, com

Alceu.

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.

PAPELARIA - Vende-se, no

IVE COGUMELOS
IIMJlRI1!NDIMIN'fO.

ÊNCIA TÉCNICA 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

RS 130,00 o Kg.

Centro, Av. Mal. Deodoro da
Fonseca. Valor a combinar.
Tratar: 371-0452.

---��--------------
PAPELARIA E BAZAR - Vende
se. $ 5.800,00. 'Aceita-se
carro no negócio. Tratar:
9112-8708.

PODLE - Compro filhote, toy
ou micro toy, fêmea, branca.
Tratar: 371-8153.

PORTÃO DE FERRO - Vende

se, 3,20 x 60. R$ 100,00.
Tratar: 371-9431, com

- Narana.

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.

PROCURA-SE moça para
dividir apartamento no centro.
Tratar: 372-8866, com Maria.

QUITINETE - Procuro

apartamento para alugar ou

dividir, urgente. Tratar: 370-
9006 ou 9101-8863, com

Fábio.

ROUPAS DE BEBÊ - Vende-se,
roupas usadas, em bom

estado, de O a 6 'meses, para
meninos e meninas. Tratar:

370-9228, com Rosane.

\

SCANNER - Vende-se, genius
color SE, de mão, à vista R$
70,00. Tratar: 9975-1517, cl
Benício.

SELOS - Vende-se, coleção,
comemorativos do Brasil,
blocos e de blocos, de 1900
a 2000, completa. Tratar:
371-9543 ou 9973-8747:

SOFTWARE - v��e-se,
estoque, educativo e de

digitação, para usuários de
informática e escolas de

educação infantil. Tratar:
370-3623 ou 371-5006.

SUPER NINTENDO - Vende-se
ou troca-se. Tratar:
371-7060.

TELEFONE - Vende-se,
motorola digital (primeiro

modelo digital lançado) + 1

duplo carregador de bateria,
2 baterias 24 horas, 1

alimentador de bateria para
carro. À vista R$ 60,06.
Tratar: 9975-1517, cl
Benício.

TELEFONE RURAL - Compra
se. Tratar: (47) 9126-9107,
com Angela ou (41) 442-

2066, com Fernanda.

TELEVISÃO 14' - Vende-se,
controle remoto, em bom
estado. R$ 200,00. Tratar:

(47) 9114-7963.

TíTULO PATRIMONIAL -

Vende-se, Soco Acaraí.. R$
300,00. Tratar: 9967-9864 ..

TROCA-SE oficina de tornearia
+ gol 95 por caminhão.
Tratar: 371-5640, com,

Sérgio.

TV - Vende-se, Home Theater
+ TV 29', na caixa, novo. R$
1.800,00. Tratar: 370-1211
ou 9903-7775.

TV - Vende-se, por R$ 110,00.
Tratar: 370-0464.

VIDEOGAME - Vende-se, mega
drive III, original, com três
cartuchos. Valor R$ 100,00.
Tratar: 275-0134, com João.

VíDEOGAME - Vende-se,
playstation + 2 controles
analôgícos. 1 memory card,
38 CDs de jogos e 4 meses

de garantia. À vista R$
350,00. Tratar: 9975-1517,
cl Benício.

VIDEOLOCADORA - Vende-se,
com grande acervo de fitas na

Vila Lenzi. Aceita-se carro ou

imóvel. Tratar: 275-3937.

WISKY CHIVAS - Vende-se, 1

litro, 12 anos. R$ 80,00.
Tratar: 9122-9867.

acompanhantes
I

'

ALEXIA - casada, mas

safadinha. (47) 9961-8518.

ANE - doce e sexy, com
,

acess6rios. (47) 423-1856.

IARA - sexy, sapeca e

atrevida. (47) 9995-7121.

ROGÉRIO - 29 anos, loiro

fogoso, atende elas e casais.

(47) 9119-3509.

Sua melhor oP9ão de pràzer

v4"M1'It.�to> ,2A- �';YAS
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oe$pedida� de Solteit'O.
massagens ei6tic;as

,"CNE: (4,7) 9991-S66S
Jaraguá do Sul e região Jhony

Orçamento sem compromisso

Fone: (047) 376-0679

* Cozinhas

Planejadas;

CEDRO MÓVEIS

* Mesas e

Cadeiras;

* Estantes e

Sofás;

* Dormitórios;

* Artigos de

Decorações.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161- Centro (ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul- SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Residencial Bortel - Apto cl 1 * VILA LALAU - Apto. Vitória
suíte + 2 quartos, demais Régio, cj R$ 18.000,00 de
dependências. Rua Fritz entrado e assumir o restante

Barte/B/oco 4 - 4� andar. junto o caixa.
Próximo li rodoviária.

! ' R$ 280,00 + condomínio * ILHA DA FIGUEIRA - Casa

de40,00. mista + cosa peq. em alv. cj
515m2 de área fotal e 190m2

* ILHA DA FIGUEIRA - Rua Exp. área const. R$ 60.000,00.
José Ribeiro. Casa com 3 quartos, 1

BWC, sala, cozinha, lavanderia, * ILHA DA FIGUEIRA -lot.
garagem e estrutura para dois pisos. Dona Julio, com terreno de

RS 45.000,00. 334m2• R$ 15.000,00
* VILA LALAU - casa com *AMIZADE-Terrenos no loteamento

140,OOm2, com cosa de madeira Versolles com área de 450 m2 nos valores
nos fundos - R$ 70.000,00. de RS25.000,00.

EJ SCHIOCHET - 1
Aceita terreno em Schroeder * VILA NOVA - Apto e

SUíTE + 2 QUARTOS,
* CENTRO - apto. R$ 54.000,00- 2 quartos, sala,

{:.- Edifício Carvalho, próx. coz., lavanderia e gar., próximo
SALA COM SACADA, Breithaupt Mat. Constr., em Rainha da Paz, com área da

DEPENDÊNCIA DE excelente condições festa e piscina.
* VILA NOVA - Edf. MarangoniEMPREGADA, COZINHA, * ESTRADA NOVA - cosa com

LAVANDERIA, GARAGEM 80m2, 3 quartos, sala, copa, cOZ.,
com 2 quartos, sala, cozinha,

BWC, lavanderia R$52�000,00
PISCINA E SAlÃO DE lavanderia, garagem e bwc -

FESTAS. RS 85.000,00
R$ 22.000,00 * ILHA DA FIGUEIRA -

Sobrado com 1 suíte + 2 qtos, 2
* JARAGUÁ ESQUERDO bwc, sala, coz., lav. e garagem.

- Condominio Azaléia, localização: atrás da
'

terreno c3}J 720,OOm2.,
Dream Cor - R$ 53.000,00

R$ 32.000,00. * VILA NOVA - Terreno com +
.

ou - 300m2, com uma casá de

EJ. ISABELA - com * VILA LENZI - Terreno com madeiro - R$ 28.000,00.
450 m2 R$ 17.000,00132,l1m2, * CENTRO - Rua Amazonas com

1 suíte + 2 quartos, 2 área de 600 m2 próx. Edf.

Bwc, sacada, cozinha,
* CHICO DE PAULA - Terreno Amarantus R$ 65.000,00.
com 714 m2 R$ 26.000,00

lavanderia, garagem, * JGUÁ ESQUERDO - Sobrado
sala, piscina e salõo de * VILA NOVA - Casa com área com 504m2 - 2 salas cómerciais

festas. de 230,OOm2, 3 qtos, 3 salas, em baixo - R$ 212.000,00
RS 79.000,00. copa, cozinho, lov., terraço,

2bwc, garagem pj 3 carros.

R$10.000,00

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

aproximadamente 1.730,OOm2, coso em alvenaria medindo 106m2•

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

�
o
.....

..

ln
ln

RUAJOSÉEMMENDOERFER

TRÊS RIOS DO NORTE - Coso de alvenaria com 3 quartos, 2 bwc,
cozinho. Terreno com 450 m2; RS 16.000,00

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

Valor vencia: RS 120,000,00

CENTRO - Apartamento com 1 suíte mais 2 quortos,2 solas, dep. de empregado,
lavanderia, bwc social no valor de R$ 58.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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te dinamismo para este

storiador, como o quarto de dormir e

ar� da sala de estar. Através desse am

iente, o visitante tem a exata noção de

omo viviam os mais velhos.

Outra sala que merece atenção é a de

cada à educação. Neste local encon

amos peças usadas nas primeiras. escolas

a região, inclusive uma lousa de pedra.
otos e cadernos de aula bem antigos tam

rn estão à disposição.
'

Além da História de Jaraguá do Sul, o

useu também reservou um espaço para
mbrar a Segunda Guerra Mundial, esc

ecialmente a atuação dos ex-pracinhas e

a FEB .

(Força Expedicionária Brasileira).
io milhares de peças de uso pessoal ou

io, que fizeram parte da vida e do co

diano dos soldados brasileiros que lu

tam na guerra. O interesse local pelo as

unto deve-se ao fato de que muitos jara
aenses participaram do conflito como

racinhas.
.

O Museu' Emílio da Silva representa,
lualmente, um marco cultural na História
a cidade e de seus moradores, que agora
'm onde buscar subsídios para melhor eri

nder o passado.

�áquina de costura usada pelas donas de casa

>ada na confecção das roupas da família

ano

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'I . 8 CORREIO DO POVO GERAL

IESPECIALlZAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL ENTRA EM NOVA FASE EM SANTA CATARINA

Empresas da região participam
. � '.

de programa de qualidade

Coordenador do programa, empresário José Antônio Vieira, acredita na unificação do setor
Fotos: Edson Junkes/CP

presas que estiverem fora

do programa não conse

guirão financiamentos.

"Este progra�a foi criado

para melhorar a qualidade
e a imagem das empresas

'do setor da construção
}

civil", enfatiza o consultor.

Além da facilidade em

- A principal vanta

gem é que 'o usuário final

terá certeza de que está ad

quirindo um imóvel de

qualidade -, avaliza a co

ordenadora técnica do

Senai de Santa Catarina,
Luciana Lima. Segundo
ela, 96 empresas do Esta-'
do estão participando do

programa. Ela explica que
os treinamentos serão fei

tos em salas de aula e nos

canteiros d\)obras. "Toda a

cadeia produtiva do setor será

treinada para melhorar o

. rendimento e aprimorar a qua-

conseguir empréstimos, as

empresas participantes
também terão outras van

tagens, como redução nos

custos de execução, melho
rias nos canteiros de obras,
padronização dos proce
dimentos, entre outros. "

ntoto com

lhas será
iagem ou reencontro

superagradável, mos

e alguns
os até o fim do dia,

Imo sta com quem amo.

Virgem-Caio na real:
à medido que for

s dificuldades é que
hecer o seu próprio
dó com aventuras

nriqueça o seu

tual para conquistar
ior. Seja mais seletivo

iqos. Mudança na

area sentimental será positivo.
Câncer - Trabalho extra

fav

ressor; Seu amor

ois atenção de

lidade do serviço", enfatiza.

O aumento da repre
sentatividade e da força
econômica do setor for

mam os motivos aponta
dos pelo representante. da

Proma (jaraguá do Sul), Ro

berto Reis, para o engaja
mento ao programa. Segun
do ele, a padronização dos

processos produtivos e o

esforço em conjunto vão

ajudar a melhorar a classe.

Na avaliação do co

ordenador dos grupos,

José Antônio Vieira (repre
sentante da Convisa, de

Joinville),.o programa co

loca a construção civil em

uma nova fase, saindo do.
informal para o formal e

atendendo a evolução dos

direitos do consumidor.

''Vamos nos equiparar com

outros ramos da indús

tria", acredita o coordena
dor, que aponta a quali
ficação dos materiais usa

dos na construção civil co

mo uma das principais
vantagens do processo.
(MARIA HELENA DE MORAES)

ê
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Divulgada aprogramagão do

Carnaval de Jaraguá do Sul
, ]ARAGuA DO SUL - A

Prefeituta deJaraguá do Sul

já tem pronta a programa
ção do Carnaval deste ano,

que começa no dia 8 de fe

vereiro com o Baile de Car

naval e escolha da Rainha

do Carnaval 2002. O baile

vai acontecer no Pavilhão A

do Parque Municipal de

Eventos e será animado

pela Banda In Natuta, com

entrada franca e participa
ção dos blocos que vão par
ticipar do desfilede rua.

O desfile de rua acon

tece no dia 9 de feverei

ro, na Rua Walter Mar

quardt a partir da galeria
Vasel até o Parque Munici

pal de Eventos. Até agora,

segundo a coordenadora

de Cultura da Fundação
Municipal de Cultura, Mara

Bini, confirmaram parti-

cipação no desfile os blo
cos Bumba meu Boi (Ma
nequinha), Alegtia, Alegtia,
Em Cima da Hora, Sem

Preconceito e Samba no Pé.

Após o desfile haverá baile,
também no Parque, quando
será divulgado o resultado
do desfile e os vencedores.

Já o Carnaval Infantil

acontecerá na Praça Ângelo
Piazera, no dia 10 de fe

vereiro, a partir das 16 horas,
com a realização do Brin

cando na Praça de Carnaval.

A Banda Emoção encerra
a programação de Carnaval

com show a partir das 19

horas.

As interessadas em par

ticipar do concurso de

Rainha do Carnaval de 2002

podem inscrever-se na sede

da Fundação Cultural, até o

dia 4 de fevereiro.

MENSAGEM

Onde encontrar a luz?

A luz é uma das primeiras necessidades da vida. Queremos ver,

enxergar. Não nos sentimos bem 'nó escuro. Tornamo-nos insequros,
medrosos. Mesmo uma pequena chama alivia nossa angústia.

Mas, em nossa vida, há escuridão em muitos momentos e

situações. Procuramos uma luz, uma pequena chama, uma

esperança, uma saída: Buscamos angustiadamente alguém que
,

possa ser uma luz. Buscamos a

mão de alguém que pode nos

tirar do sofrimento ... Jesus é a

luz que salva, a partir dele a

escuridão começa a diminuir e

nós temos a certeza de que um

dia será completamente vencida.
Damos graças ao Pai, porque

imersos na luz de Cristo pelo
batismo, nos tornamos filhos da

luz, chamados a vencer, pela
conversão constante, as trevas e

a dureza que envolvem nossa vida
e a vida dos irmãos. (Is. 9,1.4)

Sábado
19hOO - Matriz
17h30 - São Luiz
17h30 � Rainha da Paz

Apoio:

II

MISSAS

]ARAGUADO SUL-Re

presentantes de 11 constru

toras de Jaraguá do Sul e

Joinville participaram da
reunião de abertura do

Programa Brasileiro -de

Qualidade e Produtividade
no Hábitat, que aconteceu

na noite de quinta-feira no

Centro Empresarial de Ja�
raguá do Sul. O programa,
que é do governo federal,
tem por finalidade qualifi
car as empresas da área da

construção civil através de trei

namentos e procedimentos
ministrados pelo Sebrae e

Senai com o apoio da CEF

(Caixa Econômica Federal).
De acordo. com o con

sultor de marketing Joel

Soares Fernandes, o pro
grama; tem 20 meses de

duração e está sendo im

plantado em todo o Es

tado. "Já implantamos o

PBQP:.H em Florianó

polis, J oaçaba, Chapecó,
Joinville e agoraJaraguá do

Sul", exemplifica o consul

tor, que estará em São Mi

guel do Oeste na próxima
terça-feira (29) para a im

plantação do programa
naquela cidade. "O pro
grama habilita a empresa a

receber o selo de qualida- .

de, o que passará a ser uma

exigência para os empresá
rios da área da construção
civil que desejam melhorar

a produtividade e a com

petitividade no mercado",
assinala Fernandes.

A facilidade em con

seguir empréstimos junto à
Caixa Econômica Federal
é um dos benefícios apon
tados pelo consultor. Se

gundo Fernandes, as em- Coordenadora técnica do Senai de SC, Luciana Lima

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro

Domingo
07hOO, 09:00 e 19:00hs - Matriz

eceberá boas
ln . cê estará em

"lI1?tf�'ffih� no romance.

Escorpião - Acontecimentos '

do deverão trazer

. Bom dia poro se

da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Sagitário' - Assunto de grana

pode tuar o seu dia.
Te se divertir. Encon-

s será gratifican
ova paixão à visto.
nio - Você se sentirá

à vontade 00 lado dos
es. O período da tarde

licado, e talvez role
imento.

discrição a dois.

er: seja espon

�_il
...

ssea�r:pend�rá.
t�5'fê��a visco mais

realisto dos fatos, devendo
cuidar melhor da saúde.

- Uma situação vai lhe

quanto é importante
enciar o essencial do
A lealdade de quem
á ser valorizada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Funcionários ainda não

receberam verbas rescisórias

I OPORTUNIDADE: DIVERSIDADE DE ASSUNTOS E PREÇOS BAIXOS AUMENTAM A CLIENTELA

Loja de livros usados tem bom

público em Juraguá do Sul
\

]ARAGUA DO SUL -

Comprar um livro ou re

vista de segunda mão) não

é mais sinal de baixo poder
aquisitivo, mas sim de sen

so de economia. É sob es

se prisma que os freqüen-
,

tadores do único sebo de'

Jara�á do Sul encaram o

fato de buscar entre os

livros usados um que mais
interesse. O proprietário
da Sebu's, Nelso Silva, está

há nove anos comercia

lizando livros, CDs, revis

tas, gibis e até DVDs usa

dos e não se arrepende do

negócio, que começou ti

midamente, mas que hoje
é freqüentada por pessoas
de todas as idades, profis
sões e classe social. "Du-

.

]ARAGuA DO SUL - Os

funcionários demitidos do

Supermercado Vitória (fi-
<Iial 20) ainda não recebe

ram nenhum tostão das

verbas rescisórias. De

acordo com o diretor de

formação do Sindicato

dos Empregados do 'Co
mércio de Jaraguá do Sul,
Emerson Poglia, a direção
do Vitória mais uma vez

não cumpriu com a pro
messa feita na semana

passada, de que iria pagar
as verbas rescisórias na úl

tima quinta-feira.
Ao todo, são cerca de

69 trabalhadores que fo

ram demitidos no final do

ano passado e no início

deste, mas até agora não

receberam, além das ver

bas rescisórias, o salário de

dezembro.e o 13° salário.

As negociações com o Mi
.

nistério do Trabalho e

sindicato 'da categoria co

meçaram há duas semanas

e, por duas vezes, a empre-
.

sa prometeu que iria saldar

a dívida mas não honrou

o compromisso. Em vista

disso, a empresa foi mul

tada duas vezes em valores

de aproximadamente R$
500,00 para cada traba-

lhador demitido. De acor

do com Poglia, a dívida da

empresa para com os fun

cionários é de cerca de R$
25 mil. Para minimizar as

dificuldades do dia a dia

dos demitidos, o sindica

to optou por entregar
cestas básicas. "Foi a única

forma imediata que encon

tramos para ajudar", afir

ma Poglia.
De acordo com a As

sessoria Jurídica do sin

dicato, o único caminho

agora é mover ações ju
diciais para a co�rança do

que a empresa deve aos ex

funcionários. A Assessoria

Jurídica pretende, através

do processo de anteci

pação de tutela, conseguir
a liberação do FGTS (Fun
do de Garantia do Tempo
de Serviço), o que deve

acontecer em breve.

Na mesma situação en

contram-se os 47 funcio

nários da GF Indústria e

Comércio. No início desta

semana, os funcionários
"

'

voltaram ao trabalho, de-

pois das férias coletiv�s, e

encontraram a fábrica fe

chada. Até agora nenhum

deles recebeu o salário de

dezembro, 13° e férias.

Fotos: Edson Junkes/CP

Nelso Silva, proprietário da loja; há nove anos no ramo de usados em Jaraguá do Sul

''A gente compra muita

coisa que encalha nas ban

cas, as chamadas pontas de

estoque, que são mercado
rias novas e que sobraram
nas prateleiras das bancas",
explica Silva.

A maioria dos, produ
tos vendidos na Sebu's-é

Outro exemplo de preço
acessível e boa mercadoria
é a coleção Barsa de 1966,
que custa mais de R$ 1 mil,
e na Sebu's pode ser com

prada por aproximada
m�nte R$ 50,00.

Paraquem gosta de lite

ratura a Sebu's oferece uma

boa variedade de títulos e

de a preços muito aces

síveis", enfatiza Sil;va, que,
.

de tanto movimento, se viu'

obtigado a utilizar um de!
pásito onde guarda o estoque.

Atualmente a loja ofe

rece cerca de 40 a 50 mil

rante esses nove anos só

temos feito crescer", con

firma o comerciante.

De acordo com Silva,
no início, as pessoas, es

pecialmente os adultos, de

m0t;lstravam um pouco de

preconceito, e a maioria

dos compradores era crian

ça em busca de gibis. "Ho

je a situação é outra. Os
clientes sabem que vende
mos produtos de qualida-

revistas e aproximadamen
te 20 mil livros, dos mais

variados assuntos e áreas

de interesse. Para renovar

o estoque, Silva!;itiliza o sis
tema de troc:' compra e

também parcerias com

bancas de outras cidades.
,

comercializada pela meta-r

de do valor ou até menos.

Algumas revistas importa
das, por exemplo, custam

R$ 93,00, mas são ven

didas por apenas R$ 10,00.

de autores consagrados, tan

to nacionais como interna

cionais, somo o inglês Al

dous Huxley, autor de ''A

Ilha" e ''Admirável Mun

do Novo", entre outros.

Para a fisioterapeuta
Anaíse Ayala, 24 anos, que
freqüenta a loja esporadi
camente há muitos anos, a

Sebu's representa uma ex

celente opção de compras

porque oferece coisas boas
a preços acessíveis. Ela co

menta que procura a loja
porque é o único lugar on

de se pode encontrar livros
e revistas que tratam de as

suntos pouco comuns. '1\pre
cio a diversidade de as

suntos que se encontra aqui",
afirma a fisioterapeuta.
(MARIA HELENA DE MORAES)·

Shoppingapresenta exposição
de história em quadrinhos

]ARAGuA DO SUL - A

partir de hoje estarão em

exposição na sala 202 do

Shopping Center Brei

thaupt as histórias em qua
drinhos de Eduard� En

trebato com a "Turma da

Nanda". O artista iniciou

suas atividades há 14 anos,

na cidade de São Caetano

do Sul (SP), com apenas
dez personagens.

Atualmente Entrebato

tem mais de 140 persona
gens registrados, com

trabalhos desenvolvidos

para empresas como

Philips do Brasil, sem

contar publicações em

diversos jornais do País.

Estarão expostos traba
lhos originais, cópias de
tiras e um painel mos

trando a evolução dos per-
'<,

sonagens e definição dos

traços atuais. Fisioterapeuta Anaíse Ayala freqüenta a loja em busca de novidades em todas as áreas

SEJA COMPETITIVO NESTE' MERCADO GLO'BALIZADO
,

,

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
,

C...wiAdvo.........oci.... S/c Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli,adv,br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I FÓRMULA I: WILLIAMS ANUNCIOU QUE SERÁ PATROÇINADA PELA FEDEx NESTA TEMPORADA

Equipe Williams lançou carro

novo ontem em Silverstone
A Williams, q,ue

ontem apresentou seu

carro novo em Silvers

tone, anunciou que será

patrocinada pela FedEx

nesta temporada. A em

presa de entregas pos
tais exibirá sua mar

ca nas asas dianteiras,
nos capacetes e nos

macacões dos pilotos ..

A FedEx patrocina
também o campeonato
da Cart, que atravessa

uma séria dificuldade

financeira. A parceria
entre a empresa e a

categoria já dura qua

tro anos.

O FW24 andou pela
primeira vez ontem. em

Silverstone. Os respon
sáveis pelo sbaleedown do

modelo serão o alemão

Ralf Schumacher e o

colombiano Juan Pablo

Montoya, pilotos titula

res da equipe.
Frank Williams, do

no da equipe que leva

seu nome, demonstrou

otimismo durante o

lançamento do FW24.

"Nossas expectativas
para a terceira tempo
rada com a BMW são

altas", disse. "Temos

grandes esperanças com

o novo chassi, o FW24,
I

e o novo motor da BMw, o

P82. Além disso, temos

uma das mais fortes

duplas de pilotos. Ralf e

Montoya têm perso
nalidades diferentes,
mas seus objetivos são

I

iguais." "Ter urna boa

dupla de pilotos é um

grande ponto a nosso fa

vor." Foi desta forma

que o austríaco Gerhard

Berger, dirigente da

BMW, definiu a impor
tância de contar com

dois nomes de peso nos
f'

cockpits da Williams."

Espero que Montoya e

Ralf tenham um grande
duelo durante todo o ano.

Juan deve ir melhor em

algumas pistas, Ralf será

superior em outras. Os

dois vão provar que

podem ganhar cor

ridas." Mario Theissen,
diretor da BMW, disse

que espera manter aboa

reputação do motor de

sua empresa nas pistas
velozes. No ano passado,
a Williams consegUlIJ,
ótimos resultados em

circuitos rápidos como

Montreal, Monza e Ho-

ckenheim. A eqUipe

ganhou as três corridas.
- Nos circuitos em

que a potência do mo

tor era decisiva, conse

guimos uma boa perfor
mance em 2001. De

fender esta reputação se-
»Ó»

I
raimportante neste ano,

assim como melhorar

nossa resistência -, fa

lou Theissen. O -novo

BMW será chamado de

P82.

O inglês Patrick Head,
diretor-técnico da Wil

liams, disse durante o

lançamento do FW24

que o carro foi dese

nhado para ter melhor
resistência e maior pe
netração aerodinâmica.

"Se você sabe que há

alguns circuitos onde não
I

dá para ganhar corri seus

próprios méritos, isso é

sinal de �ue seu carro
,

não é bom o bastante.

Nosso novo modelo foi

concebido com a in-,

tenção de privilegiar a

aerodinâmica e re

sistência", disse o dire

tor - técnico.

O carto deste ano

'foi desenhado pelo
próprio Head e por uma

eqUipe de aerodina

micistas comandada por
Gavin Fisher. De acordo

com rumores que cir

culam na Alemanha, o

novo motor da BMW

deve produzir cer�a de

880 hp, 15 hp a mais do

que o propulsor do ano

passado. O motor, que é

oficialmente chamado

de P82, foi feito por
uma equipe comandada

por Werner Laurenz, em

Munique.
Uma evolução do car

ro de 2001. De acordo

com Gavin Fisher, pro

jetista do FW24, assim

é o modelo que a Will

iams usará neste ano.

"0 regulamento de 2002

não tem muitas mudan-

'ças técnicas e isso acaba

sendo um grande desafio

para a gente. Tivemos de

fazer um bom carro,

mesmo ele. estando já
em um avançado nível

de evolução", falou. "Às
vezes, fazer um carro

totalmente novo dá um

prazer maior ao pro

jetista. Quando você

apenas faz evoluções, as

chances de melhorar são

menores."

Juan Pablo Montoya RalfSchumacher:"&penunos
cauteloso com a carro novo ganhar já em Melbourne"

O colombiano Juan
Pablo Montoya, da Wil

liams, demonstrou cau

tela durante_ o lança
mento do FW24, ontem

I

em Silverstone, Monto-

ya disse que pretende,
apenas, ser melhor do

que em 2001. "Tenho

boas esperanças com o

carro novo, mas acho

que precisamos fazer

toda a pré-temporada
antes de estabelecer
algum prognóstico",
falou. "Realisticamente,
queremos apenas ser

melhores do que o ano

passado. Quero ser mais

consciente e competi
tivo, além de trabalhar

melhor com a equipe."

O alemão Ralf Schu-
\

macher disse ontem,

durante o lançamento
do FW24, que espera
ganhar sua primeira cor

rida do ano já na Aus

trália, na abertura do

Mundial, em 3 de março.

"Esperamos ganhar
nossa primeira corrida

do ano já em Melbour-

ne, mas o importante é

melhorar a confiabili

dade. Se tivermos isso,
então teremos chances

de ganhar. Nós, na

equipe, não devemos

estabelecer alvos muito

ambiciosos", falou o

alemão, que deve andar

com o carro novo ainda

nesta sexta.

{.
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COLUNA WARM' UP ,

Sem ser bonzinho
Corro o sério risco de virar um admirador de Kimi

Raikkonen. O garoto, que chegou totalmente des

conhecido à F-l, demonstra cada vez mais que será um

dos grandes da categoria. Primeiro, pela sua rapidez
incontestável. Segundo, pelo seu caráter, que parece ter sido

moldado exatamente para a egoísta e complicada F-1.

Raikkonen não é bonzinho, o que acaba sendo uma

vantagem a seu favor. Na apresentação do carro da

McLaren, o tímido finlandês foi logo dizendo que estava

ali para superar seu companheiro de equipe, David

Coulthard. Nada mais coerente. É bom o escocês se

cuidar: alguém duvida que ele possa ser superado logo
em Melbourne? Coulthard está na McLaren desde 1996.

Mas ninguém aposta um tostão em suas chances de ser

campeão - e o que é pior, nas suas possibilidades de

ser mais competitivo do que Raikkonen, que tinha apenas
16 anos quando Coulthard estreou na equipe inglesa.

Quem pode ajudar Kimi em seu amadurecimento é

a Mercedes. A montadora alemã, que deu um carro a

Alesi no DTM, pode facilmente transformar o francês

em um conselheiro de Raikkonen. É verdade que o

finlandês parece não dar ouvidos aos outros. Mas Alesi,
com seu carisma, pode facilmente dar uma força. A ex

periência de Jean aliada à velocidade e arrojo de Raik

konen pode resultar em um potencial campeão.' Talvez

não agora, pois Michael Schumacher ainda não tem

adversários reais. Mas quem sabe daqui a alguns anos,

quando o alemão já não tiver a mesma forma da atualidade.

É bom que isso realmente aconteça. De pilotos
bonzinhos e chatos, a F-l está cheia. Atualmente, tiro

deste time apenas Michael e RalfSchumacher, Montoya,
Trulli e Villeneuve. Jacques, aliás, é um exemplo de como

se deve portar um piloto sedento por vitórias e títulos.

Lembro dos seus primeiros testes na categoria, em Estoril,
no final de 1995. Um repórter perguntou a ele se havia

tido a preocupação de conhecer seus rivais, que também

estavam testando ali. A resposta veio na lata: "Estou aqui
para testar, não para fazer amizades ou conhecer pessoas".
A história mostra que poucos pilotos calmos e sossegados
tiveram sucesso na F-l. Excluo, claro, o periodo romântico

da categoria, quando os pilotos jantavam juntos depois
de quase se matar nas pistas. Veja bem, quais foram os

maiores nomes dos últimos anos? Senna, Piquet, Mansell,
Prost e Schumacher. Algum desses era bondoso, abaixava
a cabeça aos outros? Não! Se é assim, que a molecada de

agota siga o exemplo. Ser simpático geralmente não

significa ser vitorioso. E o que conta na F-l são os resul

tados, não a simpatia ou bondade. (TALES TORRAGA)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Circuito Ilhade Santa Catarina

começa dia 2 de fevereiro
FLORIANÓPOLIS - O

13° Circuito Oceânico Ilha

de Santa Catarina já mo

vimenta os bastidores do

Iate Clube Santa Catarina
- Veleiros da Ilha. A

competição válida pelo
Campeonato Brasileiro de

IMS e Ore Club vai reunir

de 2 a 9 de fevereiro os

principais veleiros na

cionais dessas classes e ain

da da RGS A e B, O'Day
23, Microtonner e Bico de

Proa. Ontem encerrou a

primeira fase de 'inscrições
com direito a desconto

para os participantes. O

prazo final é 2 de fevereiro,
até às 18 horas.

Entre os veleiros de

outros estados confirma

dos está o Curupira/Te
lefônica, de Ilhabela, um

dos candidatos ao título na

classe IMS. A expectativa
é que até final de janeiro os

principais veleiros de

oceano do Brasil já tenham

assegurado presença na

tradicional prova da vela

que abre o calendário em

Sahta Catarina. O 13°

Circuito Oceânico Ilha de

Santa' Catarina terá cinco

regatas com a sede do

ICSC-VI de Jurerê servin

do de local de largada para
todàs elas.

Em 2001, os vencedo

res do Circuito Oceânico

foram o Scirocco, na IMS;
Homo Erectus, na Ore

Club; Tun Kwan, na RGS;
Bud's, na O'Day 23; Mata

dor, na Microtonner; Tethys,
na Mini Oceano; e Dom

Quixote, no Bico de Proa.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 7/2002
CONVÊNIO POLíCIA MILITAR

TIPO MENOR PREÇO

Modalidade: Tomada de Preços
Tipo: Menof( Preço por item

Objetivo: Aquisição de: a) Veículo automotor, zero km,
modelo 2002, tipo camionete mista, mínimo I 25CV;
b) Veículo automotor, zero km, modelo 2002, tipo mi

cro ônibus, mínimo 130 Cv.

Regimento: Lei FederaI8.666/93 e demais alterações
posteriores.
Prazo para entrega dos envelopes: até às I I :00 horas

do dia 18 de fevereiro de 2002.
Abertura dos envelopes: I I :05 horas do mesmo dia.

Informações: O edital completo e esclarecimentos
, poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter

Marquardt, n? 1111, ou pelo fone (47) 372-8085 e/ou
372-8072, ou ainda via internet no endereço:
www.jaraguadosul.com.br/prefeitura

Jaraguá do Sul, 25 de janeiro de 2002

Irineu Pasold
Prefeito Municipal
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IREUNIÃO: BORDIN AGUARDA VOTAÇÃO DA CÂMARA PARA SER NOMEADO SECRETÁRIO DE ESPORTES

FME faz- reunião para efetuar

pré-distribuição dos cargos
}ARAGuA DO SUL - O

presidente da FME (Fun
dação Municipal de Espor
tes), Ivos dos Anjos, o su

perintendente de Esportes,
Luderitz Gonçalves Filho, e

o coordenador de Comu

nicação da Prefeitura, Valdir

Bordin, reuniram-se ontem

para efetuar pré-distribuição
dos cargos da entidade' e

manter o coordenador in

formado sobre o trabalho

da Fundação. Bordin está

aguardando a realização de

reunião extraordinára da
Câmara de Vereadores, que
deve acontecer no início de

fevereiro, e vai pôr em

votação o projeto de lei que
o nomeia secretário de

Esportes de Jaraguá do Sul.

"Se for aprovado, teremos

urna pessoa responsável que
vai batalhar para trazer mais

recutsos e condições para o

esporte da cidade, de modo

que possamos incentivar

novas modalidades e sus

'tentar' as já existentes",
explica Anjos.

Com o concurso, pre
visto para a segunda quin-

Anjos (E) e Gonçalves Filho dizem que FME está em fase de transformação e requer paciência

zena do próximo mês,
todos os professores e téc-

,

nicas que foram atuar pela
Fundação terão nível supe
rior de ensino. "O problema
é que mais de 25 técnicos

que trabalham hoje na PME

terão de passar pelo con

curso e nós não gostaría
mos de perder esses profis
sionais", diz Gonçalves
Filho, enfatizando que

algumas perdas já aconte

ceram, visto que havia

técnicos do OItebol de

campo que ainda estão

cursando Educação Física
I

e não poderão prestar o

concurso. "Este é urn perío
do de transição que requer
muita paciência", consi

dera o superintendente.
Ainda na reunião de on

tem, os dirigentes discutiram
valores disponibilizados
para cada modalidade e os

resultados abridos. "Cada

modalidade precisa de re

curso suficiente para pagar
os técnicos, taxas de ins

crições em competições,
viagens, alimentação, entre

outros detalhes. Então

pretendemos cortar as que
não trouxeram retorno e

investir nas que se desta
caram ou abrir espaço para
novas."

NOVIDADE - Um dos

projetos discutidos é a rea

lização do Campeonato
Brasileiro de Basquete, cate

goria Infanto-juvenil, no

Município. ''A idéia é pro
mover esta competição no

aniversário de Jaraguá do

Sul", comunica Gonçalves
Filho. (FABIANI RIBAS)

Fernando Ferreti destaca a qualidade da equipe Malwee
}ARAGUADO SUL-Ao

fim da primeira semana de
treinamentos com todos
os jogadores, o técnico da

equipe Malwee, Fernando

Ferreti, destacou que o time

cresceu em 50% na qua
lidade técnica em relação à

temporada de 2001. O

treinador, que prefere não

fazer destaques individu

ais, atribui o crescimento à

qualidade técnica de todo
o grupo à execução de
uma pré-temporada fun

damentáda em trabalhos

científicos e a manutenção

da base do time do ano

passado.
Ferreti frisou que sua

análise foi feita embasada

apenas nos treinos técnicos

e físico� realizados ao

longo deste mês. ''Apesar
dos jogaciores terem co

meçado a treinar separa
damente, pode-se notar

queestamos com 20 atletas

plenamente conscientes

dos nossos objetivos. E nós

vamos conquistá-los", des
tacou o treinador.

O supervisor técnico
Kléber Rangel viaja para

Florianópolis hoje para
uma reunião na sede da

Federação Catarinense de

Futsal com os demais

representantes dos times,
quando será definida a

tabela da Copa Santa

I Catarina, que vai ser dis

putada a partir de .19 de

março. Na oportunidade
também serão abordadas

as propostas das redes de

televisão RBS e Barriga
Verde para a cobertura do

Campeonato Estadual, Di

visão Especial.
A comissão técnica da

Malwee recebeu esta se

mana a informação de que
a 3a Copa Max Umbro In

ternacional de Futsal vai

contàr com a participação
das equipes de Seara, Atlân

tico (Erechim - RS), Santos

(SP), BocaJuniors (Argen
tina) e Lazio (Itália). "Os

organizadores estão conta

tando -rnais duas equipes
européias para fechar a'

tabela", acrescentou' Ran

gel. A competição será

disputada entre os dias 12.
e 17 de março nas cidades

de Seara e Erechim.

Comprar máquinas e ferramentas
pela internet é hiper.

BBREITHAUPT .• '

Tradlçlo em Qualidade :.:..:...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IAPOIO: DUAS RODAS RENOVOU CONTRATO E VAI DISPONIBILIZAR R$ 7 MIL POR MÊS AO BASQUETE

Paraplégicos terão treino de

basquete em nível competitivo

tratar mais dois laterais, mas

ainda não há confirmação
dos nomes", ressalta.

No dia '18 de fevereiro,
os atletas iniciam às treinos.

A primeira competição do
ano está agendada para o

mês de abril, quando acon-

Edson Junkes/CP
.tecem os Jogos Abertos

Nicolas informa que os treinos iniciam dia 18 de fevereiro
<> Brasileiros, no Rio Gran-

cadeiras de rodas necessárias, Nicolas destaca que es- de do Sul. No mesmo mês

o prefeito disse que via- tão trabalhando na definição ainda será realizada a seletiva

bilizava a contratação de um das equipes de basquete, de para a Copa Sul, que será

professor de educação física, todas as categorias. A no- disputada em Minas Gerais,
especializado para esta ati- vidade é que este ano o Mu- no fim de maio. Apenas no

I
,

prática do basquete. "Con- vidade", conta, enfatizando nicípio vai contar com segundo semestre aconte-

versamos com o Leonardo que o projeto está sendo es- equipe feminina no Infanto. cem etapas do campeonato
Zipf, diretor da empresa, e tudado e deve ser implan- ''Vamos contratar mais duas estadual e os Jogos Abertos.

ele disse que repassaria as tado ainda este semestre. atletas até 16 anos, de São (FABIANE RIBAS)
� ,

Intelbras/SàoJosé perdeu para O Lupo/Náutico por 3 sets a 1

]ARAGuA DO SUL - Os

dirigentes do basquete do

Município estão trabalhando
em novo projeto para 2002.

No final do ano passado, foi

realizada reunião entre os

representantes da modalida
de, o prefeito Irineu Pasold

e a empresa patrocinadora,
Duas Rodas Industrial, para
confirmação do apoio para
a modalidade. Com o con

trato renovado ---,- empresa
vai repassar cerca de R$ 7

mil por mês ao basquete -,
dirigentes e patrocinador
discutiram ainda a viabilidade

de iniciar treinamento desta,
prática esportiva com pes
soas paraplégicas.

O presidente da As

sociação de Basquete de

J araguá do Sul, Nicolas

Foscolos, explica que a idéia

é incentivar o esporte de

nível competitivo para 'pes
soas portadoras de deficiên
cia física e estimulá-las à

ARÁRAQUARA - Des

falcada de dois titulares sus

pensos na véspera do jogo,
a Intelbras/São José não

conseguiu fazer frente ao

bom momento do Lupa/
Náutico na 5a rodada da

Superliga Masculina de Vô

lei. Mesmo, reagindo no

terceiro sét, o time catari

nense foi derrotado por 3

sets � '1, parciais de 25/17,

25/22,23/25 e 25/17, ontem
c

Palrrieiras z Guarulhos e

i noite, em Araraquara (SP)'. desfalcaram a Intelbras/
O time sentiu as ausên

cias do meio-de-rede Julia
no e do ponta Índio, que
foram suspensos por um

jogo na noite de quarta
feira pela Comissão Dis

ciplinar do TJD (Tribunal
de Justiça Desportiva). Os

dois foram denunciados na
,

súmula da partida contra o

São José na quinta-feira.
Sem condições de recom

por O grupo de 12 atletas,
o técnico Djalma Cardoso

teve dificuldades para
mexer na equipe ao longo
do jogo.

Depois de um início

ruim, o time de São José
melhorou nos sets seguin-

Paulo", informa.

Na equipe adulta, os di

rigentes mantiveram a equi
pe do ano passado e trou

xeram mais jogadores para
reforçar o grupo. Contra

taram O armador Edmir,
que atuava pelo Bandeí
rantes, de Brusque. o pivô
Marcão,' que jogava pela
Abaf, 'de Florianópolis, e o

juvenil, 16 anos, Egon, de

Timbó. ''Ainda vamos con-

tes e chegou a equilibrar a

partida ao ganhar O ter

ceiro set. Na sequência, no

entanto, caiu de produção
no ataque e defesa e aca

bou superado pela maior

deter�ação do Lupa. O

próximo jogo da equipe
'será sábado, em Blumenau,
contra o Bunge/Barão, no

encerramento do primeiro
turno desta fase.

Equipe de Bicicross está no

Chile, na Copa Internacional
]ARAGuA DO SUL - A

equipe Malwee de Bici

cross vai participar da pri
meira competição do ano

este fim de semana. Qua
tro pilotos vão disputar
por Jaraguá do Sul a Co

pa Internacional de Viiia

del Mar, no Chile, válida

para o ranking mundial da

modalidade, nas catego
rias Júnior e Elite. Pilotos

campeões sul-americano

de 2001, Edson Ferreira, o

Dedé, Diego Diógenes
Antunes, Joyce Moretti e o

campeão estadual Marcelo

Ludvichak, além do técnico

e presidente da Federação
Catarinense de Bicicross,
Valdir Moretti, viajaram na

quinta-feira.
A equipe renovou par

mais um ano o patrocínio

com a Malwee Malhas e

vai participar de quatro
etapas internacionais, seis

nacionais, seis estaduais e

cinco da Copa Malwee.

Uma das novidades para
2002 é a confirmação da

realização da etapa final

do Campeonato Brasilei

ro de Bicicross na .estru

tura do Parque Malwee.

Moretti destaca que
vai preparar bem os atle

tas para, as competições
do campeonato brasileiro

e, desta forma, trazer

mais títulos para o Mu

nicípio. O grupo não vai

participar das disputas do

Pan-americano, que acon

tece no mês de março, na

Bolívia, já para concentrar

atenção para o Brasileiro.
(FR)

AQUIÉ

Natação M Natação p! bebês
Hid ináslic(J ... Street Dance

Mus ão .. Body Bump
Body Combat .. Body Step

Abdominais
JIil'lg16
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