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o resultado das eleições deve: ser anunciado
ainda no domingo. A rapidez na divulgação dos

nomes dos candidatos eleitos deve-se ao sistema

de informatização nacional do pleito. A previsão

dos responsáveis pelos cartórios da região é de
que a primeira prévia para presidente seja di

vulgada até o final da noite de domingo.
PÁGINAS 4, 6 E 7
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Os veículos apreendidos pela PM e que se encontram no pátio do quartel da PM de Jaraguá do Sul devem ser

leiloados em dezembro deste ano ou janeiro do ano que vem. Alguns estão no pátio há 7 anos. Página 10

'Casa de isopor' tem ,

orientação nacional

Bradesco da .Marisol
foi assaltado ontem

Mercado Público é
,

nova opção emJS
o Mercado Público, aberto na

sexta-feira da semana passada, re
presenta uma nova opção para a co

munidade e para os pequenos pro
dutores, que passaram a ter local de

. comercialização de seus produtos.
PÁGINA 11

A agência do Bradesco, localiza
da dentro da empresa Marisol, na
Rua BernardoDornbusch, foi assal
tada por cinco homens armados na
manhã de ontem. Os agentes do cri
me ainda não foram localizados .

PÁGINA 13

Ontem, profissionais técnicos de
empresa especializada em constru

ção estiveram emJaraguá do Sul pa
ra conhecerem de perto o Projeto

, }

"Casa de isopor", desenvolvido por
acadêmicos do curso deArquitetura.

PÁGINA 8

Equipe do Rexona, de Curitiba,
enfrentou o Bandeirante/Buet
tner, de Brusque, na noite de

quinta-feira, em Schroeder, e

venceu o amistoso por 3 sets
a O. Página 15

Divina Providência

campeão na natação
o Colégio Divina Providência

sagrou-se campeão da terceira etapa
dei 3° Circuito de Natação e garan
tiu o Troféu ErnaniVolpi Coitinho,

PÁGINA 16

, ,
Germânia
toldos

&
coberturas

371-8414
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Artigos para Carta do Leitor devem ser 'enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pilo
e-mail: cp.redacao@jornal.correiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para
contato, O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Irregularidade no xadrez
GILSON LUÍs CHRESTANI - Presidente da Federação
Catarinense de Xadrez

'

I Prezado senhor,
Cumprimentando-o cordialmente, vimos pela presente emitir

nossas considerações sobre a matéria publicada em seu jornal no
dia 28/9/02" cujo teor, com manchete "Decepção: Técnico aponta
má-fé e posição antiética da Federação e Confederação de Xadrez"
contém declarações que denigrem e difamam esta Feder�ção

I ii Catarinense e Confederação Brasileira de Xadrez.

Os fatos. verídicos são os seguintes:

No final do ano passado, foram realizadas 12 transferências de
atletas de outras federações, para a Federação Catarinense, ria
modalidade xadrez, com vistas à participação dos Jasc/2002,
regionais e estadual.

Os respectivos técnicos e mesmo atletas se empenharam em

'regularizar corretamente suas transferências para Santa Catarina,
antes da data estabelecida pela Fesporte, de 31/12/01, para que os

respectivos atletas pudessem participar regularmente dos Jasc/2002.
,Foram transferidos para as cidades de Lages (3 atletas), Joinville (2
atletas), Cticiúma (2 atletas), Florianópolis (3 atletas), São Bento do
Sul (1 atleta) e mesmo Jaraguá do Sul (1 atleta). Em todas estas

transferências, que não se resumem no pagamento de taxa, a

Federação Catarinense recebeu comunicação por escrito da
Confederação, informando o fato e homologando a transferência
dos enxadristas para esta se. Nos preocupamos também, juntamente
com. a, CBX, em manter sigilo absoluto sobre as referidas
transferências.

.

Por coincidência, uma dessas transferências foi do atleta Silvio
Cunha Pereira, qu� jogou normalmente os regionais e final dos

Jase pela cidade de ].araguá do SuL <'
.

Com respeito à atleta Juçana Corrêa, esta federação nada recebeu
da CBX e, assim, infelizmente, nada pode fazer a não ser informar
à verdade sobre isso à FMD de Blumenau, que solicitou informação
e patrocinou o protesto que veio causar 'a eliminação de Jaraguá do

S_ul. Reafirmamos que desconhecemos sobre. a, transferência legal
dessa atleta para nossa federação e não fomos, em nenhum
momento, acionados por quem quer que seja, para interagirrnos
junto à CBX no sentido de solicitar. envio da documentação
pertinente. I

Diferentemente disso, ocorreu com o atleta Silvio Cunha, que
se preocupou, pessoalmente, em atuar junto à federação e também

confederação, comunicando-se por e-mail e telefone, no sentido de

providenciar corretamente sua transferência, bem como para que
seu nome passasse a constar no cadastro da CBX como integrante
do cadastro da, Federação. Catarinense, Esse cadastro de enxadristas

poderá ser consultado, via Internet, no site da CBX, no endereço
www.cbx.org.br. Lá poderá ser observado que todos os atletas
mencionados foram transferidos e atualizados no cadastro. Ali
também poderá ser notado que a enxadrista Jucana Côrrea consta

corno integrante ao cadastro do Estado de São Paulo.
Com respeito à punição imposta de eliminar a equipe de Jaraguá

do Sul da competição, não coube e nem mesmo caberia a esta

I federação qualquer participação, foi uma decisão exclusiva das
... - estruturas da Jusciç� Desportiva, responsável pela aplicação dos

I" I dregu amentos os Jasc.
Da nossa parte não temos nenhum problema pessoal c<;>m o

técnico Renan .e, mesmo que tivéssemos, quem nos conhece sabe

que não é de nossa índole "vingar-se" de' ninguém. ,

Entendemos seu 'esforço na tentativa de explicar os transtornos

causados ao município de Jaraguá do Sul, mas não podemos aceitar

que o mesmo queira nos transferir a culpa pelo ocorrido. É de se

perguntar: se o problema maior não foi falta de diligenciamento na
.

documentação ou o ato de arriscar a escalação' de atleta com

documentação incompleta, quando Jaraguá do Sul possuía na equipe
atletas conceituadas e à altura de proporcionar urri.born desempenho
para o Município. "

Não é do nossooirlteresse prejudicar ninguém, mas em função
de, infeliz declaração ,e acusações à federação, seremos forçados,
em função do cargo.

I

que ocupamos, a instar: o, sr. Renan Levy a

confirmai;' por escrito; suas declataçôcs, para', posteriormente,
tornarmos as ',providências que julgatmps mais ',adequadas ..

"

Sem mais, agradecemos a ateg�ão C. nos colocamos à disposição,
através dos 'telefones (48) - 231-7095, 9101-0701 'e 9998-2429.

_._
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Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, pe'cessariamente, a opinião do jornal.

Certamente O único fato

inusitado que marcou o trans

curso desse processo eleitoral,
que encerra amanhã, na Re

gião do Itapocu e até no resto

do Estado de Santa Catarina

foi a impugnação da candida

tura do deputado estadual e

candidato à reeleição Ivo

Konell (PMDB). Com larga
experiência política, Konell
teve seu nome impugnado
depois de uma longa e espi
nhosa briga iniciada há 10

anos, quando era prefeito de

Jaraguá do Sul. Por conta da

rejeição de suas. contas pelo
TCE (Tribunal de Contas do

Estado), Konell não é mais o

candidato do PMDB nestas
eleições, deixando uma lacu

na entre os militantes do par
tido, filiados e até de sim

patizantes. De uma forma ge
ral, a população reagiu com sur

presa diante da impugnação
do nome do candidato, já que
nem mesmo o próprio chegou
a cogitar tal possibilidade.

.

Fora essa questão, pode_::se
dizer, com toda a tranqüili
dade e sem medo de errar, que
a campanha politica deste ano

CORREID_l)O POVQ
Publicado desde 1919
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r para o exercício da cidadania

e os candidatos também estão

mais preparados para enfrentar
a disputa politica, que requer

. de todos a consciência social

da participação democrática.

Afinal de contas, há muito

tempo que as eleições no Bra-
sil são vistas com confiança e

credibilidade por estudiosos de
todo o. mundo.

Estrangeiros de várias par-
. I

tes do planeta foram convi- ,

dados pelo TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) para acom
panharem, de perto, a primeira
eleição totalmente informati

zada. Esses convidad�s serão

divididos em nove grupos e

vão acompanhar a votação em
.

Brasília (DF), Belém (PA),
Belo Horizonte (i'vIG), Curiti- "1
ba (PR), Campo Grande (i'vIS),
Porto Alegre (RS), Florianó-

( .

polis (SC), Manaus (AM) e ,j�
'{

João Pessoa (PB).
Amanhã, o Brasil espera

dos brasileiros um compor
tamento digno, do qual nos
sos filhos e netos possam se

orgulhar. A cidadania é o maior

bem que um homem pode
conquistar.

Amanhã, o Brasil
espera dos

brasileiros um
comportamento

digno, do qual nossos
filhos e netos possam

se orgulhar' .J
na Região. do Vale do Itapocu
transcorreu em clima até har

monioso, com poucas "baixa
rias" e raras trocas de acusa

ções e desaforos, situações
mais comuns quando as elei-

I
_ � .

çoes sao mUniCIpaIS.
Mesmo assim, nos últimos

dias, alguns candidatos bus-
r

caram na Justiça o resgate de \

seus direitos, como ocorreu

com o deputado federal Vi

cente Caropreso (PSDB),
candidato à reeleição, que
registrou queixa-crime para
impedir a distribuição. de ma
terial impresso que, segundo
o próprio candidato, contém
inverdades sobre a sua atua

ção de parlamentar,
De maneira geral, a con

clusão a que se chega, até

agora, é que o cidadão comum
está cada vez mais preparado

Diretor- presidente: Eu�ênio V. Schrnõckel
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ENTRE ASPAS� _

"o debate de quinta-feira à noite provou que o

PT está mais do que nunca preparado para
administrar o País." (A afirmação é do candidato
a deputado federal pelo PT de Jaraquá do Sul,
Marcos Scarpato, ao referir-se ao desempenho de
Lula no último debate dos presidenciáveis,
removido pela Rede GIQ_bo).

Ontem, os candidatos da região aproveitaram todas as

brecha? da Legislação Eleitoral para convencerem os

eleitores. No terminal urbano, militantes de todos os

partidos fizeram o tradicional corpo a corpo em busca

dos últimos votos. O movimento nos comitês eleitorais

também foi intenso durante todo o dia, com osmilitantes

e candidatos discutindo as estratégias para domingo.

AVANÇO
De acordo com levantamento feito pelo Instituto

Brasileiro de Estudos Politicas, os partidos tidos como
de tendência esquerdista devem ter um crescimento de _

até 30% nestas eleições. Em contrapartida, os partidos
considerados de direita e )que representam as forças
governistas devem perder 13% de sua representatividade
no Congresso. O bom desempenho demonstrado pelo
candidato Lula da Silva a presidente da República deve

puxar os votos para partidos de esquerda. Na projeção
do Instituto Brasileiro de Estudos Politicas, o partido
que menos perde no bloco dos governistas é o PMDB.

CORREIODO POVO 3
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I RESGATE: CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL PELO PSDB ANUNCIA TRABALHO REALIZADO

Vicente Caropreso reclama de

adversários políticos. de JS
]ARAGuA DO SUL - O

deputado federal, Vicente
Caropreso é candidato à

reeleição pelo Partido da
Social Democracia Brasilei

ra, o PSDB, representando
a Região da Amvali (Asso
ciação dos Municípios do

Vale do Itapocu) e todo Es
tado de Santa Catarina:

Durante esses quatro últi

mos anos, q deputado con
quistou benefícios reais para
a comunidade, trabalhando
com prefeitos de, todos os

partidos, sendo um facilita

dor das demandas dos

municípios em Brasília, e por
avanços na itea da saúde.

Todos os municípios da re

gião da Amvali foram con

templados com emendas

do deputado Vicente Caro

preso e recursos do gover-

- Equipamento computadorizado para análises

- Capacitores para correção do fator de potência
- Controladores de demanda

- Painéis especiais - Quadros de distribuição
- Terceirização para montagens em série

- Inversores de freqüencia *CLP'S *SOFT-START

*CNC *SERVOACIONAMENTO

Caropreso diz que aposta na ética dos eleitores

no federal, destinados à pa- retirando-os da crise.

vimentação, ambulâncias, Neste período eleitoral,
casas populares, equipamen- Vicente Caropreso foi víti-

tos hospitalares, quadras ma de exaustiva ação difa-

esportivas, transportes es- matória na Região da Am-

colares, pontes, creches, cen- vali, promovida pela-Cl.If/
tros comunitários, para Fetram, pelo Sindicato dos
obras de desenvolvimento Comerciários de Jaraguá do
urbano e infra-estrutura, Sul e Sindicato dos Servido-

abastecimento de água, me- res Públicos de Jaraguá do
lhorias sanitárias e saneamen- Sul e Região, filiados a CUT.

to básico. As entidades sindicais veicu-

Durante todo seu man- laram falsa notícia sobre o

dato, Caropreso honrou posicionamento do depu-
com muito trabalho e ética tado na votação da "Flexibi-
cada voto de confiança nele lização daCLT", afirmando
depositado. O seu trabalho' que o parlamentar votou
é reconhecido em nível "contra o povo" e a favor

nacional, através de pesquisa da flexibilização. Na ver-

realizada pelo "Datafolha", dade, Caropreso não votou \

que lhe aponta como um, o projeto de lei que alterava
dos cinco deputados fede- 'a Consolidação das Leis
rais mais atuantes de Santa Trabalhistas, Votou contra o
Catarina. Sua atuação legisla- regime deurgência da pauta,
tiva é de destaque, como �u- na Câmara dos Deputados,
tor de 13 projetos de lei, Contrariando seu próprio
membro titular da Comis- partido e a orientação do
são de Seguridade Social e governo federal, e esteve

Família, que trata de assuntos ausente quando foi final-
relacionados à saúde, previ- mente aprovado o projeto,
dência e assistência social, é
o único catarinense que
integra o Conselho de Ética
da Câmara dos Deputados,
foi m�mbro titular da CPI

dos Medicamentos, que,
entre tantas conquistas,
possibilitou a implantação
dos medicamentos genéri
cos no País, foi um dos res

ponsáveis pelo Programa de
Reestruturação Financeira
dos Hospitais, que resultou
em empréstimos para di

versos hospitais catarinenses,

Propostas para novo mandato
- Completará o trabalho que está em andamento. São
recursos na ordem de R$ 33 milhões sendo trabalhados
em diversos ministérios e autarquias, para viabilização de
obras, investimentos e benefícios em todo o Estado de
Santa Catarina.
- Continuará o trabalho pela área da saúde desenvolvendo
meios e recursos para a busca de constantes melhorias.
-, Pretende interagir com grande ênfase para a agilização
da reforma tributária, da.reforma do Estado, na Seguridade
Social e por mais carteiras profissionais assinadas. A
reduçãoda informalidade depende destas reformas.
- Manterá contato permanente com os prefeitos com o

objetivo de apoiar e facilitar as demandas dos municípios
em Brasília.

porque, acometido de crise

renal crônica, obteve licença
médica para tratamento de

saúde.

Devido à divulgação de

panfletos com inverdades
contra o deputado, foi ajui
zada, no último dia 4 setem
bro, uma ação de indeniza- ,

ção por danos morais, com

pedido de antecipação de

tutela, para que fosse reco

lhido o matenal inverídico e

ofensivo. A ação proposta
teve seu pedido liminar
acolhido pelo juiz deDireito
da Primeira Vara Cível de

Jaraguá do Sul, com deter

minação de recolhimento

deste material e posterior
aplicação de pena de multa

de R$ 5 mil, a cada nova

edição veiculada.

Apesar de ter conheci

mento da decisão judicialI

determinando a apreensão
deste material, por ser inve
rídico e difamatório, ele con
tinuou sendo distribuído,
encartado no "Boletim do

Sinsep", Q, que resultou no

ajuizamento de queixa
crime por difamação e injú
ria, no dia 1 de outubro,
contra a presidente do Sin

dicato dos Comerciários de

Jaraguá do Sul,Ana Roeder,
e dos responsáveis pela
publicação do ''Boletim do

Sinsep", Sindicato dos Servi
dores Públicos Municipais
de Jaraguá do Sul, idinei
Petry e Luiz Schôrner, em
face das inverídicas informa

ções publicadas no "Mensa
geiro Sindical", encartado no
"Boletim do Sinsep.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PREPARATIVOS: ELEITORES, CANDIDATOS E FUNCION�RIOS DO TRE DA JUSTiÇA ELEITORAL ULTIMAM OS PREPARATIVOS PARA A ELEiÇÃO DE AMANHÃ�fl

Processo eleitoralexige atenção dos eleitores I

JARAGuA DO SUL� o

chefe do cartório da 17a

Zona Eleitoral, Pedro Kra
mer, e o funcionário Lian

dro Pislte estarão de plan
tão durante todo o domin

go, para atender e resolver
os possíveis problemas
que podem surgir durante
o processo eleitoral, que
inicia às 8 horas e encerra

às 17 horas. Além deles, o
pleito deste ano em Jara
guá do Sul e Corupá (87a
Zona Eleitoral) vai contar
corn a colaboração de
mais 1.480 mesários, 83

delegados de prédio, 24
escrutinadores, seis funcio
nários do cartório eleitoral,

\

sete estagiários, sete técni
cos e mais três funcionários

do TRE (Tribunal Regio-

nal Eleitoral), para um

universo de pouco mais de
77 mil eleitores, distribuí
dos em 48 locais de vota

ção e 26 seções. Quem se

responsabiliza pela eleição
,

são os juízes Luiz Antônio
Zanini Fornerolli e Márcio

'

Renê Rocha.

De acordo com o che

fe do cartório da 17a Zoe.

na, até o finai da tarde de
ontem tudo estava sob

controle e os últimos pre
'parativos foram com os

locais de votação. No do

mingo; o cartório vai abrir

às 7h30, para a retirada de

títulos de eleitor. Kramer

calcula que ainda restam

aproximadamente mil

títulos para serem retirados

e, por isso, é necessário

/

abrir o cartório um pouco
antes do início da votação.

Na avaliação de Kra

mer, o processo eleitoral

tem sido bastante calmo

por não ser eleição muni
cipal. Segundo Kramer, as
eleições para presidente,
governador, deputados e

senadores sempre são mais

calmas porque não envolve
tantos candidatos quanto
às municipais. "Este ano, a

situação está sob, controle

e agora só nos resta prepa
rar tudo dentro do que
deve ser feito e esperar o

resultado, já que a totaliza

ção é nacional", explica o

chefe do cartório. Aqui
somente acontece a trans

missão dos dados. /

A previsão de, Kramer

Chefe do cartório da 17a ZORa Eleitoral, Pedro Kramer

é de que a primeira prévia
para presidente saia até às

20 horas, sendo que a pré
via para governador deve

ser repassada por volta das

21h30. A totalização de

todos os votos para presi
dente deve encerrar até a

meia-noite, segundo esti

mativa do chefe do cartó

no.

(MARIA HELENA DE MORAES)
I ,

Saiba tudo O que você precisa para enfrentar essa eleição sem dúvidas ou desconhecimento
Nas páginas a seguir, o CORREIO DO POVO resumiu,

através de perguntas e respostas, as d�vidas mais comuns
entre os eleitores.

o eleitor pode votar sem título eleitoral?
Pode. Desde que conste do caderno de votação da seção
eleitoral e apresente um documento oficial de

identificação, como carteira de identidade, de trabalho,
habilitação, profissional, passaporte, certidão de

nascimento, casamento, certificado de alistamento militar

ou reservista e até mesmo carteira funcional.

o título eleitoral pode ser cancelado?

Pode. Se o eleitor não votar em três eleições consecutivas
ou cinco alternadas; não justificar a sua ausência, não pagar
a multa por não ter votado ou não ter justificado. ,

Também será cancelado o título por pluralidade de

inscrição, falecimento do eleitor, suspensão ou perda dos
direitos políticos, não comparecimento em revisão
eleitoral e inscrição irregular.

Quem não é obrigado a votar?

Os eleitores maiores de 16 anos e menores de 18 anos.

Quem tiver mais de 70 anos e os analfabetos.
I

Quem estiver no exterior no dia da eleição, deve
fazer o quê?
Se for eleitor inscrito no exterior pode votar apenas para
presidente da República. Caso não seja, terá prazo de 30

dias, a contar da data de seu retorno ao País, para
)

Os maiores de, 18 anos podem ser nomeados para
membros das Juntas Eleitorais, escrutinadores ou

'

auxiliares, presidentes de mesas receptoras e mesários.

Os mesários serão nomeados, de preferência, entre os ,(.
eleitores da própria seção eleitoral. Não podem os j'
menores de 18 anos, candidatos e seus parentes, ainda �

que por afinidade, até segundo grau, inclusive, e seus

cônjuges. A restrição vale ainda para membros de
diretórios de partidos políticos, cujos nomes tenham sido
oficialmente publicados, autoridades e agentes policiais,
bem como funcionários no desempenho de cargos de

confiança do executivo e os que pertencerem ao serviço
eleitoral. Parentes em qualquer grau ou servidores da

mesma repartição pública ou empresa privada não

podem participar da mesma mesa receptora, turma

apuradora ou Junta Eleitoral. �

justificação perante o juiz Eleitoral, apresentando a

passagem e o passaporte.

Quem estiver trabalhando no dia das eleições e não

tiver condições de votar?
Podem se justificar eleitoralmente os funcionários civis e

militares que, por motivo de serviço, estiverem
impossibilitados de votar. Funcionários de empresas
privadas não estão dispensados do voto mesmo estandb
a trabalho. O trabalhador que estiver fora do seu

domicílio eleitoral também deve justificar.

Qual a punição para quem não vota, não justifica e

não paga a multa?

O eleitor que deixar de votar no primeiro e segundo
turnos e não justificar nos casos previstos em lei émultado.
O jUiz eleitoral é quem define o valor da multa, levando
em conta a situação econômica do eleitor. Sem a prova
de que votou na última eleição, pagou a multa ou se

justificou, o eleitor não pode inscrever-se em concurso

ou prova para cargo ou função pública.

A convocação vale para o primeiro e segundo
turnos? �
Sim. Os eleitores convocados para trabalhar no primeiro '!

turno estão aut?maticamente convocados para o segundo
turno.

Quem faz 16 anos na véspera ou no dia da eleição,
pode votar?

Pode, desde que já tenha completado ou esteja.
completando 16 anos até a data da eleição e tenha se

inscrito como eleitor até o dia 8 de maio de 2002.

Quem for convocado para trabalhar nas eleições é

obrigado a comparecer?
O eleitor convocado que não comparecer no local e no

dia da eleição sem justa causa apresentado ao juiz eleitoral
até 30 dias após o pleito incorrerá em multa a ser fixada

pelo juiz. Se o faltoso for servidor público ou autárquico,
a pena será de suspensão de até 15 dias. As penas serão

)

Quem pode e quem não pode ser convocado para
trabalhar nas eleições?

)

SEJA COMPETITI'VO NESTE MERCADO' GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
CuruUAd'og.... Auoo;..... SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511IFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www,cassuli,adv,br - e-mail: cassuli@cassuli.adv,com,br
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.

em do'bro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por
culpa dos faltosos. Também será aplicada pena em dobro
ao membro da Mesa que abandonar os trabalhos no

decurso da votação, sem justa causa apresentada ao juiz.

Existe alguma vantagem para quem presta serviço.

,

eleitoral?

Sim. Se o eleitor for servidor público, em caso de

promoção, a prova de haver prestado serviços eleitorais
será levada em consideração para efeito de desempate.
Tal vantagem não se aplica aos membros da Justiça
Eleitoral.

o eleitor pode ser preso no dia da eleição?
Não. Nenhuma autoridade poderá, dia 1 de outubro até
48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou
deter qualquer eleitor, a não ser em flagrante delito ou

em virtude de condenação criminal condenatória por
crime inafianciável, ou ainda por desrespeito a salvo

conduto.

Eleitores podem aceitar trapsporte ou refeição
gratuita de candidatos ou partidos, no dia das

eleições?
'.

Não. É expressamente proibido aos candidatos ou

órgãos partidários o fornecimento de transporte ou

alimentação aos eleitores. Com relação à alimentação e

transporte, somente a Justiça Eleitoral poderá fazê-lo
. em caso de absoluta carência de recursos dos eleitores
da zona rural. Nesse caso, as despesas ficam por conta
do Fundo Partidário.

No dia daselei�ões, os membros das.mesas diretoras
e juntas eleitorais podem usar roupas ou adereços'
com propaganda de seus candidatos?

�ão. No recinto das seções eleitorais eJuntas Apuradoras
os mesários e escrutinadores não podem usar roupas ou

objetos que contenham qualquer propaganda de partido
politico, coligação ou candidato. Os fiscais partidários
nos trabalhos de votação, só podem trazer nas roupas o

nome ou a sigla do seu partido ou a coligação a que
servem.

O eleitor pode pedir ajuda aos mesários na hora do
voto?

Pode, mas somente quanto à maneira de votar. Os
mesários são proibidos de orientar o eleitor quanto as

teclas numéricas que devem ser digitadas, não podendo;
em hipótese alguma, ficar ao lado do eleitor, para que
seja preservado o sigilo do voto.

o que acontece com o eleitor que votar.ou tentar

votar por outro eleitor?

A pena, nesse caso, é de três anos de reclusão.

o que acontece com o eleitor que tentar violar o

sigilo do voto?

Ele estará sujeito á pena de dois anos de detenção.

E se o eleitor lembrar do nome e não do número do
candidato?

Na seção eleitoral estará afixada relação. completa com

os nomes e números dos candidatos. É só consultá-la.

I [

Quais as vantagens do voto eletrônico para o eleitor?
O processo de votação é bem mais simples e mais rápido.
Se errar o voto, o eleitor pode corrigir 'e votar novamente
quantas vezes for necessário. A margem de erro cai

significativamente em relação à votação manual e não há

possibilidade de fraude. Além disso, os resultados são

divulgados com muito mais rapidez.

o que acontece com os votos em branco ou nulos?
Os votos em branco ou nulos não são computados na

eleição.

Em quais os casos que o voto pode ser anulado?

O voto será anulado se o eleitor digitar um número de
candidato ou partido inexistente e apertar a tecla confirma

(verde). Para evitar esse problema, é só levar anotado os

números dos candidatos.

Resolução Secretaria de

Segurança,Pública - LEI SECA

/

Resolução n° 002/GAB/DGPC/SSP (Secretaria de

Segurança Pública), de 24.09.2002. - LEI SECA

"Dispõe sobre normas com vistas a assegurar a

ordem pública durante as eleições, bem como dá

outras. providências.

O Delegado Geral da Polícia Civil, no uso de suas

atribuições, alicerçado nos artigos 106, da Constituição
do Estado e 23 da Lei Complementar n° 055, de 29

de maio de 1992: RESOLVE:

Art. r - Proibir, em todo o território do Estado de
Santa Catarina, a partir da zero hora do dia 06 de

outubro do corrente ano, até as dezenove (19:00)
horas do mesmo dia:

I - O comércio de bebida alcoólica ao público;
11- O consumo de bebida com teor alcoólico em

locais públicos ou \sujeitos a fiscalização policial;
111- A realização de festividades" bailes e o

funcionamento de boates, discotecas e similares.

íod
.

"pt"Art. 2° - No mesmo peno o previsto no ca u

do artigo anterior, ficam suspensos os'portes de

armas, com as ressalvas previstas em lei ou norma

regulamentar.

Art. 3° - Aplicar o mesmo critério (dia da votação)
estabelecido, no artigo 1°, caso haja votação em 2°

(segundo) turno.

Art. 4° - Esta Resolução entraem vigor na data de
sua publicação

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE
í,

VOTAÇÃO DA 17a ZONA

ELEITORAL

COLÉGIOMARISTA SÃO LUÍS
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 520 Centro

Seções: 27,28,29,33,34,35,36,37, 159, 160, 161,
163, 180, 190, 198, 238, 251
Haverá Também uma Seção de Justificativa

CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRALÀ
CRIANÇA EAO ADOLESCENTE
Rua Carlos Tribess, 150 São Luiz

Seções: 140, 141, 193,208,215,221,239,241,244,
246, 250, 257
Haverá Também uma Seção de Justificativa

COLÉGIO EST. PROFESSORJOSÉ DUARTE
�G&HÃEs

.

Rua Ângelo Rubini, 2384 Barra do Rio Cerro

Seções: 52,53,54,55, 56, 142, 143,203,224,248,254
Haverá Também uma Seção de Justificativa

DOO
O O
DOO
DOO
DO
O

COLÉGIODIVINAPROVIDÊNCIA
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 710 Centro

Seções: 30,31,32,42; 43, 44, 45, 46, 47, 182, 186, 205
Haverá Também uma Seção de Justificativa

COLÉGIO EST. HOLANDOMARCELLINO

GONÇALVES.
Rua José Theodoro Ribeiro, 689 Ilha da Figueira'
Seções: 109, 110, 111, 112, 113,218, 247

COLÉGIO EST. ROLAND HAROLD DORNBUSCH
Rua Arthur Henschel, 117 Barra do Rio Molha

Seções: 86,87,88, 134, 146, 167,229

SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDÚSTRIA
Rua Walter Marquardt, 835 Bar�a do Rio Molha

Seções: 122, 123, 156, 157, 158, 181, 187

ESCOLA MUN. CRISTINA�RCATTO
Rua Bernardo João Schmidt, 54 Jaraguá Esquerdo
Seções: 124, 125,,155, 174,236,253

COLÉGIO EST. PROF". LILIA AYROSO

OECHSLER

João Manoel Lipinski- Rua José Theodoro Ribeiro, 4210 Ilha da Figueira
(;�Delegado Geral da Policia Civil" Seções: 82, 133, 175, 17�, 225, 256 .������������������

Digite o número do candidato de sua preferência. N.a
tela aparecerá a foto, o número, o nome e o parti
do do candidato: Se tudo estiver certo, aperte a tecla
CONFIRMA. Repita a operação em todos os cargos,
Depois de votar para presidente, aparecerá na tela a

palavra FIM. Pronto, sua votação foi concluída
.

1II11···!
·

..I'_r_1i
.

-II •
Aperte a tecla CORRIGE para corrigir o vot<:: ..

CUIDADO: Seu voto poderá ser nuío se voce digitar um
número inexistente de candidato e depois apertar a
tecla CONFIRMA.

'III _Vllt_..,
Para Deputado Federal e Deputada Estadual. caso voee
queira votar na legenda, aperte somente o numero do

partido (2 números). Confirme seu voto apertando a

tecla verde CONFIRMA

11 1.........o•• F....•
Para votar em branco, aperte a tecla BRANCO e,. em

seguida, a tecla verde CONFiRMA.
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';;\�SCOLAMUN. ANTÔNIO ESTANISLAU AYROSO

Rua Bert:ha Weege, 3046 Barra do Rio Cerro

Seções: 65, 137, 173,209,255

CENTRO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO INFANTIL
WOLFGANGWEEGE

Rua Pastor Alberto Schneider, 349 Barra do Rio Cerro

Seções: 57, 58,211,230,240

COLÉGIO EST. PROFESSORJOÃO ROMÁRIO
MOREIRA
Rua Aurora, SjN Rio Cerro II

Seções: 60, 61, 135, 169, 243

ESCOLAMUN. HELMUTH GUILHERME DUWE

Estrada Geral, SjN Rio da Luz

Seções: 62, 63, 115, 228, 231, 249, 252
ft' !

�

:.'" ESCOLAMUN. ERICH BLOSFELD
Rua Antônio Ribeiro, 354 Águas Claras j Ilha da

Figueira
, Seções: 114, 147, 212, 237J

ESCOLAMUN. SANTO ESTEVÃO
Estrada Geral Garibaldi, SjN Garibaldi

Seções: 66,67,118

COMUNIDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA
PAZ

'"
Rua José Marangoni, SjN Vila Nova
Seções: 201, 242

ESCOLA MUN. RIBEIRÃO MOLHA

, Estrada Geral, SjN Rio Molha

Seções: 188, 245

� \t
" �. ESCOLA REUNIDA RICIERI MARCATTO

Estrada geral Rio Alma, SjN Rio da Luz

Seções: 59, 171'

COMUNIDADE SANTA CRUZ
Estrada Geral; SjN Santa Cruz

Seções: 78, 177, 220

ESCOLA MUN. RIO DA LUZ V�TÓRIA
Estrada Geral Rio di Luz Vitória, SjN Rio da Luz

Seções: 64, 168
� ,,.

ESCOLA ISOLADA RIODA LUZ II

Rua Ribeirão Manso, SjN Rio da Luz II

Seção: 129
'.

ESCOLAMUN. ADELINO FRANCENER
Rua Domingos Rosa, SjN Boa Vista / Ilha da Figueira .

Seção: 200

ESCOLA ISOLADAALTO GARIBALDI
Estrada Geral, SjN Garibaldi

Seção: 79

ESCOLAMUN. FREIMUNDO KEISER
Rua Trindade, SjN Garibaldi

Seção: 1.17

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE

VOTAÇÃO pA 87a ZONA

ELEITORAL

COLÉGIO ESTADUALABDON BATISTA

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 973 Centro

Seções: 34, 35, 36, 37, 38, 145

COLÉGIO EVANGÉLICOJARAGUÁ j ESCOLA
JARAGUÁ.
Rua Prof" Esthéria Lenzi Friedrich, 130 Centro
Seções: 39, 4� 41,4�85, 146, 147

COLÉGIO EST. EUCLIDES DA CUNHA
Rua Henrique Demathe, 15 Nereu Ramos

Seções: 43, 44, 45, 106, 107

ESCOLA MUN. MACHADO DE ASSIS

Rua Manoel Fco, da Costa, 4390 João Pessoa

Seções: 46,47, 48,154

ESCOLA BÁSICA ELZAGRANZOTTO FERRAZ

Rua Carlos Fco, Ranthum, sn Santa Luzia

Seções: 49, 50, 51, 53, 103

SOCIEDADE-SPORT CLUBE STo. ANTÔNIO
Rua Luiz Ricardo Floriane, sn Três Rios Do Norte
Seção 52

ESCOLA ISOLADAVILA CHARTRES
. Rua Itapocuzinho 10 ao lado do Salão São João
Seção 54

ESCOLA ISOLADA BRAÇO DO RIBEIRÃO
CAVALO

Rua Francisco Gretter, sn Ribeirão Cavalo j Nereu
Ramos

Seções: 55, 140

ESCOLA MUN. MAX SCHUBERT
Rua Roberto Ziemann.isn Próx Frigorífico Theilacker,
Amizade

Seções: 56, 57, 87, 126

COLÉGIO JULIUS KARSTEN
Rua Waldemar Rau, 222 Vila Rau

Seções: 58, 59, 60, 61, 99, 132

COLÉGIO EST. PROF. HELEODORO BORGES
Rua Ernesto Emílio Horst, sn Vila Lalau
Seções: 62, 63, 64, 65, 66, 91, 92, 93, 94, 138
Haverá também uma Seção de Justificativa

COLÉGIO EST. ALVINO TRIBESS
Rua Adolfo Tribess, 180 Vieiras
Seções: 67, 68, 135, 137

ESCOLAMUN. GENERAL OSÓRIO
Estrada Geral sn Ribeirão Grande do Norte

Seção: 69

ESCOLÁ TÉCNICA FEDERALDE SANTA

,
CATARINA (ANTIGO CIP)
Av. Getúlio Vargas, 830 Centro
Seções: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 86, 95, 108, 109
Haverá também uma Seção de Justificativa

ESCOLA MUN. ALBERTO BAUER

Rua Guanabara 500 Czerniewicz

Seções: 76, 77, 78, 79, 133, 136, 153

UNERJ j FERJ
Rua dos Imigrantes, 500 Vila Rau

Seções: 80, 81, 82, 83, 84, 148, 155-,

ESCOLA ISOLADA FRANCISCO DE PAULA

Rua Joaquim Frnacisco de Paula sn Chico -de Paula

Seções: 97, 143

ESCOLAMUN. ANNATOWENAGEL

Rua Marcos Emílio Verbinen, 320 Água Verde

Seções: 96, 98, 134, 139

ESCOLAMUN. PADRE ALBERTO JACOBS
Rua Padre João Meurer, sn Tifa Monos

Seção: 100

ESCOLA MUN. RODOLFO DORNBUSCH

Rua Prof. Irmão Geraldo, 483 Vila Lalau

Seções: 88, 89, 90, 101, 102, 144

ESCOLA MUN. VITORMEIRELES
Rua Domingos Anacleto Garcia, sn Santo Antônio
Seções: 104, 105, 130, 142, 149
Haverá também uma Seção de Justificativa

ESCOLAMUN. ALBANO KANZLER

Rua Lourenço Kanzler, 177 Vila Lenzi

Seções: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
123, 125, 141

Haverá também uma Seção de Justificativa

ESCOLÁ BÁSICA PROF. GIARDINI LUIZ LENZI
Rua Marcelo Barbi, .sn Tifa Martins

Seções: 119, 120, 121, 122, 124, 151

ESCOLA MUN. MARCOS EMÍLIO VERBINEN

Rua Leopoldo Blese 77, Estrada Nova

Seções: 127, 150

Haverá também uma Seção de Justificativa
funcionando no Cartório Eleitoral j FÓRUM

Eleitor, vote consciente!

Exerça a sua cidadania.
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Projeto de implementação da
d

incubadora foidiscutidoontem

• INOVAÇÃO: EMPREITEIROS SÃO TREINADOS EM COMO PROJETAR A ARGAMASSA ESTRUTURAL

Casa de isopor proporciona
custo ·de 30% em materiais

]ARAGuA DO SUL - o

diretor comercial da em"

presa Monolite Sistemas

Construtivos, de São Paulo,
Danilo Magalhães Gomes,
compareceu ontem, por
volta das 16h30, ao cam

pus da Unerj (Centro Uni
versi tário de Jaraguá do

Sul), a fim de promover
treinamento aos empreitei
ros da obra projetada por
acadêmicos deArquitetura
e Urbanismo, conhecida
como "casa de isopor",
que está sendo construída

no campus da instituição.
A estrutura da casa é

composta por uma malha

de aço e revestimento de c

três centímetros de arga
massa d� cada lado. "O

treinamento visa ensinar

em como projetar a arga
massa estrutural que difere

substancialmente da arga
massa de revestimento",
explica Magalhães.
A casa, que tem 105,15

metros quadrados, dividi
dos em dois pavimentos,
utiliza como matéria-pri-

,.\ Fotos: César JunkeslCP
Interior da "casa de isopor": praticidade

ma fi5ra de vidro e Polies

tireno Expansivo (EPS),
conhecido comercialmente
corno isopor, proporcio
nando custo 26% menor

em relação a outros siste

mas construtivos. Outra

vantagem é a redução pra
ticamente total de desper
dício de material, que chega
a 30% na construção con

vencional. A maior facili

dade, contudo, é que todo
o processo pode ser feito

Arquiteta Ana luebke mostra, a casa que está sendo construída no campus da Unerj

]ARAGuA DO SUL - O

,diretor da Funcitec (Fun
dação de Ciência e Tecno

logia de Santa Catarina),
em um galpão e depois Paulo Luna, compareceu
montado no local defini- ontem no Cejas (Centro
tivo. Empresarial de Jaraguá do

De acordo com a co- Sul) para reunir-se com os

ordenadora do projeto, representantes das institui
Ana Luebke, esta é uma ções parceiras do projeto
técnica construtiva que de implementação daincu
proporciona a utilização de badora no Município. De
materiais diferenciados em acordo com ele, o corpo
relação àqueles tradicional- (

técnico da Funcitec será
mente conhecidos. "É um

,

inovad I: disponibilizado para ade-
Sistema Inova ar, orerece

uma alternativa para a in- quar o plano de negócio às

fontes de financiamentosdústria da construção civil

trabalhar com meios que
estaduais e federais. "Jara-

não agridem o meio am- guá do Sul tem um grande
biente, reduzem a perda de potencial em abrigár ini
materiais provindos da ciativas de�ovo� empreen
natureza e proporcionam dimentos", acredita Luna.
melhores condições de Outro aspecto 'abordado
conforto às habitações de na reunião foi o destaqué
caráter social", acrescenta para a' aproximação da
a professora, que viabiliza- universidade com o em

rá o projeto na construção presariado, visando agre-
de sua casa, em Blumenau. f

. ,

gar orças para atingir
A técnica pesquisadoa 100%' de sucesso o imple-

pelos acadêmicos Karen
, menta.

Anete Jahnke e Julcimar O projeto de implantaTaylor Se:vegnaniutiliza pa-
redes estruturadas com fi-, ção da, incubadora, lançado
bra e EPS, dispensando pi- em junho deste ano pela
lares evigas. Outro aspecto Apevi (Associação das Mi

favorável é o isolamento cro e Pequenas Empresas
térmico que o material pro- do Vale .do Itapocu), foi
porciona, com a variação criada com as finalidades

de temperatura de 8 graus de estimular e proteger a
I

mais baixa do que na parte criação e desenvolvimento

externa, e ainda o isolamen- de micros e pequenas em
to acústico. As paredes são .presas, transformar o re

formadas por placas do" sultado de pesquisas uni-
material medindo cerca de . , .

dversitarras em pro, utos e

1,20 metro de largura por serviços e reverter tecnolo-
2,80 metros de altura, com

espessura de 8 centímetros.

O projeto teve início em

2001 e tem previsão de tér

mino para daqui dois meses
e conta com o. apoio de

empresas, através do forne

cimento de materiais que
estão sendo empregados na
obra. (JULIANA ERTHAL)

gia e conhecimento na for

'ma 'de atividade econômi

ca para a sociedade.

O empreendimento
funcionará em área de dez

mil metros quadrados, lo-
I

calizada próximo a Unerj.
Alguns serviços que serão

'

oferecidos com a imple
mentação das incubadoras

são: suporte técnico às

empresas incubadas, no

que se refere a aspectos ad- i'
ministrativos e contábeis, "i

capacitação / formação/
treinamento de empresá- @
rios empreendedores, au- �

xílio na procura de recursos

financeiros para empresas
incubadas.

Estavam presentes
representantes do Senai

(Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial),
•

Sebrae, (Serviço de Apoio
as Micro e Pequenas Em-

i
presas) Prefeitura de Jara-' ,

guá do Sul, Apevi (Asso
ciação das Micro e Peque- 14
nas Empresas do Vale do .�
Itapocu), Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul)' e da Unerj
(Centro Universitário de

Jaraguá do Sul).
O projeto já passou

por .etapas de sondagem,
reuniões, além de uma

visita à incubadora de Rio
�Claro, em São Pau-lo, com

o objetivo de re-conhecer
.

a experiência de-senvolvida
naquela cidade. d�
(JULIANA ERTHAL).

, Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo KnutAndersJúnior
CRM 8879

Dr. Daniel AntonioWurff
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Desde que foi inaugurado, o 10 Salão de Arte

Contemporânea Luiz Henrique Schwanke já recebeu a

visita de quase duas mil pessoas. Muitas certamente

ficaram surpresas com o inusitado das obras expostas,
já que a maioria está acostumada a ver exposições
apenas de pinturas Ou esculturas convencionais. Ao

todo, são 44 obras que fogem do tradicional, realizadas
por 24 artistas plásticos

'

selecionados pelos
curadores Franklin

Pedroso, do Rio de

Janeiro, Ricardo
Resende, de São Paulo,
e Charles Narloch, de
Santa Catarina.

O salão foi aberto ao

público no dia 20 de
setembro e permanece
até o dia 17 do mês que
vem, na'Scar

(Sociedade Cultura
Artística).

ossibilidades,
úvidas, as

zas do ser

ano no trabalho
it

Os visitantes que

chegam ao! salão recebem orientações do monitor
Eduardo Rosa, pós-graduado em direção teatral e que

.

está em Jaraguá do Sul unicamente para tirar as

dúvidas do público, com as devidas explicações sobre
as obras expostas, e especialmente sobre o trabalho

desenvolvido pelo artista Luiz Henrique Schwanke, o
grande homenageado do salão, que reservou duas salas

.

exclusivamente pará a exposição de parte do acervo do

artista, que morreu há 10 anos e é considerado um dos

mais representativos artista plástico de Santa

Catarina, dentro do estilo contemporâneo.
O Inusitado das obras de Schwanke pode ser

conferido a partir dos materiais usados por ele na

composição de seu trabalho. Bananas, bacias e

escorredores de arroz, tudo' de plástico, são
peças usadas em alguns trabalhos. "As bananas

representam a brasilidade, o tropicalismo. E o

suporte, frágil e de papelão, representa a

fragilidade do Brasil", explica Eduardo Rosa.

Segundo ele, uma das características da arte
i

1\ I contemporânea é justamente a apropriação. de
� elementos do cotidiano em uma nova construção,

uma nova leitura. "A arte contemporânea é

•
SÁBADO, 5 de outubro de 20,02

"Mas acho que as pessoas não precisam
ver a obra da mesma forma. Cada

interpretação é válida, independente de
estar de acordo com· o significado da

obra. "Tito Mille

Aprt.e Que
roce co

convencionai
conceitual e esses conceitos não estão

fechados", argumenta Rosa.
Diferente dos demais certames catarinenses, o
Salão Schwanke foi aberto somente para artistas
do Estado ou' que moram em Santa Catarina. De

Jaraguá do Sul dois artistas foram selecionados:
Tito Hille e Vera Bagatoli, que estão expondo na

mesma sala,
denominada de sala
da "Fragilidade",
porque os trabalhos

representam a

fragilidade humana.
TitoHille, que
batizou seu trabalho

, de "Você é capaz de

cavalgar cavalos
selvagens?" ,

questiona se somos

capazes de lutar por
nossa liberdade, se
somos capazes de
evitar os combates

desnecessários e também da possibilidade das
escolhas.

. \

Também representa, segundo 0 próprio Tito, as
características dos que se recusam ao jogo

, infundado do desamor e da incompreensão.
"Mas acho que as pessoas não precisam ver a

obra da mesma forma. Cada interpretação é

válida, independente de estar de acordo com o

significado da obra", resume Tito.

Eduardo Ro
explica as obra';;
principalmente as

de schwanke

Uma completa linha de
. equipamentos,

�
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Mesmo teto
Murilo Benício e Giovanna

Antonelli resolveram morar

juntos. O ator já fez as malas e

se instalou na casa dela, num

condomínio na Barra da

Tijuca, Rio.

Atriz
A dançarina do grupo "Gang
do Samba", Rosiane Pinheiro,

vai viver uma prostituta na

minissérie "Pastores da

NOite';, que a Globo deverá
colocar no ar até o final deste
ano. Ela já participou do "A

Praça É Nossa", do SBT e

está freqüentando aulas de
canto e teatro.

Cantora
.

Alessandra Iscattena está

apresentando um

programa feminino na TV

Mais, da TVA (canal a
cabo). E Ia também
assinou contrato com

Playarte e, em breve, vai
lançar CD.

.A festa de lançamento de "Sabor da
Paixão" reuniu o elenco e muitos convidados
no Palácio São Clemente, no Rio de Janeiro,
no último sábado, dia 28. Os temas que
envolvem a trama se destacaram na noite: a

gastronomia, com o cardápio servido pelo
chef Santos; a música, com o chorinho do

Grupo Tira Poeira; e o bom vinho português.
O clima de romance ficou por conta de
Edson Celular] (foto) e Claudia Raia, que
durante a noite afirmaram que a gravidez
fortaleceu o amor e uniu ainda mais o casal.

Letícia Spiller, que vive a heroína Diana, foi
homenageada pelo Tira Poeira, que tocou

"Carinhoso" só para a atriz.

Reviravolta
O ator Otávio Augusto sofreu um

infarto e está fora das gravações de

"Esperança". Assim, o' autor
Benedito Ruy Barbosa teve que

"inventar" uma viagem para o seu

personagem. O espanhol Manolo foi
buscar tecidos para a confecção em

outra cidade e vai se demorar muito

por lá.

Programação especial
A Rede Globo preparou uma programação pra lá de especial em
homenagem à criançada. E a festa já começa na nesta segunda

feira, com a exibição de novos desenhos e .urna Tela Quente
especial. Xuxa, que iria estrear seu novo programa no Dia da

Criança, teve que se contentar com uma participação no

"Caldeirão do Huck". É que o cenário da nova atração da
"Rainha dos Baixinhos" não ficou pronto. Na foto Xuxa aparece
com crianças em tratamento contra o câncer no Hospital Mário

I<roeff, que também participam e alegram o "Caldeirão".

Azar
A novela "Esperança" está passando por uma

fase de azar sem limites. Aconteceram acidentes

durante as gravações, o ator Gilbert (Ezequiel)
teve que ser medicado por causa de pressão alta, e

agora Otávio Augusto teve infarto, e ainda o

próprio Benedito Ruy Barbosa também esteve

doente. Todos esses acontecimentos acabaram
atrasando as gravações. A G lobo tem lançado mão

de flash becks. já faz uma semana, para tapar os

buracos das cenas. O resultado é que a trama está
cada vez mais enfadonha.

,

A alegria de Sasha
A filha de Xuxa já gravou uma

participação especial no novo

programa de sua mãe famosa, mas

Xuxa pretende criar um quadro fixo (
.

para a menina. Quem' já viu conta

que o novo cenário é tão lindo que
virou o parque de diversões de

Sasha. O "Xuxa No Mundo da

Imaginação" estréia dia 28.

Férias
Vladimir Brichta planeja fazer

uma viagem de 20 dias pela
Europa_e descansar das gravações
da novela "Coração de Estudante".

O ator vai recarregar as baterias e,
na volta ao Brasil, enc_arar o

processo para retomar a guarda de f)
sua fi lha, Agnes.

Aplique
Thiago Lacerda ganhou aplique
nos cabelos para dar mais vida a

Giuseppe Garibaldi, personagem

que viverá na minissérie "A Casa

das Sete Mulheres". A estréia está

prevista para o dia 7 de janeiro e -

vai contar um pouco sobre a

Revolução Farroupilha.

I.
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_Sotaque
A mãe de Priscila Fantin está muito
contente com o desempenho da fi lha na

novela "Esperança". Ela explica que fica
I

feliz quando as pessoas elogiam o sotaque
italiano de Maria, principalmente porque a

atriz teve apenas um mês de aulas com a

professora, contratada pela Globo ..

Repondo as

'energias no Egito
É isso mesmo. A eterna deusa Vera

Fischer já fez o seu roteiro de férias

para 2003: vai ficar uma

temporada nc-Eçito. Antes, a atriz

deverá gravar as cenas de "A Casa

das Sete Mulheres", uma vez que
está cotada para contracenar com

Thiago Lacerda. A sua participação
na minissérie ainda (não está
confi ��ada.

A fada da floresta
)

Na novela "Sabor da Paixão", Arlete Salles vive a

megera Zenilda, mas no cinema foi diferente. Ela

espera ansiosamente a estréia do filme "4 Ilha do
Terrível Rapaterra", um longa infanto-juvenil no

qual ela interpreta uma fada da floresta. A fita
entra em cartaz no começo de 2003.

/

o passado falando mais alto
Maurício Mattar e Angélica reataram o seu caso J

de amor: Eles estão nesse "casa e separa" há

quatro anos, mas. aqora parece que a coisa é
mesmo séria, sendo que a apresentadora até teria
dito que pretende ser mãe.

. O "nono" Raul Cortez
o ator vive o Genaro, em "Esperança", e

está adorando ser o avô de Martininho

(Thiago Afonso). O menino chama o ator de
"nono" mesmo fora de cená, Raul fica'
encantado e explica: "Na minha família só
tem mulheres e eu adoraria ter um neto de
verdade".

Desabafo
"

M ilene Domingues confidenciou com alguns arniqos
mais próximos que já não agüenta-mais ver o nome do

marido, Ronaldinho, associado a modelos, festas e

badalações. E 'foi mais longe dizendo que são os

amigos que levam o jogador para o mau caminho.

\

;Eleiçõe� 2002

Nave destruída
/

A nave que servia de cenário para o

"Xuxa Park" e que pegou fogo no

início do ano passado ficou quardada
num galpão. -Na semana passada,

Xuxa mandou que fosse

completamente destruída. A

apresentadora não quer que sobre
nada que lembre o terrível acidente.

,

Todas as emissoras estão prometendo fazer
uma grande cobertura das eleições deste ano.

Mas o candidato preferido do. humor brasileiro
nem vai esperar a apu ração para fazer a

festa. Seu Creysson (Claudio Manoel),
candidato do PÇSC (Partidic Çociau du Seu

Creysson) já se declara eleito, tudo porque seu

"xômiço" levou, na semana passada, mais de
J

10 mil pessoas à Praça da República, em São
Paulo. Segundo a PM, o público fixo no local

durante o evento foi de aproximadamente 6

mil pessoas. Seu Creysson proferiu um discurso

inflamado, clamando pelo fim do "sarálio '

\

� mínimo" e pela instituição do "salário máximio", "ingual" ao do Ronaldinho, o "fenômalo".
.

Infelizmente as cenas já foram ao ar no "Casseta & Planeta Urgente!" da última terça-feira, mas

com certeza o programa vai mostrar a "poçe" de Seu Creysson, caso vença as eleições,

CORREIO DO POVO 3E

1) Quem é o pai da filha da personagem vivida

por Laura Cardoso na novela." Esperança"?
a) Raul Cortez
b) Antonio Fagundes
c) Walmor Chagas
d) Gilbert I

I
- !

2) Quem interpretou Verônica na novela
I

"Carmem"?

a) Itala Mandi

b) Darlene Glória
c) Lucél ia Santos

ii �) Norma Bengell

13) Quem foi Ana Machadão'e Tiaqo na novela
"Cambalacho"? .

a) Deborah Secco e Gianfrancesco Guarnieri
b) Fernanda Montenegro e G ianfrancesco
Guarnieri
c) Débora Bloch e Edson Celulari
d) Regina Casé e Edson Celulari

�
,

I

4) Quem fez par romântico com Lavína

�
Vlasak na novela \\0 Rei do Gado"?
a) Sérgio Reis'

b) Marcos Winter
c) Fábio Assunção
d) Almir Satter,

5) Quais destes famosos foram protagonistas
do filme "Urna Linda Mulher"?
a) Richard Gere e Julia Roberts
b) Richard Gere e Demi Moore
c) Tom Cruise e J�lia Roberts
d) Deni DeVitto e Julia Roberts
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, Dicas supereconômicas
Folhas Verdes
Todas as folhas verde-escuro são ricas em ferro. Não

deixe de aproveitá-las.

Receita para aproveitar as folhas
Prepare com folhas de beterraba, cenoura, nabo,
rabanete; ou.talos de acelga, couve, agrião. Você vai
precisar de 1 xícara (chá) de talos ou folhas bem

lavados; 2 batatas picadas; 1 cenoura picada; 1 xícara

(chá) de caldo de carne; 1 1/2 I ltro de água, temperos e

sal a gosto. Pique bem as folhas ou talos (podem ser

batidos no liquidificador corri um pouco de áquà).
Coloque, todos os ingredientes numa panela e leve ao

fogo para cozinhar até os legumes ficarem macios.

Não tire o

caroço
Quando usar uma metade
do abacate, deixe a outra

com caroço. Isso evita

que ela deteriore com

rapidez.

Tire depois
I

de assado
Somente depois de
assado o peixe é que se

, deve ti rar-Ihe a cabeça.
Caso contrário, a parte
cortada fica dura e

seca.

Vira sopa
nutritiva
Os talosde couve, taioba,

,

espinafre etc. contém fibras
e devem ser aproveitados
em refcqados.no feijão ou

na sopa.

<'

Economize
Alho é sempre muito
caro. Evite as perdas,
transformando-o em

pasta.

PREPARO: em uma panela
grande, coloque a manteiga
e o açúcar e leve ao fogo,
mexendo sempre, até obter
um caramelo. Junte o aba
caxi e o suco de laranja.
Abaixe o fogo e deixe ferver,

, mexendo dei icadamente, para que as

frutas não se desmanchem.
Acrescente a' manga, a carambola e a

banana, deixe por cerca de 3 minutos

e, então, regue com o conhaque, Incline
a panela ligeiramente, para que
incendeie. Quando o fogo acabar, retire
do fogo e sirva a seguir, coberto com o

Creme Dessert.
OrCA: o C reme Dessert é encontrado nos

supermercados na prateleira de leite
condensado.

Compota quente
de frutas

A compota quente de

frutas deve ser servida
logo-apôs o seu preparo

Refogadinho
Não jogue fora os.talos do

agrião, pois ele tem muitas

vitaminas. Limpe, pique e

refogue com tempero e

ovos batidos.

Vapor \

Cozinhe as verduras num
i

cuscuzeiro, aproveitando o

vapor. Assim, elas não
perderão o valor nutritivo.

Sobrou? Vira
, croquete

Se sobrou purê de batatas,
forme pequenas bolinhas,
polvi lhe com farinha-de

rosca e frite como croquete.

INGREDIENTES:
2 colheres (sopa) de manteiga;
1 xícara (chá) de açúcar;
1 xícara (chá) de abacaxi, em pedaços grandes;
meia xícara (chá) de suco de laranja;
,1 manga em pedaços grandes;
1 carambola em rodelas;
1 banana em rodelas;
meia xícara (chá) de conhaque;
I lata de Creme Dessert sabor Leite Moça.

Macarrão com azeitonas

IN G REDIENTES:
400 gramas de macarrão furado;
um quilo de tomates maduros sem pele
e, sem semente;
100 gramas de azeitonas pretas;
1 colher (sopa) de alcaparras em

conserva;
1 colher (sopa) de salsa picada;
1 dente de alho;
1 pimenta-malagueta;
5 co I heres (sopa) de azeite;
sal a gosto.

PREPARO: aqueça o azeite

e frite o alho e a pimenta
até ficarem dourados;�
junte os tomates bem pi
cados e o sal e deixe co

zinhar por uns ia minu
tos. Retire o alho e a pi
menta, junte as azeitonas
sem caroço e as alcapar
ras lavadas e picadas.
Corte o macarrão em pe

daços de uns 8 centí
metros aproximadamen
te, cozinhe em bastante

água fervente salgada, escorra e cubra,
com o molho e a salsa.

INGREDIENTES:
2 colheres (sopa) de chocolate

r--------------------I amargo ralado;
1/4 de xícara de açúcar;
1 pitada de sal; "

1 3/4 xícara de água fervendo;
1/2 xícara de leite;
1/2 xícara de creme de leite;
1 colher (café) de baunilha;
2 xícaras de café bem quente, feito ,;
na hora.

Sirva o macarrão com

azeitonas bem quente e sem
queijo ralado

Receita para aproveitar os talos
\

Estes podem ser de beterraba, brócolis, couve etc. Ou
cascas de chuchu bem lavadas e cortadas em tirinhas

, ,
'

finas. Você vai precisar de 1 xícara (chá) de carne

moída; 3 xícaras (chá) de talos bem lavados e cortados
em pedacinhos; 2 tomates sem peles e sementes; 1

cebola picada; 2 colheres (sopa) de óleo; cheiro verde e

sal a gosto. Frite ligeiramente a cebola e o tomate no,

óleo. Acrescente a carne e o restando dos ingredientes.
Deixe cozinhar até que a carne e os talos fiquem macios.

Chocolate Russo
J,

PREPARO: derreta o chocolate em banho-maria. Junte
o açúcar, sal, água e mexa bem. Deixe no fogo, sempre
mexendo, durante 5 minutos. Junte o leite com o

creme de leite. Adicione a baunilha e o café bem

quente. Sirva imediatamente.
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ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H MARISOL - SSJ -,20:30 hSABOR DA PAIXÃO -

18 H o BEIJO DO VAMPIRO - 19 h ESPERANÇA 21 h

SEGUNDA - Bebei promete a Pedro que vai

pensar na proposta de morar com 'ele. Maumau
não agüenta mais sua fama de fofo e decide

participar de um desafio de capoeira para provar
que é durão. Kailani não pára de se preocupar
com os cachorrinhos. Otávio explica para a

família que os médicos não descobriram a

doença de íris, e que ele acha melhor voltar
com ela para o' Brasil. Junito deixa a casa

bagunçada e é abusado, irritando toda a família
de Afonso. 'César não gosta ao saber que Pedro
convidou Bebei para morar com eles. Mariana
avisa a Afrânio que só quer ser amiga dele,
deixando-o decepcionadb. FM consola Kailani,
que está tão triste que começa a passar mal.
Thaíssa avisa a César que conseguiu um

emprego para ele. Júlia briga com Bebei e ela
resolve ir morar com Pedro.

SEGUNDA - Diana e Nelson percebem que foi uma

armação. Diana fica afiita para ir embora. Nelson'
oferece uma carona. Na boate, Alexandre espera.
Nelson se recusa a levar Diana para casa. Silvano
tem certeza que o plano de Hermínia não vai dar
certo. Quíntíno aposta com ele o vaso chnês. Edith

aguarda a chegada de Xavier para decidir o.que
fazer com a criança, a quem,já chama de Antônio.
Nelson insiste que não pode viver sem Diana e beija
a. Ela decepciona-o ao confessar que está pensando
em outro homem. Madona e,Teca brigam; Laiza

precisa ficar no meio. Tania tenta conversar com

Alexandre, mas ele avisa que está mesmo esperando
a sua Cinderela. Cecília e Laiza brigam por causa de

Madona. Alexandre desliga o telefone na cara da
mãe que insiste que ele deve viajar' para Portugal.
Branca não quer ter filhos e nem adotar. Tania

tripudia porque Alexandre, sai 'sozinho da boate.
Diana só encontra os sapatos em cima da mesa.

Tania vê tudo. Alexandre' jura que nunca mais vai

'procurar sua Cinderela.

SEGUNDA - Lívia se arrepende do beijo, mas

Bóris/Rodrigo lhe garante que ela um dia será
dele. Bartô briga com Galileu, por ele ter beijado
loroastra. Lívia avisa a loroastra e Nadir que
Zeca está bem. Bóris ordena que Lara se torne

uma criada de Mina' e tira os poderes de Victor.

Augusto vai embora sem falar com Lívia. Lívia,
por sua vez, desconfia que Augusto a viu

beijando Rodrigo. Mina garante a Van Pretta

que Bóris não sabe que ela está grávida. Ciça
vai 'até a casa de Victor e afirma que quer estar
com ele a qualquer custo. Antunes pede uma

resposta de Teima, que se esquiva. Armando

provoca Augusto e os dois acabam brigando e

sendo presos. Victor hipnotiza Ciça e dorme
com ela. Bóris pede que leca o abrace e o

menino obedece, perturbado. Galileu garante a

loroastra que gostou muito de seu beijo.
Augusto vê Marta nua e se impressiona. Marta

percebe e fica radiante. Lívia vê Renato na

estrada .•

SEGUNDA - Genaro se assusta ao ver Camille. Ela

pergunta por Toni e ele mente que o filho ainda não

chegou. Camille decide esperar. Mariusa manda

que Maria e Toni não saiam do quarto, Toni escapa
pela varanda e entra de novo na pensão. Maria,
escondida, observa a beleza de Camille, ficando
com ódio da rival. Isabela acha engraçado quando
Maria pede que ela deixe o filho correr para os

braços de Toni a próxima vez que Camille aparecer.
Justine recrimina Malu por ter escrito uma carta

anônima para Eulália. Soledad se enfurece ao ler a

carta, enquanto Eulália chora por Marcos ter outra
,

mulher. A mãe aconselha a filha' a ver para crer.

Antonia, mãe de José Manoel, chega ao cortiço.
Após beber, Madalena se encanta com a sua imagem
no espelha com o véu e a grinalda e é surpreendida
por Antonia. Eulália decide ir ao bordel. José Manoel
visita a mãe, percebe que ela não gostou' de
Madalena e promete levar Nina na manhã seguinte,
antes do casamento. Zangão se preocupa com a

demora na volta de, lequinha.

SEGUNDA - Rodrigo ameaça Raul, e diz que
não dará o divórcio. Mim] conta para Marisol,
seu desejo de casar com Larry. Vanessa se

arrepende de ter casado com Mário. Dr. Heitor

da esperanças para Gil voltar a andar. Sandra

se interessa por Ra�1. Rodrigo é convidado

para expor seus quadros em Nova Iorque.
Marisol começa' a trabalhar de enfermeira na

clínica do Dr. Heitor. Sabrina liga para Mariana,
mas não confessa onde está. Gil pressiona
Rodrigo para saber da mãe. Mário joga bebida

no rosto de Vanessa, após ela confessa que
tem nojo dele. Rodrigo reíeva para Gil 'que
Marisol está apaixonada por outro homem. Com

a notícia, Gil não quer mais saber da mãe.

Marisol começa a trabalhar, mas por inveja'
não é muito bem recebida pelas companheiras.
Rodrigo revela para Andréia que sua mãe matou

Diego.

QUARTA - Júlia joga várias roupas fora, para
espanto de Rodolfo, e garante que vai parar de
ser certinha. César combina de ir pegar os

cachorrinhos, deixando Kailani radiante. Thaíssa
fica furiosa com a felicidade de Pedro e BebeI.
Junito aparece para trabalhar com dor de dente.
Kailani descobre que o novo dono dos
cachorrinhos é um menininho paraplégico e

decide deixá-lo ficar com eles. íris volta para
casa e Júlia decide cuidar dela. Bebei vê que
Júlia revirou seu quarto e fica chateada com à
reação da amiga. Maumau pede que Pedro o

treine para a competição de capoeira. Júlia avisa
ao pai que está crescendo e quer mudar seu

quarto. Solene teme que Beta nunca queira ter

filhos e ele tem a mesma preocupação em

relação a ela. Pedro vai dar um 'anel a Bebei, na

frente de todos, mas o deixa cair ao ver Júlia

chegar na festa, toda poderosa e sensual.

QUARTA - Miguel fica furioso ao saber que suas

terras foram invadidas. Xavier encoraja Miguel a

encontrar a carta do tio avô. José Carlos avisa
Zenllda que o novo escrivão não aceita suborno.
Edith tenta fugir do guarda, mas ele só quer entregar
a carteira que ela deixou cair. Pedro deixa com Jsadara
o telefone de Alexandre para que ela entregue para
Diana. Laiza mostra uma roupa para Luis, e acaba

rasgando-a, Luis Rlipe assume a culpa. Orlando fica
com ciúmes de Pedro. Diana briga com Jean ao

encontrá-lo bêbado. O bebê desaparece. Diana
encontra a casa desarrumada e o pai arrasado por
não ter encontrado a carta e por ter inúmeras dívidas.
Fabiana e Madona brincam com Antonio na rua.

Edith briga com Fabiana. O agiota exige que Miguel
pague o primeiro empréstimo em 24 horas. Jean

quer dar para Miguel o relógio que foi de seu bisavô,
mas o português manda-o embora. Marginais
assaltam e batem em Jean.

QUARTA - Lívia explica a Augusto que quer descobrir
se o Renato tem alguma família. Bóris/Rodrigo
quer fechar o restaurante de Mirtes para jantar
sozinho com Lívia. -Bárbara se registra na pensão.
Marta garante a Lívia e Augusto' que Renato é um

ladrão. Augusto confessa para Lívia que ficou

magoado ao vê-Ia, beijando Rodrigo e pede que ela
saia de sua casa. Amélie faz Roger acordar de sua

hipnose para que ele largue do seu pé. Mina
aconselha Amélie a falar com Van Pretta para
descobrir se Bartô está mesmo enfeitiçado.
Zoroastra garante a Nadir que vai tentar unir Lívia e

Rodrigo, e se espanta quando Zeca pede que ela
não faça isso. Bóris/Rodrigo manda flores para
Lívia com um convite para jantar e ela decide ir.
loroastra se oferece para ver a sorte de Lucinha.
leca ,liga para Augusto com a voz de Rodrigo e o

provoca. Augusto fica furioso e interrompe o jantar
de Bória/Rodrigo e Lívia.

Por estarem atrasadas, as gravações da novela

Esperança, até o fechamento desta edição os demais

capítulos da .próxtrna semana, ainda não haviam
sido editados. '

NOTA. DA REDAÇÃO: As gravações da novela"
Esperança estão muito atrasadas. Geralmente estão
sendo gravados os capítulos no máximo com dois
ou três dias de antecedência. O motivo é que o autor

Benedito Ruy Barbosa está entregando os textos

em cima da hora. Até os atores já estão reclamando,
pois eles recebem o script no mesmo dia da gravação,
não dando nem tempo para decorar o texto.

QUARTA - Mário pede vinte mil para Vanessa.

Rodrigo vai se despedir de' Marisol, e diz que
talvez nunca mais volte de Nova Iorque.
Vanessa não quer dar o dinheiro, mas Mário a

obriga entregar um cheque. Rodrigo e Marisol
se beijam. Marisol diz para o amado que não

pode mais abandonar o Raul. Yole conta para
Marisol que Gil está vivo. Gil tígapara Vanessa
mas a moça como sempre o despreza. Mário
fala para Vanessa que ele só vai embora se

levar metade de sua fortuna. Marlsol ligá para

Rodrigo para saber de Gil, mas ele não revela
a verdade. Gil fica sabendo, mas respeita a

posição do pai. Larry pedi Mimi em 'casamento.
Marisol discuti com Mariana e lhe dá um

bofetada.

SEXTA, - Júlia explica que não agüenta mais sofrer.
Bebei fica angustiada, pois não têm para onde ir.
Vilma fica feliz ao saber que vai ganhar um neto, mas
logo se preocupa por estar velha. Bebei decide ir

morar com Nanda. Otávio pede que Ricardo tome
conta do horário do remédio de íris. Thaíssa ri de '

Maumau por ele não ter carro. Júlia visita o consultório
do pai para ver como é ser médico. Afonso dá uma

bronca em Junito e manda que ele termine a obra

logo. Otávio mostra radiografias para Júlia. Ela pede
para .ver a de César, e desconfia quando ele não
deixa. Vilma quer que seu neto chegue logo e acaba

atrapalhando Beta e Solene. Mariana deixa claro

que não quer voltar com Marcão. Maumau se revolta

com à fora de Thaíssa e resolve tomar providências.

SEXTA - As duas acodem Miguel, cuja respiração fica
cada vez mais fraca. Edgar grita ao ver Alba comendo
uma empadinha. Para não revelar o local secreto
onde brincam'. Madona e Fabiana cuidam de Jean,
que chora de emoção. Alexandre olha para as duas

passagens de avião e aguarda. Miguel pede que
Diana tome conta de todos e morre. Laiza fica
transtornada ao receber a notícia e Luis resolve levá
la até o bar. Teca sente-se culpada pela morte do

pai. Branca fica irada ao saber que Luis estava

almoçando com uma mulher. Cacau surge na frente
de Alexandre, que rasga uma das passagens, num
misto de tristeza e frustração. Branca faz uma cena

de ciúme. Miguel é velado no Ror do Douro. Pedro
olha encantado Isadora tocar.

SEXTA - loroastrá fica pasma. Lívia dá sua primeira,
aula e enfrenta um aluno mal-educado. Todos
ficam espantados ao ver Lara. Mina pede ajuda a

Amélie para fazer a lista das convidadas de seu

chá de bebê e de uma festa que vai dar no Dia
das Bruxas. Augusto intima Bórta/Rcdrigo a dar
seu depoimento sobre o desaparecimento de

Lara, mas ela surge diante deles. O Renato some,
para preocupação de laroastra. Lara garante a

Augusto que foi seqüestrada. Nadir- é a única
candidata a assistente do posto médico. Lara

pede desculpas a Lívia por tudo o que lhe fez.
Renato explica para Mirtes e Gracinha que estava
morando na pensão e foi embora por medo da

polícia.

SEXTA - Os moradores do cortiço consolam
Marisol. Yole vai a uma vidente para saber se
Gil está vivo. Marisol se sente culpada pela
morte de Rodrigo. Vanessa expulsa Gil e Sandra
da mansão. Marisol promete se casar em duas
semanas com Raul. Mariana com ciúmes tenta
convencer Raul que ele está sendo usado. ,Gil
se encoritra com Mário na mansão e os dois
discutem. Mimi aceita se casar com Larry.
Sandra sente um atração por Raul.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EM RJNÇ.40 DA EDIÇÃO DAS NOVELAS
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JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN
SALA fILME/HORÁRIO GÊNERO

1
SCOOBv-Doo

CI5hI5 - I7hI5 - I9hI5 - 2Ih30
:

2 CIDADE DE DEUS
D

I4h30 - I7hOO - I9h30 - 22hOO
-

3 SINAIS
i4h45 - I6h50 - I9hOO - 2IhI5 F

A-AVENTURfl/C-COMÉDlA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMArJ:/
F - ACçW R - ROMANCt/P - RJuclAL/Dc -OOCUMENTÁRIO

SALA FILME/HORÁRIO

1 SINAIS

I4hOO -, I6h30 - I9hOO - 2lh30

2 SCOOBv-Doo

13h30 - I5h30 - I7h30 - I9h20 - 21h�5

3
A Ú LTI MA PROFECIA

I4h30 - I7hOO - I9h30 - 22hOO

4
FORA DE CONTROLE

I4hOO - I6hOO - I8hOO - 20hOO - 2Ih55
f�

. , . �. , . . , .

TRIPLO X

, 13h45 - I6hI5

5

CIDADE DE DEUS (SEX. E SAB.)

I8h45

CIDADE DE DEUS (DOM. A QUI.)

I8h45 - 2Ih40

ESTRADA PARA PERDIÇÃO
2Ih45

A BELA E A FERA

I4hI5

6
SINAIS

...........S.
I6h45 - I9h15 - 21h45

A-AVENTURfl/C-COMÉDlA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMNX/
F - AcçW R - ROMANCt/P - RJuclAL/Dc-oocUMENTÁRIO

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

SALA 'ILME/HORÁRIO GÊNERO

SINAIS (SEX. A DOM.)

rsnso - 15h40 - I7h50. - 20hOO - 22h05 S

1
SINAIS (SEG. A QUI.)

S14hOO - 16h30 - 19hOO - 2Ih30

2 FOR_A DE CONTROLE '

S
14hOO - 16hOO - I8hOO - 20hOO - 22hOO

,

3 SCOOBv-Doo

13h45 - 15h45 : 17h45 - 19h30 - 21h15
A

A-AVEmuRfl/C'-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMNX/
F - FICÇÃri R - ROMANCt/P - RJUCIAL/Dc - OOCUMENTÁRI0

GÊNERO

S

A

S

S

A

D

D

D

D/A

�-------------------------------------------------,4

ARNALDO }ABOR

CIDADE DE DEUS, O filme

Não. Cidade de Deus não é um filme, apenas.
É um fato importante, é um acontecimento

crucial, um furo na consciência nacional. Fui

ver o filme e saí modificado. Tenho a impressão
de que esse filme não se diluirá como. um

espetáculo digerível. Nós não vemos esse filme;
esse filme nos vê. Com essa epopéia da guerra
dos miseráveis que nasceram no livro de Paulo

Lins, sentimo-nos desamparados na platéia.
Nossa vida de espectadores, com roupas
e comidas, com namorada do lado, com pizza
depois, ficou ridícula.

Cidade de Deus faz balançar nossa sensação
de "normalidade". Não dá mais para acre

ditarmos apenas que o cri�e tem de ser com

batido para que a "ordem" seja mantida. Des

trói-se nosso "ponto de vista" e viramos uma

platéia de culpados. Esse filme agrega uma

descoberta à opinião públ ica do País que nunca

mais poderá ser ignorada. Enquanto a miséria
era dócil, ninguém se preocupava com ela.
Nossas empregadas surgiam de manhã, su

miam de noite, nossos faxineiros, copeiros e

engraxates .erarn seres abstratos. Os pobres
pareciam não ter vida interior.

Podíamos romantizá-los, rir deles, pa

ternalizá-los, tudo. Mas a TV, a comunicação
democratizante do consumo, fez surgir uma

massa miserável, mas desejante. Pulsa nos

bailes funk uma brutal 'corrente de expressão,
a violência como fome de linguagem. A indús-
,.

tria cultural estimulou o desejo e a cocaína e o

tráfico de armas trouxe os meios para sua pos
sível realização.

Depois que a cocaína despejou milhões de
dólares sobre o mundo da miséria, o conten
tamento letárgico da exclusão virou fome de

JConsumo, a aceitação da escravidão disfarçada
de "emprego" virou uma invasão do país
"branco". Não é mais inferioridade; .é dife

rença. Agora, é pau a pau. Existimos nós e eles.
Um outro mundo está aparecendo, não como

decadência ou ameaça, mas como sinistra

cultura, pavorosos valores, tudo sob o manto

sombrio da morte. Estamos enfrentando agora
a morte no olho. A tragédia das perlfe r ias
brasileiras sempre foi um terremoto ignorado,
para o qual ninguém enviou patrulhas de
salvamento. Já houve um terremoto e todos nós.
.tentarnos esquecê-lo, subindo grades em nossas

c a sas, c omos s o c i a I i te s c h e i r an d o o p ó
malhado de otários e perpetuando essa

miséria. Sempre tivemos 'uma consciência

ep idé rrni ca dos problemas do crime. E só
sabíamos dizer "que horror! ".

Mas esse filme tios faz entrar nos lamaçais,
nas chacinas, dentro de tudo que sempre
detestamos ver. Cidade de Deus não é o retrato

condoído das favelas; não tem um só traço de
entimentalismo. Ele é também o nosso retrato,
a 24 quadros por segundo, com nossos rostos

aparecendo por trás do,s meninos de 10 anos
/

se matando com metralhadoras e fuzis. Ali
estão visíveis todas as pistas de nosso caos, que

levam à sordidez de nossas classes dominantes,
às mentiras polítlcas, às falsas bondades, aos

retóricos ideais nacionais. O filme prova nosso

despreparo para resolver as tragédias sociais,
mesmo que houvesse vontade política.
,

O filme não conta o que aconteceu; o filme
mostra o' que está acontecendo ago ra, sem

parar, enquanto o assistimos ou lemos estas

linhas. O filme nos revela que houve uma

"mutação social", ética, física. Ao sair do ci

nema, tive vontade de gritar nas ruas: "E aí?

Ninguém vai fazer nada? Há milhares de crian

ças se matando e vamos continuar falando em

criminalidade como um caso de polícia?" E logo
depois penso: "Fazer o quê? Com que verbas,
com que bilhões de dólares, com que vontade

política, com que aparelhos do Estado, se o

Estado está sendo tragado para dentro da

miséria armada? Os fatos estão mais'adian
tados que a lei.

Não adianta esta eterna guerra triste de

policiais mal pagos e corrompidos (justamente)
contra miseráveis lutando por existir. Aquelas
.crianças armadas estão aclrna do bem e do mal,
sim. Precisamos de novos conceitos para
entender este problema de Estado e da'
sociedade. Filme e fato são um retrato da sinuca

de bico em que está o País todo. Em Cidade de

Deus, o documento invade a ficção. Antes,
havia uma "esperança" teórica; hoje há o ab

soluto impasse. Há 40 anos talvez houvesse uma

solução higiênica, asststenc iallsta. Hoje, não

'adianta mais o papo de luta de classes, de

conscientização, cidadania. Eles já se "cons

cientizaram" sozinhos, em outra direção. Tarde
demais, políticos egoístas! Trata-se agora de

um muro de chumbo, com raízes fundas. Quem I

vai resolver? Com que verbas, com que direito; I
com que poderes? E quem disse que eles ainda I .

querem que nós os "salvemos"? ;

O filme de Fernando Meirelles, co-dirigido I
por I<atia Lund, é extraordinariamente bem!
produzido, bem dirigido, bem fotografado. Uma

obra-prima; mas, não se trata de dizer. na saída:
"Gostei ou não gostei." Não se qualifica a

descoberta de uma doença. "Cidade de Deus"

fura as leis espetáculo normal, trai a indústria
cultural, e joga em nossa cara não uma "mensa

gem", mas uma sentença. Estamos condenados
a viver com essa tragédia, ela vai continuar
crescendo como um tumor e não estamos

preparados para curá-lo, porque fazemos parte
dele, com a policia vendida, a lei vendida, os

negociantes envolvidos, aqui e nas fronteiras.
Esse filme vai ser visto pelo País todo, num ter-

- ror fascinado.
Creio que vai provocar mudanças na conduta

. política, pois faz parte de um processo de

conscientização que ninguém pode mais deter,
dentro e fora do cinturão da miséria. Qualquer
p r o let o nacional teria de passar priorita
riamente pela salvação das periferias. In

felizmente, os "projetos nacionais" chegam
sempre depois.
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I PONTO DE FÉ GB EDIÇÕES

DEUS ABRE-

CAMINHO
Pedro tivera uma estranha visão que ele

mesmo não sabia interpretar. Enquanto re

fletia a respeito do seu significado, o Espírito
Santo falou-lhe que seria procurado por dois
homens que o convidariam para acom

panhá-los. Que os acompanhasse sem receio,
pois ele mesmo os havia enviado. Chegando

.

à casa onde estava hospedado, Simão Pedro

perguntou-lhes a que tinham vindo. Eles.res

ponderam que o centurião Cornélio, um ho

mem correto, temente a Deus e respeitado
por todos os judeus, havia sido orientado

por um anjo do Senhor para chamá-lo à

sua casa para ouvir o que Pedro tinha a falar.

Pedro certamente tinha traçado outros ru

mos para a sua ação missionária. Deus, no
entanto, resolveu dar-lhe uma outra direção
e dimensão. Assim aconteceu com Pedro e

MENEN

HVocê é O responsável pelo
mal ou pelo bem que

acontecer em sua vida"

. "A procura do prazer, pela
vida material, e�torpece as

suas qualidades e gera
distanciamento de Deus"

assim acontece conosco. Muitas vezes pas
samos por experiências, até às vezes do

lorosas em nossa vida, e não as enten

demos. Também seguimos caminhos dife

rentes que sonhamos para nós. Chega o

momento em que o Espírito Santo de Deus

abre a nossa mente, o nosso coração e

convoca-nos através da comunidade cristã

. para colocar-nos à disposição da implan
tação do seu Reino. Então tudo fica claro e

não precisamos temer, pois Deus está co

nosco fortalecendo-nos e dando-nos segu
.

rança, tranqüilidade e muita fé para a tarefa

que nos cabe fazer.

Oração: "Senhor, dá-nos coragem e fé

para cumprirmos a tarefa designada para
nós. Faze com que ouçamos o teu chama

mento. Amém!''-

DO I

"O mau, quando se finge de

bom, é péssimo

"Reconheça os seus limites,
mas esteja igualmente
cônscio de suas reais

possibilidades"

'lI.

IVR
CULPA
Abe Glitsky, um inves

tigador transtornado
por uma vida de fra

cassos, tem nas mãos

um caso aparente
mente impossível de

ser desvendado. Na ci

dade de San Francis

co, crimes em seqüên
cia acabam formulan

do uma lista de suspei
tos que envolve gente
graúda da Igreja Catól ica, da Justiça e outras im

portantes personalidades. O escritor John l.es

croart constrói com clareza e objetividade um

romance que delimita com precisão metodológica
os interesses que estão além da mera busca da

verdade. Já nas livrarias.

ANAMCARA
Quando São Patrício

chegou à Irlanda no

século 5 d.C., deparou
com o povo celta e sua

sólida tradição espiri
tual cujas raízes re

montam a milhares de

anos. Os celtas tinham

um apurado e apaixo
nado sentido do divino.

A imaginação eelta

articulava uma idéia de

"amlzade interior" que abarcava a natureza, a

divindade, as forças subterrâneas e o mundo hu

mano numa coisa só. Em "Anam Cara"( a palavra
gaélica para "arnlqo da alma"), John O'Donohue
nos convida a visitar o mundo mágico e sem

fronteiras da divindade de cada um de nós, aquele
lugar em nossa alma onde se apagam as diferenças
entre nós é a eternidade. Este livro vai envolver o
leitor. Já nas livrarias.
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CLAREAR OS DENTES É MAIS FÁCIL DO QUE SE' PENSA
As técnicas para deixar os dentes brancos exis

tem desde 1860, no entanto, faz apenas 10 anos

que este tipo de tratamento ganhou popularidade.
O motivo foi o surgimento do clareamento caseiro
receitado pelo dentista, em que o paciente usa

sobre os dentes uni molde de plástico preenchido
por um agente branqueador.

Outra novidade neste sentido são os kits ca-.
.>

seiros que podem ser adquiridos em supermer-
cados e farmácias, são vendidos como qualquer
outro item de higiene pessoal, sem necessidade
de consulta prévia ao dentista.

Mas os especialistas nesta questão avisam: estes
produtos usados indiscriminadamente podem da
nificar o esmalte dos dentes, tornando-os mais
suscetíveis às manchas e ainda podem causar le

sões nas gengivas.
As manchas superficiais são o resultado do

depósito de pigmentos de alimentos - café, chá
mate ou preto, refrigerantes, vinho tinto, sucos com
corantes e verduras - e substâncias do cigarro no

esmalte dos dentes. A escovação e o uso de fio
dental após as refeições ou depois de fumar evitam
o problema. Caso contrário, os dentes adquirem,.\. .

coloração amarelada ou amarronzada, que não pode
ser removida só com a higienização diária.

Nestes casos, não adianta usar os kits

de clareamento das drogarias. Esse tipo de

mancha pode ser eliminado facilmente,
mas em uma sessão de limpeza no dentista,
que fará uma espécie de polimento e po
derá usar até o ultra-som caso a mancha

seja muito resistente.

As manchas internas são o resultado

da ingestão de antibiótico tetraciclina e

de flúor em excesso, dentina (camada
amarelada do dente que fica logo abaixo

do esmalte) espessa, traumatismo, cor-

.

rosão do amálgama e envelhecimento na-'

tural dos dentes provocam um escureci
mento na dentina que se reflete no esmalte,
deixando os dentes com manchas amare- -,

ladas acinzentadas ou amarronzadas.
Para eliminá-las é necessário a aplicação de

substâncias químicas, que podem ser feitas no

consultório ou em casa, mas sempre com a super
visão de um dentista. Essas substâncias penetram
no esmalte e quebram os pigmentos que causaram
C) escurecimento.

Existem ainda aquelas manchas causadas por
tratamento de canal. Estas ocorrem por duas ra-zões:
extravasamento de s�ngue quando houve trauma e

Muitomais do que beleza, ter os dentes
branquinhos é sinônimo de higiene bucal

devido às próprias substâncias usadas para tratar o

canal,

O clareamento é feito no dentista. Ele introduz

alta concentração de agentes clareadores no orifício
do canal para oxidar os pigmentos presentes no

·dente.

Geléia real e óleo de fígado de tubarão no tratamento da pele
Quando de trata de có sme tica,

todos sabem que novidades não

faltam. A mais nova moda são os

produtos à base de geléia real e o

squalene, um elemento nutritivo en

contrado no óleo de fígado de baca

lhau. o. squalene também está pre
sente no corpo humano e é responsá
vel pela pele de veludo das crianças,
o problema é que existe uma ten

dência natural dessa substância ir di

minuindo, com o avanço da idade, e

daí a necessidade de, recorrer aos mi
lagrosos cosméticos.

A geléia' real é produzida pelas
abelhas, tem uma composição pas
tosa e é solúvel em água; por causa

de sua característica ácida e adstrin-

gente é importante no processo de

limpeza p ro fund a..e retirada das

impurezas da pele, melhorando a atuação dos outros cosméticos que serão

aplicados posteriormente.
Dito .isso, conclui-se que estes dois ingredientes juntos formam uma

combinação "podero-sa", que pode ser encontrada numa linha completa de

tratamento da pele, contendo creme hidratante com squalene, creme para as

mãos, creme nutritivo, gel hidratante, loçãohidratante para o corpo, sabonete

líquido, sabonete em barra e loção tônica com geléia real.
\

CONHEÇA O NOVO IlRACO MANIA" COM PROMOÇÕES
E lANÇAMENTOS, AQUI VOCÊ SÓ TEMA GANHAR!

LigU.é é confirme suo visitoJ!!!
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97 sala 7 - Fone 310..6866
HORÁRiO 0€ AT€NDIMEN'TO· seg. Q sexo 8h30mrn (;s 1 Sh30min! IÓb, Sh30min. {Is 12h
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�I I MUNDO ARTíSTICO
GIANNE CARVALHO

NOS BASTIDORES DE "ESPERANÇN'
A cidade cenográfica onde está sendo gravada a novela "Esperança" é de dar inveja às produções de Hollywood/

, )

Personagem principal

Fachada do cortiço, situado na área pobre da cidade, na
fictícia Rua 25 de Março" onde moram Nina (Maria Fer
nanda Cândido) e Madalena (Laura Cardoso)

Vista externa do bonde que circula realmente pelos trilhos
da cidade cenográfica

Na cena em que Camille (Ana Paula Arósio) perde o be
bê e é consolada por seu pai, Ezequiel (Gilbert), pode
se notar a riqueza da decoração do quarto que foi minu

ciosamente pesquisada por. historiadores para que tudo

ficasse idêntico à década de 30
(

I'

I'

Manolo (Otávio Augusto) e sua máquina de costura, equi-
pamento de luxo na época'

\

)

As gravações de "Esperança" continuam muito atrasadas,
mas isto não está tirando o brilho da novela de Benedito Ruy
Barbosa. A novela agora começa a decolar e a cair no gosto
doJpúblico, apesar da enorme inserção de cenas de flash back

'

(cenas já exibidas), para "encher ling0.iça" e ocupar o espaço
das cenas que estão atrasadas,

Como já foi dito por várias vezes, e o público já notou, a
produção de "Esperança" é milionária, já as primeiras cenas

da trama foram gravadas naEuropa; o que encaresse muito o

CUStO de cada capítulo. Mas o que chama a atenção na novela
são os figurinos e os cenários que foram fielmente copiados
do Brasil na década de 30, o que rios leva a urna verdadeira

'viagem no túnel do tempo.
A criação da novela envolveu umminucioso levantamento

histórico feito pela pesquisadora Madalena Prado.Além de
estudar os fatos históricos que se desenrolaram nas épocas
anterior e contemporânea i trama!Madalena também
garimpou documentários e filmes dos anos 30 que estão sendo
inseridos nas cenas nas quais os personagens vão ao cinema.
Tudo a pedido do diretor Luiz Fernando Carvalho, que foi
assíduo freqüentador das sessões da Cinemateca do Museu
de Arte Moderna.

Uma das maiores cidades cenográficas j� construídas para
urna novela, a de "Esperança "tem 13,5 mil metros quadrados
e foi e,rguida em uma área virgem da Central Globo de

Produção, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro,
com a preocupação de preservar todas asárvores do terreno,
aterrado em várias partes. Mais de 500 profissionais trabalharam
na construção da cidade, que leva a assinatura de Raul Travassos
e de urna equipe de mais 13 cenógrafos,

Com mais de 26 blocos, praticamente todos com interior,
a cidade cenográfica de "Esperança" retrata urna visão operística
do centro urbano de São Paulo. Vários elementos foram

inspirados em modelos italianos, corno os passadiços,' as
estátuas de santos localizadas em esquinas, os oratórios, como
o de Nossa Senhora do Vesúvio, situado no passadiço que vai
do fictício Largo do Carmo à também fictícia Rua do

Cornmercio, e o piso que segue o) padrão encontrado na

Toscana. Alguns prédios também remetem à arquitetura de

construções da Itália, como o colégio de freiras, que reproduz
um dos palacetes da Toscana.

A pedido do diretor Luiz Fernando Carvalho, as ruas têm
paralelepípedos e meio-fios de verdade, assim cornoalgumas
portas e janelas adquiridas em casas de material de demolição.
Os postes de ilumináção imitam os de São Paulo na década
de 30. Outdoors com fictícios anúncios de época foram
montados no alto de várias construções. Um painel fotográfico
de 21m x 15m de altura reproduz uma foto antigà de São

Paulo, recolorizada e ampliada, no processo de plotagem, onde
se vê o Teatro Municipal e o Vale do Anhangabaú.

Na fictícia Rua do Commercio, os personagens encontram
_

um obelisco, urn colégio de freiras, uma livraria, diversas lojas
- incluindo uma alfaiataria, um bar, uma farmácia de ma

nipulação e perfumaria, um prédio público e o armarinho de

Ezequiel (Gilbert). A rua tem trilhos verdadeiros, por onde
circula um bonde com ,energia própria. Uma outra exigência
de Luiz Fernando Carvalho foi a criação de um teto móvel

que corre por trilhos suspensos no alto das construções,
podendo ser aberto para amenizar a luz do sol, ajudar nos
planos de luz e possibilitar gravações noturnas durante o dia.
Os passadiços, além da função estética, foram projetados
também para conseguir sombra nas gravações.

No Largo do Carmo, há uma igreja barroca brasileira,
com uma estátua de São Pedro eoutra de São Paulo na fachada,

cujo interior tem muitos anjos e paredes re

vestidas de madeira e material simulando ouro.

Neste local está localizado o Cine-Theatro Santa

Cecília, um cinema com cabine de projeção real

e capacidade para cem pessoas. Há o hotel, com
saguão de entrada e balcão de recepção, e a

Casa Chopin, onde são vendidas as partituras,
cujas capas foram todas produzidas pela equipe
de cenografia. No interior da Casa Chopin,
onde Toni (Reynaldo Gianecchini) foi trabalhar,
há um piano e também várias revistas de época
produzidas pela equipe, como "Fon Fon",
'jornal das Moças" e revistas americanas da
década de 30. A confeitaria, inspirada na carioca
Confeitaria Colombo, também está no largo e

tem paredes revestidas com tecido importado, í

já que o tipo de padronagem escura não é mais
encontrado no Brasil. Muitos tecidos, aliás, fo
ram comprados e depois pintados por cima de
forma a se aproximar da padronagem desejada,
como' os utilizados no interior da casa de
Giuliano (Antonio Fagundes). Todas as lat�s de
biscoitos, chá, chocolate em pó e bombons
foram igualmente produzidas pela equipe de

cenografia,
No Largo de

-

São Bento está localizada a

República dos Estudantes, onde, na trama, se
,

iniciou a Revolução de 1932. Há também um

restaurante de arquitetura colonial brasileira, com
clima italiano.

'

Na rua 25 de Março, cenário do núcleo

pobre da novela, está o cortiço em que moram
Nina (Maria Fernanda Cândido e sua mãe,
Madalena (Laura Cardoso). O cenário foi ins

pirado na Vila Itororó, de São Paulo, e abrange,
além do cortiço, a casa de Agostino (Cláudio
Corrêa e Castro), um armazém, uma quitanda,
uma barbearia, um sapateiro, a fachada da casa

deManolo (Otávio Augusto) e o bordel. O chão
é de barro, há mato alto -e capim e algumas pa
redes emuros, todos de compensado, ganharam
urna abertura' para a inserção de tijolos reais,
aumentando o aspecto de pobreza d9 lugar.

O prédio onde moram Nina e Madalena
tem como referência um famoso cortiço de São
Paulo: um casarão\ que, nos anos 30, abrigava o
Palácio Itororó, clube freqüentado pela' classe
média paulista.

No cenário foram utilizados restos de la",
.

" .

drilhos e portas e janelas adquiridas em casas de
material de demolição. Além dos cômodos dos

'

moradores, há uma cozinha e um banheiro
comunitários e até um tanque de madeira usado:
na época. ' )

A cidade é cortada por um rio, com a zona

pobre localizada em uma das margens, Uma
ponte conduz os personagens do Largo do
Carmo a essa região. Da ponte, pode-se ver ao
fundo um passadiço inspirado em construções
semelhaAtes de Gênova.

Agora basta saber de Toni (Reynaldo Gia

necchini) vai, no final da novela, ficar com Sua

amada Maria (priscila Fantin) ou vai continuar
com a ciumenta Camille (Ana Paula Arósio).
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25/9
Matheus Schnaider ,

Pereira

Aline Roberta Batista
Ana Carolina Wolf

Salmoria
Francielle Maria Krause

Johny Ruan Massanero

Gustavo Luis da Silva

Gabriely Toni Pinto

I Thiago José Velho

I, I 26/9'
Eduardo França Odorcik
Bruno Roberto Spezia
Amanda Fernandes da

-Silva

Nicoly Caroline Schiestl

Letícia Taciane Gessner
Vinicius Henrique da Silva
Kauana Beatriz Ribeiro
Wan-Zuit

27/9
Gustavo Gabriel João
Alves

\

Beatriz da Silva Nagel
Luiz Diego da Silva
Albano

Emilly Fernanda
S chne ide r Puttendo rf

Eduardo Alexandre
/

Kaspchak
Rafaella Duarte Klebber

Patrick Jones Bockor

Luan Adriano Kuskowski

Douglas Killian KLein
, I

30/9
Evilin Cristina de Almeida
Helana Weber de Oliveira
Vitor Sebajos
Schweighofer
Lucas Schlottay
Henrique Farias de

Oliveira
Emanuell Ouve

1/10
Vinicius Flor Kreutzfeld
Rafael Souza,
Matheus Felipe Junkes '

•

(
. INFANTlL�

Renan Henrique Machado,
filho de Eleio e Erlete,
completou 2 aninhos no dia

3, com "barbinha" e tudo'.
As irmãs, Jéssica e Aline,
também mandam os

parabéns

, I

SABADO, 5 _���tub��2002

Anna Leticia Hornburg,
curtindo uma praia esperta,
completa 5...anos, amanhã.
Os parabéns são dos pais,
Gerson e Soneia, e demais
familiares

Enfeitando a coluna as irmãs Barbara, Ana Claudia e Isadora
Bueno Vieira, filhas de Cláudio e Ângela

REG.SI. UMA, DAS MEl.NeIES
fASES' DE SE.U FIIN.e I

O alegre Darian Matheus
Pedri completou I ,aninho
no dia 19/9, para orgulho
da mamãe coruja, Mônica

Clovis Fabiano da Silva
Júnior completa 1 aninho
no dia 8, mas a festinha, na

choupana da Arweg,
acontece amanhã. Ele é
filho de Clovis e Patrícia,
que mandam muitos' beijos

Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 302
Centro - Jaraguá do Sul" se

Fone: 2753555

Os alunos da 4a série da professora Salete, da Emef Rio da Luz I, receberam
com carinho a dra. Magda Ferrazza, que palestrou sobre a história da sexuali
dade para tomar consciência sobre os cuidados necessários de prevenção, proble
mas de abuso sexual, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indeseja
da, envolvendo o respeito de si. À dra. Magda novamente o nosso muito obrigado.

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

I. c

\ www.�icolodelli.com.br

A linda Vitória Ito Roza

completou 4 anos no último
domingo. A comemoração
de data tão especial foi' na
residência, junto aos pais,
avós e amiguinhos

O galã Gabriel Henrique
-Mõeller completou .9\ anos
no dia 1/10. Parabéns de
todos os familiares

/ \

h
'_®t ' , "

.�.

ROUPA DE CRIANÇA
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•
POR DANI PÉZIA

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

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

spezia@úneJj.
'

CHÁ DAS PRENDAS ...

Vanessa Karine Dana, 2a
Prenda Juvenil da 9a Região
Tradicionalista, organizou o 30
Chá das Prendas, realizado no

dia28, Rodeio Crioulo do CTG'
Do Trote ao Galope, parabéns
pela iniciativa e pela sua

competência e dedicação ao

tradicionalismo gaúcho!
(Daniele)

Sr. VerniHelrnbrecht, respeitado
tradicionalista, patrão do CTG

Invernada Crioula, de Timbó, atual
coordenador campeiro da 8a Região

Tradicionalista, foi o palestrante do 3a
Chá das Prendas. O tema abordado foi

o real sentido e cultivo da tradição
gaúcha, indumentária e o trabalho

sociocultural dos peões e prendas nas

entidades tradicionalistas. Parabéns
ao sr., que realmente busca passaras

ti verdadeiras raízes da tradição.( � (Daniele)
�

CASA
CAMPEIRA

A
11 a 13/1Ó -19° RC Nacional CTG Galpão de Estância
- Araranguá
18 a 20/10 - 5° RC Nacional CTG Estância do Vale -

Braço do Norte

19 e 20/10 - 3Ç Rodeio Crioulo em prol da Apae de
Guaramlrirn, Apoio: Piquete Marca Passo - Local: CTG

Laços de Família - Schrceder

23/11 - Baile Chiquito e Bordoneio - CTG Laço
J araguaense
30/11- Baile com Tchê Campeiro - Sociedade Alvorada

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS E

ARTIGOS DE COURO E LÃ EM GERAL

E-mail
casacampeira@terra.com.br

Site
www.casacampeira.hpj.com.br

Rua Guilherme Weege, 22
fone/fax:371-0330 - Centro

7/10 - Jarrete Garcia

7/10 - Alexandre Torrinelll

7/10 - Giovanni Junckes

7/10 - Roleane 1<. Alves

8/10 - Aliane Karsten

8/10 - Gustaw Harald Seidel

H/lO - Urbano Franzner

��
CARNES

..

DEMAReHI

www.ctgq.com.br ) ctg!i@netuno.com.br

Rafael Nones, 13, Piquete Criado em Galpão, venceu a prova laço, categoria Guri, no
4° Rodeio Crioulo do CTG Do Trote ao Galope. Atendendo ao meu convite, fez a entrega
do troféu o tradicionalista gaúcho professor Salézio da Conceição, Gaspar. Rafael,
você laçou muito bem na categoria Guri e no rodeio, resultado direto dos treinos de

quarta-feira, com o Piquete Estampa de Taura, por isso, parabéns! Nos próximos
anos, na sua adolescência, terás dúvida e até revolta, então lembre-se desta foto,
preste atenção em tudo o que faz e fala este tradicionalista que lhe entregou o troféu,
e, se um dia estiveres triste e/ou revoltado, terás no Salézio um amigo e conselheiro,
Eu o chamo de professor Salézio pela nobreza de seus atos, sabedoria e humildade

que vai formando uma rica história de um homem de bem. Isto é tradição gaúcha, e
que Deus nos ilumine. (Marcon)

Assis Barbosa Martins, o "Ciz", Piquete Estampa de Taura, recebe das mãos do
narrador Cleber Couto, nosso popular "Malandro", o troféu de segundo lugar na

prova Troféu Cidade de Jaraguá do Sul, do 4° Rodeio Crioulo do CTG Do Trote ao

Galope. Assis laçou como "taura", também foi quarto lugar no Individual de Duplas,
fez jus à camisa que vestiu e riscou de lado a cancha do Cilo com as cores do
Estampa de Taura. A égua "Pampa", que fez Assis voar sobre os pelegos, foi presente
do velho pai, senhor Alcides Barbosa, que desde maio último, aos 88 anos, foi'
camperiar na estância celestial. O troféu ficará como recordaçãode um momento de
alegria, mas o título de campeão do rodeio é seu, senhor Alcides Barbosa. (Marcon)

�I
CARNES
�,�
�
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LORENZI
camarote@jornalcorreiodopovo.com.br

Nesta edição, confira os flae;hee; do újue aconteceu no

lançamento oficial da coluna Camarote, no e;how da
banda .f;ngenheiroe; do Hawaii, no Big Bowlling I! II !

II

Em foco· J .

.

. ullana ÁI ne,

Gilmar. JI ean e Vilmar Co c·
Ronaldo Ribeiro n IIrmaram

presença

On-line
Fique por dentro. de tudo. o. que
está acontecendo em no.ssa

região. acessando. o. site

www.lookhere.com.br/

camarote, para conferir a

coluna Camarote On-Line.

Em pose a colunista,
Regiane, Sandra,
Elizete, Jean e

César (atrás)

�OldO .,".263

gCORREtO(
ACrRe!noldoRaÍ,l

Cüntc« �t CiJ'lu'(/ia ]>lástiea
�stitiea e 7CtpaJ'a��J'a.

LJJ'. ;4ltl%aH�J'tl JOtlJ'HtlJ'
--.... C�IS!Ji9 Tel: 370-0379

Fax: 371-1465
CeI.: 9103-5626

acfrau@netuno.com.br

(47) 422-2105 ou 433-4020
dr.werner@uol.com.br

R: Blúmenau, 178· Sala 610· Centro· Ed. Med Clinicas· Joinville • SC

Marina Gobbi é a aniversariante do dia!
Um abraço do Camarote e ainda muito

.

mais felicidades

Ilusion
Maravilhosa a festa realizada no Barcelona

Lounge e Bar, na noite de ontem. Foi uma

parceria de sucesso com a Casa Rutana, de
Joinville, que reuniu um público muito

especial. Ficamos esperando a próxima!!

Mônica Menegotti Schünke (E) e Maria
Julia Gonçalves Emmendoerfer na

companhia da ganhadora (C) de uma

viagem/ na tarde do Lanche da Prima-

vera/ promovido pela Apae

Eleições
Amanhã, seja consciente, vote e exerça sua

cidadania de forma certa e justa. Não esta

mos em época de Copa do Mundo, mas seu

patriotismo deve estarmais presente do que
nunca.

'\
Também estiveram presentes no show
da banda Engenheiros do Hawaii, Dál
cio Spézia, Viviane Spézia Lunelli, Jo
siane Lunelli, M ichele Daiane S,tl'liochet/
Adenilda Siewers e Alexandre Queiróz
Cunha
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Imoveis

ALUGA-SE - c/,2 qtos, 1 coz.,
1 lav., 1 bwc, 1 gar. R$
160,00. Tratar: 373-2651.

I

ALUGA-SE - qto rnob., cl coz.,
lav. Tratar: 370-3651,' çl
proprietárlo, ou R. Fidélis

Stinghen, 64, próx. Portal.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
alv., no Águas claras. R$
13,000,0,9. 'Tratar: 371-6238.

�
JARAGUÁ ESQUERDO - vende-

se, cl 3 dorrn., 1 suíte, 1 bwc,
3 salas, coz., lav. e gar. pI 3

� carros. R$ 75.000,00. Tratar:
-c-:

376-1312.

Tratar: (47) 439-1100 ou,

9975-0963.

VILA NOVA-vende-se, cl 110m2,
terreno cl 665m2, rua tranquila,
cl 2 qtos, sala, biblioteca, coz.,

lav., piso mad., 2 gar. (aceita
casa maior valor, dif. em
R$ 85.000,00). Tratar:
99754467 ou 275-0971, cl Luiz.

ALUGA-SE - qto pI moça ou

rapaz, no Centro de Jguã do Sul.

Tratar: 9118-6348, cl Paula.

ALUGA-SE - quitinete mob.,
no Centenário. Tratar:

370-3561, cl proprietária.
, SÃO Luís - vende-se, alv., cl \- DIVIDE-SE - procura pessoas.60m2. R$ 36.000,00, aceito nego Tratar: 371-9917 ou 9956-6839.
Tratar: 370-0446, após 18hs.

VENDE-SE - alv., cl 180m2,
toda murada, cl suíte + 3

qtos e demais dep. Contém 1
chur. cl bwc, -tocalízada próx.
ponte do Kolhbach. R$
56.00Ó,00. Tratar: 371-6238
ou 275-2634.

.
I

VENDE-SE - de mad., área c/_
15x38. R$ 4.000,00 + presto
R$ 150,00. Tratar: 9991-6059.

DIVIDE-�E - no centro. Tratar:

9975-6818, cl Giorgia. ,

PRECISA-SE � alugar 1 qto.
Tratar: 9124-7309.

PROCURA-SE - moça pI
dividir apto, no Centro. Tratar:
9973-5404.

(

VENDE-SE OU TROCA-SE -

mista, nova, em Joínville, por
'

casa em Jaraguá do Sul. Apto CENTENÁRIO - aluga-se, R.

)
c/160m2, todo itaúba, pintura Fidélis Stinghen, 64, esquina.
a óleo, 1 suíte, 3 qtos, sala, Tratar: 370-3561.

. bwc social, sala de jantar, coz.,
gar. e lav. + cobertura pI 2·

I veículos, cl 34m2 (toda em

ltaúba). R$ 75.000,00, terreno
de 735m2• Bairro _Vila Nova.

RIO MOLHA - vende-se, cl área
de 20.850m2, R$ 130.000,00
ou de 40.850m2, R$
160.000,00, á 6km do centro,
perto de tudo que vc precisa.
Local cl toda infra-estrutura,
chalé e edícula no estilo suíço,
cl gari, chur., escr., telefone,
circuito de tv, aq. á len�a e"
parabólica,

.

rede sanitária
septica, rede hidr., direto da

\ nascente, rede elétrica CI
iluminação externa, galpão cl
quitinete, canil, lagoa e mais
terrenos prontos pI construir.
Tratar: 370-8563 ou 9975'0102.

VENDE-SE - terreno pi
chácara, cl 40.000m2, sendo
,10.000m área plana, cf 2

riachos, cl água cristalina,
lago, caminho pI Pomerode.
Próx. Parque Aquático Paraíso"
12km do centro. R$ 35.000,00.
Tratar: 370-8928, cl Maréus.

Para compra de imóveis, cónstrução ou reforma
de ,R$ 20:000,00 a R$ 90.000,00
Prestações a partir de R$ 214,16 podendo usar seu

fundo temos créditos para caminhões e automóveis.
Autori�ação BACEM

VENDE-SE - PRAIA CÁMBORIU ,

Apto - frente ao mar - cf 3 suítes, 2 gar., novo - R$ 350.000,00: Outras
ofertas na internet: www.mellm.comj-buratto
Zelia Buratto - Rua 500, nº 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI296.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto- 3 dorm. (suíte) + dep. empre., gar., situado no Centro - R$12S.000,OO.
Outras ofertas na internet: www.meüm.cern/-buratto
Zelia Buratto - Rua 500, nº 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI296.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto - 3 dorm. (suíte), gar., sacada, quadra do mar- R$ 95.000,00. Outras
ofertas- nãTriternet: www.mellm.comj-buratto
Zelia Buratto - Rua 500, n' 400. Tratar: (47) 998;3-5920 ou 367-1993. CRECI296.

CONTRATANDO
Estamos contratando vendedor para Jaraguá do

Sul e região. Empresa atuante na área quími
ca. Enteressados, favor enviar currículum no\'
end. Rua Padre Alberto Romuld Jacobs, nº 624.
Vila Lenzi - Cep: 89252-280. Tratar: 370-6655_

que moi cresce em Santa
I

Catarina, locolizodo no centro,
nome potenticdo; com uma

infraestrutura de primeira,
faturamentoaproximàdamente

R$ 28.000,00, completa.
Aceita proposta.

Tratar: 275-2825, c/ Osair

r

NEGOCIO
DE PRIMEIRA
Estou cola'cando a disposição a

quem interesar, uma pizzaria e

restaurante numa das cidades
I

I

Meira Reforma
<, Obras de Massa Corrida

\ Ped�eiro e Carpinteiro
\

Ptnrura em geral
Encanador

.
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Escolha Agora
,Sua Carta de Crédi�o!!1

'fI"'"''=:_, _,:_,_'''� , ·�w��

PLANOS 37 A 60 MESES

ESCOLHAA MARCA E O M,ODE'LO DE SUA PREFERÊNCIA

PLANOS 32'E 43 MESES

, I
I
i

*,Portas aber'taspara você e sua 'família
* $ua casa própria sem complicação

* Construir - Adquirir mais um Imóvel ou realizar-sonho da sua

.casa ou apartamento na cidade, campo ou praia, com o

PANAMERICANO você terá benefícios especiais.
I \

,
\

2,75-0;475/9'97'5-7602,

Rua Jacob Buek, 120'· Centro - Ao lado do Besc -jaraguá do Sul • SC I \
Anexo à PLUS COMPUTADORES 1@IIiIill---%��:::::iií' �
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Ret. 725 . VIEIRAS -

Casa cj 3 dorm.
Valor R$ 27.000,00

Ret. 758 - CASA PRAIA

PiÇARRAS ,- cj 3 dorm.
Valor R$ 17.000,00

Ref. 777 - CASA EM

CONSTRUÇÃO
Valor R$ 27.000,00

Ret. 751 - SAO LUIZ - cj 1
suíte + 1 qto.

Valor R$ 35.000,00

, I

CORREIO DO rovo 3

FONE PLANTÃO 9133-7539 FABRíCIO (BITO) 9993-6992 FERNANDO

E-MAIL: garcia@unerj.br, CRECI1541-J RUA JOÃO PLANINSCHECK, 302

/

CASAS EM JARAGUÁ

CASA de ALVENARIA Cj 118,75 M2, CONTENDO 01 SUíTE, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC,
ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM. TERRENO Cj 375,00 M2 'TODO MURADO. LOCALIZADA NO

LOTEAMENTO ALDROVANDI, BAIRRO RIO MOLHA.
VALOR R$� 55.000,00. (NEGOCIÁVEIS). .

CASA de ALVENARIA Cj 120,09 M2 ,CONTENDO 04 QUARTOS, SALA, COZINHA, 02 BWC,
LAVANDERIA, GARAGEM. TERRENO Cj 379,00 M2. LOCALIZADA NA RUA (CEP 89254-365)
LEOPOLDO BLEZE, LOTEAMENTO JOMAR, BAIRRO ESTRADA NOVA. VALOR R$ 45.000,00.
(ACEITANDO CARRO ATÉ R$ 7.000,00 ou METADE 90 VALOR, FINANCIANDO-SE O SA�DO).

CASAS EM CORUPÁ

CASA de ALVENARIA Cj 90,00 M2, CONTENDO 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA.
TERRENO Cj 3.067,20 M2, LOCALIZADA NA RUA ÀNO BOM, BAIRRO ANO BOM em CORUPÁ.
VALOR R$ 25.000,00. 0\

CASA de ALVENARIA Cj 90,00 M2, CONTENDO 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA,
GARAGEM. TERRENO Cj 700,00 M2, LOCALIZADA NA RUA ROBE,RTO SEI DEL, (SENTIDO
SEMINÁRIO) em CORUPÁ. VALOR R$ 25.000,00 (NEGOCIÁVEIS).

'

CASA EM SCHROEDER

CASA de MADEIRA Cj 70,00 M2 INACABADA. TERRENO Cj 528,00 M2. LOCALlZft:DA NA RUA

(1.21) HELMUTH KANZLER, LOTEAMENTO ADELlNA (GARCIA), BAIRRO CENTRO NORTE em

SCHROEDER.VALOR R$ 9.500,0-0.
'

*** PARABÉNS SCHROEDER P'ELOS SEUS 38 ANOS DE MUITO SUCESSO ***
,
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E

Qualidade e confiabilidade em acessórios

j(jÃ_P'!
(....,!"'��

CarWin

r!

CORREIODOPOVO

NA COMPRA DE QUALQUER ACESSÓRIO A COLOCAÇAo �

Acessórios

c Peças de IOd� Unha .. f·ORD ..GI .. JIEp ..WIIIYS .. TOYOTA � .. ,

*Aplicação de pelícuta =Faixas refletivas para caminhões
Rua 25 de Julho, 300 • Vila Nova· Jaraguá do Sul - e-mail: marangoni.autopeças@terra.com.br - Tel. 370-2900 - Tel. Fax: 372�0170

l\.'Jaran9Q IJ ir-
acessórios automotivos

PASSAT -vende-se, 1.8, ale., 87, super
int. R$ 3.800,00 ou R$ 1.500,00 entr.

(neg.) Tratar: 37Q.5504 ou 9963-8002.

SANTANA-vende.se, 97, eompl., a gás
nato R$15.500,00. Tratar: 37�2563.

SANTANA - vende-se, 83, 1.8, gas.,
em ótimo estado. R$ 5.500,00.
Tratar: 371-6238, aceito carro de
menor valor.

VOYAGE - vende-se, branco, ale., 881
89. R$ 3.500,00. Tratar: 37().Q638, cf
Marco Antônio.

SENIC - vende-se, RT 1.6, 01, frente
antiga, el 3-4.500km, eompl. R$
28.000,00. Tratar: 37Q.ll00.

BIZ - vende-se, 01, ermelha. Tratar:
9991-7013.

vermelha. R$ 1.500,00, ou troca-se por
DT 180. Tratar: 371-6616, el Nilson.

CARRETINHA - vende-se, el
carroceria de mad. pi engatar no
carro, sem doc. Inteira. R$ 300,00.
Tratar: 370-1225, el Robson.

2002
1993
1999
1995
1999
2001
2001
1997
1995
1991
1990
1990
1989
1986
1980
2000
1998
1997
1997
1996
1994
1996
1994
1994
2000
1998
1992
1999
1995
1997
1995
1995
1994

Preto
Prata
Cinza
Branca
Branco
Verde
Prata
Azul
Prata
Vermelha
Marrom
Cinza
Cinza
Azul
Marrom
Branco
Branco
Branco
Prata
Azul
Branco
Prata
Preto
Branca
Vermelho
Vermel,ha
Prata
Prata
Bordõ
Bordô
Cinza
Branco
Branco

Fone: (47)
370-8622

Rua Walter Marquardt, 518 Em frente ao Posto Mime

BIZ - vende-se, 98, azul. R$
2.600,00. Tratar: 37�2563.

SOM PI CARRO - vende-se, auto
rádio, toca fitas + 2 caixas + fitas el
estojo. Só R$ 80,00. Tratar: 371-
1403, el Silvio.

CB 500 - vende-se, 01, el 4900km,
vinho. Valor a eomb. Tratar: 371-
0077, ai Adriana.

CAÇAMBA DE CAMINHÕES - vende.

se, 5m. R$ 3.000,00. Tratar: 371-
6616, el Nelson.

CB 450 - vende-se, 85. R$
2.500,00. Aceito moto de menor
valor. Tratar: 273-0461. iMASSoTERAPEÜfA1

Massagens em'Geral I
CG TITAN - vende-se, 99, verde. R$
2.700,00. Tratar: 912�9011.

CG TITAN - vende-se, 98.
R$ 2.600,00. Tratar: 37�2563.

CONSÓRCIO - vende-se. Tratar: 376-
3034.

GARELLE - vende-se, 88, preto. R$
300,00. Tratar: 27�0611.

vw Gal
VW Gal
VW Parati
VW Kombi
GM Astra
GM Corsa
GM Corsa
GM S-10
GM Vectra
GM Chevette
GM Monza
GM Monza
GM Monza
GM D-20
GM D-10
Fiat Palio
Fiat Palio
Fiat Palio
Flat Uno
Hat Uno

�

Fiat Uno
Fiat Tipo
Fiat Tipo
Fiat Fiorino
Ford Fiesta
Ford Ranger
Ford Versailles
Peugeot 106
Peugeot 504
Renault RT 19
Seat Cordoba
Mitsubishi
Mazoa 82200

Power 1.0. 16V. 4p. compl. - ar!
CL 1.8, c/ opcionais
1.0. 16V, 4p, trava + opcionais
envidraçada 1600

-

Sedan GLS 2.0, completo
Super-Ln. 2p, cj opciqnais
Super 1.0, 2P. cj opcionais
Plck-up dhjve/te/ a gas gnv
GLS 2.0, ccmpt.
DL 1.6jS + rodas
Classic SE. qp, 2.0, compl.
SLjE, 2p, dhjvejte
SLjE. ep, vejte (álcool)
Custam Diesel
Cabine Dupla Diesel
EX 1.0, 2p, básico
1.0, 4p, cj opcionais
Weekend 1.5. vejtejopcionais
Mille SX, ·2p. cj opcionais
Mille EP, 4p, compl. + arjc
Mille, 2p, cj opcionais
MPFI 4p, turbo, compl.
4p, compl. + teto
Pick-up 1.0 IE. longa
Rocam 1.0, 2p, básico
XL 2.5 dh/te/ve/alarme
GL, 4p dhjvidrojtrava
Soleil 4p, 1.0, cj opcionais
Pick-up diesel
4p, compl.
GLX 1.8, compl.
Galantes 2.4 compl.
Cabine Dupla diesel

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�COMPRA • VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: 8h30 às 12h. 13h30 às 18h30

• Aos sábados: 8h30 às 12h

REF 2298- NOVA
BRASILlA . R: JOSÉ
EMMENDOERFER, 981 .

SOBRADO AlV, 160 M1, 1
SUíTE COM (lOSEr, 2 DORM,
LAVABO, PISCINA, GARAGEM.
FICAM MÓVEIS COZINHA,
SUíTE E ÁREA DE FESTA.
R$ 100.000,00. TROCA POR
MAIOR VALOR

REF 3179 -ILHA DA FIGUEIRA·
R: 265 ANTONIO RIBEIRO· TERRENO

400 M1. R$ 10.500,00

REF 2299 - JGUA ESQUERDO· R: JOSE
EMMENDOERFER . SOBRADO AlV 215 M1, 1

SUíTE, 3 DORM, 2 SALAS ESTAR, SALA TV, GAR.
2 CARROS, CHUR., DEMAIS DEP. TERRENO
17X40 = 680 MI. R$ 130.000,00. ACEITA
CARRO COMO PARTE PGTO.

REF 1001· VILA NOVA·
ED ANA CRISTINA· R: PEDRO
GONZAGA, APTO Cf ÁREA TOTAL
11 OM2, 1 SUíTE, 2 DORM, 1 BANH,
SACADA, CHUR.IND., BICIClETÁRIO
2 PORTÕES ElETRÔNICO,

'

CENTRAL DE GÁS E GARAGEM.
ENTRADA RS 45.000,00 + 4 X
RS 995,00(1,60 CUB'Sl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A

L
E
N

PrazeremH
afender bem.A

ERRENO C/855m2
ha, sala, 2 bwc, lavanderia, área comI.

Aceito Proposta)
,,' arlos Ramthun, nO 18.137

1#
IA<'- 1 Km após a Frigums

Fone�72·0601/9111·1213/91 01-9011

A cada 1 O bônus, ganhe uma pizza grande
Pref. Waldem(lr Grubba, 2176 - Vila Lalau -'J�raguá do Sul

REF. 303 - EDIF. KLARICE KOCH - 115m2, 2 dorms.
- Centro. R$ 67.000,00
REF. 304 - EDIF. SUELEN - 105m2 - 3 dorms. - Próx.

Resid. Champagnat - R$ 53.000,00
REF. 305 - EDIF. ROYAL BARG. - 3 dorms. - Centro

R$ 190.000,00
REF. 306 - EDIF. CAPRI (entrega 2003) - 2 dorm. -

Vila Nova - Entr. + parcelas.

.

REF. 307 - EDIF. CAPRI (entrega 2003) - 3 dorm. -

.

yila Nova - Alto padrão
REF. 308 - EDIF. CARAVELAS - 3 dorm. - Meia Praia

- R$ 130.000,00
REF. 309 - EDIF. 3 andares - 1 dorm. - Barra Velha

R$ 22.000,00
REF. 310 - EDIF. ASter - 2 dorm. - Centro - R$

60.000,00
REF. 311 - EDIF. NAPOLl - 3 dorm. - Meia Praia - R$
1000.000,00
REF. 312 - EDIF. ANIBÁL GOMES - 2/3 dorm. -

Amizade - R$ 45.000,00 (Entrega 2003) entro 50%

+ 36 x direto.

!l1'V'_�� _.," ��lii,m
...d 'ffi"� ,

REF. 102 - CASA ALV. - 3 dorms, 120m2 - Amizade

R$ 45.000,00
REF. 104 - CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Estrada

Nova - R$ 43.000,ÓO
'

REF. 106 - CASA ALV. - 4 dorm. (231,00m2) - Bairro

Santa Luzia - R$ 35.000,00 '

REF. 110 -'CASA ALV. c 3 dorm. - Guaramirim - R$

27.000,00 I

REF. 111- CASA ALV. - 3 dorm. - 220m2 - Ana Paula
- R$ 110.000,0.0
R"'F, ;!,1��CNlADEMAD, ·300rm9, 80m2.VilaNova·R$SO.OOO,OO
REF.,121-CASAALV.-4donn.,432ni'-CzemitwiCl-R$140.000,OO
REF.122-C/JSAf:.J._V.-3cbnn.,95fn2-J�EsqJerOO-R$70.000,OO

I m Ó e I
.
CRECI • '1959-J

275-0606
Rua Exp. Gumercindo da Silva,
119 - Centro - Jaraguá do Sul

REF. 123 - CASA MISTA com aprox. 105m2 - Jguá
Esquerdo - R$ 32.000,00
REF. 124 - Casa Alv. c/200m2 - Champagnat. - R$

130.000,00
REF. 125 - ALV. c/ 4 dorm. -150m2 - São Luis - R$

40.000,00
REF. 126 - ALV. c/3 dorm. - 85m2 - Sto Antônio - R$

27.000,00
REF. 127 - ALV. c/ 3 dorm. - 230m2 - Barra/Papo
R$ 130.000,00
REF. 128 - ALV. c/ suíte + 3 qtos, 96m2 - Vila Lenzi

- R$ 40.000,00

REF. 401- EDIF. TOWER CENTER -104m2/62 andar
- Centro - R$ 40.000,00 (20x)

REF. 502 - Área 365m2 - Estrada Nova - R$12.500,OO
REF. 504 - Área 703m2 - Jguá Esquerdo - R$19.000,00

. REF. 505 - Área 536m2 - Bairro Amizade -

R$ 13.500,00 (entr. + 12x)
REF. 508 - Área 633m2 - Água Verde - R$ 55.000,00
REF. 511- Área c/ 476m2 - Ana Paula 11- R$ 22.000,00
REF. 512 - Área c/ 3.515m2, Vila Lenzi. R$ 28.000,00
REF. 513 - Área c/305m2, Barra (próx. Malwee).
R$ 18.500,00
REF. 515 - Área c/ 90.000m2 - Rua Santos Dum';
Joinville - R$ 700.000,00.

'

REF. 516 - Área c/391m2 - Lot. Zanghelini - R$13.500,OO
REF. 517 - Área c/322m2 - Lot. Zanghelini - R$ 11.500,00
REF. 518 - Área c/450m2 - Ilha da Figueira.
R$ 11.500,00

"DISPOMOS TAMBÉM DE ÁREAS PARA

INDÚSTRIAS, REFLORESTAMENTOS, CHÁCARAS
E IMÓVEIS COMERCIAIS NA REGIÃO CENTRAL".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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5129 - CENTRO - sobrodo ri 276,00m2, ri
suíte rlbwc, hidro e doset + 5 donn.,socoda, COL
riannános emb., gor.,pi2 carros, riárea festas,

piso madeiro, espaço pi�sàna. Terreno ri
.

420,00m2. R. Argentina, 70. Valor negorióvel

5193 - VILA RAU- casa alv. c/
70,OOm2, c/2 dorm., I bwc + I casa

alv. c/ 120,OOm2, 3 dorm., I bwc.
Terreno c/ 425,00m2 - RS
53.000,00 R. Carlos Enke

5192 - VILA NOVA - casa alv. cf
I 00,OOm2, 3 dorm., I bwc, piscina.
Terreno c/4.500,OOm2• R. Ana

Karsten, 101 RS 68.000,00

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

2462 - VILA LENZI-terreno c/
682,40m2 - R: emilio Floriane, esq. R:
Lorenço Kanzler. RS 27.000,00.

2479-BARRA-terrenoc/325,OOm2(l3x25)
; Lot. Miranda, lote 14 - RS 9.000,00.

2436 - NOVA BRASILlA - Terreno c/
15x32 - 480m2• Lot. Maurício Lenzi. R: 978,

lote 09 - RS 25.000,00

5157 - CZERNIEWICZ - Casa alv. c/
I 56,OOm2 - 3 dorm., 2 bwc (I c/ hidra),
terreno c/ 378,00m2• Rua Henrique

Marquardt. RS 65.000,00

2458 - BARRA - 2terrenos c/200,80m2
(cada) I 280x2350. R_ Bertha Weege, 800m
acima da Malwee - RS 16.000,00cada.

somente a vista

5137 - VILA RAU - casa alv. nova, c/
150,OOm2, suíte + 2 dorm., I bwc social,

sala, copa, coz., lav., gar. Lot. Renascença.
RS85.000,00

5161 - VILA BAEPENDI- Casa alv. c/
170,OOm2 - suíte + 2 dorm., 2 bwc,
terraço, terreno c/ 300,OOm2• Rua
Afonso Bartel, 157. RS 86.000,00

2465 - AGUA VERDE - Terreno c/
496,75m2• R. Henrique Nagel, lote B2.

RS 32.000,00

5178 - AMIZADE - casa alv., nova, c/
117,OOm2, suíte + 2 dorm., I bwc.
Terreno c/ 378,30m2• R. após
Blumengarten. RS 70.000,00

180 - JGUÁ ESQUERDO
sobrado alto padrão c/
346,OOm2 e terreno c/

826,OOm2, c/ suíte master + 4

dorm., 2 bwc, piscina, piso
porcelanado, c/ granito e

gesso. Cond. Residêncial
Flamboyant-Iugar alto.

Negociável

5174 - AMIZADE - casa alv., nova, c/
I 45,OOm2, suíte + 2 dorm., I bwc. Lot.

Blumengarten. R. Osvaldo Todt.
RS 93.000,00

5156 - BARRA DO RIOMOLHA

sobrado, c/ 140,OOm2, suíte + 2 dorm.,
demais dep. Terreno c/ 802,50m2• R. Ana

Zacco, 234. RS 95.000,00

5150 - TRÊS RIOS DO SUL- casa alv:, c/
70m2, 2 dorm., I bwc, copa, coz., lav., tod

amurada, c/ jardim. Terreno c/ 464,OOm2• R. '

699, Augusto Demarchi, próx. GG Laço
Jaraguaense - RS 27.000,00+ linane

5115 - BARRA DO RIO CERRO
sobrado c/ 251 ,OOm2, suãe + 3 dorm., 2

bwc. Terreno c/ 595m2• R. Elizabeth
Rabock, 21 esq. Padre Aluísio Boeing.

RS 160.000,00
.

5134 - VILA RAU - sobrado, c/ 21 O,OOm2,
lot. Renascença - suíte c/ sacada + 2 dorm.,
bwc social, sala estar, jantar, lavabo, copa/
cozo c/ armários emb., salão festas c/ chur.
Terreno c/364,70m2• R. 753, nº 27.

RS 67.000,00 + linane.

3049 - Área p/Indústria Têxtil au

'�hácara - cl área de 108.730,40m2 - água
corrente e cachoeira - casos, galpão, cl área
1.000,OOm2, muito área verde, luz elélr. em todo
porque. Estrada Schroeder I· Valor nego

. 5140 -ILHA DA FIGUEIRA - sobrado c/
I 83,60w, c/ 3 dorm., bwc social, sala em 2

amb., sala N, varandão, gar., cozo c/ móveis.
Terreno c/ 409,50m2• R. 895, s/nº.

RS78.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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* CENTRO - casa alvenaria,
cl250m2 constr. e terrreno
392m2• R$ 42.000,00

* CENTRO I GUARAMIRIM -

ganhe até R$ 3.400,00 mensais.
São 1 7 quitinetes, terreno el

850m2, área eonst. 780m2. R$
185.000,00 nego

* TRES RIOS DO NORTE -

casa el 3 qtos, sala, cozinha e

demais dep. R$ 28.000,00

VILA RAU -, SOBRADO, el
suíte + 2 qtos, 2 salas, el
lareira, coz., lav., escritório,
energia solar. R$ 115.000,00

* ILHA DA FIGUEIRA -

terreno de esquina, cl
400m2• R$ 15.500,00

ViLA RAU - CASA ALV., c/ 3
qtos, sala, coz., bwe, lav., ehur.,
gar., murada c/ portão eletrôni-

co. R$ 49.000,00

VILA RAU - TERRENO, com

1396m2, casa el 186m, 1 suíte,
2 qtos, 2 salas + eoz. + dep.
R$ 75.000,00. R. Prof. Jose

Bauer, s/n?

NEREU - CASA, c/ 3 qtos, 2
salas, bwe, lav., Lot. Zngeline.

Terreno de 390m2•
R$ 36.000,00

ESTRADA NOVA - CASA,
alv., 3 qtos, sala, coz., bwe, lav.
e garagem. R$ 47.000,00

VILA LENZI - CASA, com

135m2, sendo ,3 qtos e demais
dep. R$ 60.000,00,

GUARAMIRIM - CASA, c/ 260m2,
terreno c/ 600m2, 1 suítec/hidro, 1
closet. Z qtos, 2 bwe, 1 lav., 2 salas,
coz., ehur., disp., eser., dep. empre.,
conil, aquecimento a gás e slar,
portão eletr., mob. c/ móveis, todos
sob medida. R$ 135.000,00 I

I

JOÃO PESSOA - CASA
ALV., c/ suíte + 3 qtos, salas +

dep. c/210m2• Terreno
1400m2• R$ 95.000,00

JGUÁ ESQUERDO - 1 suíte, 2
qtos, sala, copa, eoz., lov, bwe, sala
com bwe + ou - 44m2 e gar. Terreno
460m2• R$ 65.00'0,00, aceita
carro e terreno no nego

\

GUARAMIRIM - CASA ALV.
� c/ 3 qtos, sala, eoz., bwe, lav.

R$ 45.000,00 nego

\

TERRENO - Jardim
Francisco, de esquina, c/
450m2• R$ 25.000,00

CZERNIEWICZ - SOBRADO f'Í
c/ 1 suíte + 2 qtos e demais
dep. R$ 135.000,00

GUARAMIRIM, com 1 suíte c/
hidro, 3 qtos, 3 salas + dep.
R$ 105.000,00 + div.

CENTRO - TERRENO -

390m2• Rua Luiz Spezia. R$
26.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



· CORREIODOPOVO 9SÁBADO, 5 de outubro de 2002

" ,'------,----------------

Lançamento
Diamantes são eternos ...

� 2 ou 3 dormitórios com

dependências de serviço
�/ Salas de estar e jantar

Todos ambientes com
iluminação natural

..;r Sacada com revestimento
metalizado

v$'/ Aquecimento a gás [opclonql]
y'# Hall com piso em granito

Segunda vaga de

garagem. (opcional)
� Sacada com churrasqueira

em aço InOX

�, Alto padrão de acabamento

� Super Localização:
Rua Cabo Harry Hadlich
lateral da Reinaldo Rau

� Sem juros de bancos

( Construção pelo Sistema
da Condomínio Fechado
a Preçode Custo

� Projeto Flexível e Inteligente,
com arquitetura arrojada

� Taxa de condomínio reduzida

CRECl643-5

Compra • Vende • Aluga» Administra
I

33#411--1'1 51Q){i)J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



KAMY Automóveis Ltda.
Rua Jorge Lacerda, S/N - Centro

89280-000 Corupá - Santa Catarina

GM Fone/Fax: 375-2018 / 9993-5854
-,

0-20 compl. Cabo Dupla 94 Branco O

R$ 21.000,00
Vectra GLS Compl.4p 94 Dourado G

8iena 02 Cinza Gas.
Corsa Milêlio, 4p Okm Branco GGo11.0 97 Azul Gas. R$ 10.600,00 Grande fei rão BV deRanger, compl. 97 Cinza Gas. R$ 17.500,00 Corsa Sedan ,4p 01 Cinza G

Blazer DLX 96 Cinza Gas. R$ 26.000,00 Corsa Sedan compl. s/dir. hid. 03 Prata G
I

8-10 95 Bordô Gas. 'R$ 14.800,00 Monza SL/E, 2p 88 Cinza G

automóveis dias 19 e 20 deGol Plus 95 Verde Gas. R$ 9.700,00
Logus 1.8, cornpl. 93 Pretó Gas. R$ 9.800.00 VW \

Omega, cornpl. 93 Grafite Gas. R$ 11.900,00 Gol CU 1.8, 2p 96 Vermelho G outubro em Ccrupá na Kamy

1
jPampa 93 Azul Gas. R$ 7.200,00 Gol CL 1.6, 2p 93 Branco A

Go11.6 91 Branco Gas. R$ 6.300,00 Apolo GL, 2p 90 Prata G
D-40, baú 90 Branco Die. R$ 21.000,00 automóveis (Rua do Hospital -Monza cornpl. 90 Cinza Gas. R$ 6.500,00
C-20 88 Bege GNV. R$ 14.500,00 FIAT

... �

Courier 98 Vermelho Gas. R$ 11.800,00 Mille Fire, 4p 02 Prata G

Centro) . Mais de 50 veiculas,
�

Palio ar cond. e ar 97 Preto Gas. R$ 12.800,00 Mille Smart, 2p 01 Branco G �J J
Monza, cornpl. 93 Azul Alcool Uno Mille, 2p 91 Cinza G I'
Fusca 81 Branco Gas. '. R$ Palio EDX, c/ d.h., 4p 97 Vermelho G venha nos visitar e conferi r91

peroo RU�?�:!�t�'!
Uno 1.0 Fire 02 Branco R$ 12.000,00

Gol 1000 98 Vermelho R$ 12.300,00 Fiesta Comp 2p 91 R$ 9:500,00
Palio Weekend, advent 00 R$ 18.000,00 Vectra GL 98 Prata M. R$ 20.000,00

F-1000 Dupla R$ 30.000,00
Uno,4p 97 R$ 9.300,00 F-1000 87 R$ 17.500,00
Uno 96 R$ 7.900,00 Escort GL 1.6 96 Bordô R$ 10.300,00 Corsa Super 4P 99 R$ 13.500,00
Parati CL 1.6 95 R$ 9.300,00 Gol16V 4p 99 R$ 13.500,00
Escort Hobby 95 R$ 7.500,00 Chrysler stratus LX 96 Preto R$ 25.000,00

Saveiro 1.6
.

MI 97 R$ 9.700,00 I

Gol16V 98 R$ 11.300,00
Prata M. R$ 8.500,00 Monza Class 2p Compl, R$ 8.500,00

Escort GL 1.8 96 R$ 10.200,00
Tipo 1.6 4p 95

.1

Monza 4p menos ar R$ 8.50Ü)t00
Corsa 95 R$ 8.500,00 GoII4p GLX 2.0 95 Preto R$ 15.000,00 Escort Hobyt Cornpl. R$ 7.500,00
Corsa 97 R$ 9.500,00

Uno Mille 2p 95 R$ 7.500,00Monza 89 R$ 4.900,00 Golf GTI 94 Roxo R$ 15.000,00
Belina, compl. 90 R$ 6.800,00

Saveiro MI 1.6 99 R$ 14.200,00

F-IODO 89 R$ 18.000,00 Passat Village 1.8 89 Azul , R$ 4.500,00 Escort 88 R$ 4.300,00
" Gol 1000 Q5 R$ 7.500,00Del Rey Ghia 89 R$ 4.900,00

Escort L 88 Vermelho R$ 4.500,00

2000/2001 CORSA WAGON COMPL - DIREÇÃO CINZA GASOLINA
2000/2001 CELTA PRMA GASOLINA
1999/1999 SANTANA 2.0 COMPL BRANCA GASOLINA
199B/1999 GRANO BLAZER DLX 4 PTS VERDE DIESEL
1998/1999 SAVEIRO GL 1.8 MI BRANCA GASOLINA
1998/1999 CORSA SEDAN ARtV.E.tTR BRANCA GASOLINA
199�/1998 VEGRA GL COMPLETO CINZA GASOLINA
1997/1998 FORD KA PRETA GASOLINA
1997/J997 CAMINHÃO MERCEDES 710 AZUL DIESEL
1997/1997 RANGER XL COMPlETA PRETA GASOLINA
1997/1997 PALIO WEEKEND STILE GASOLINA
1996/1997 UNO SX 4 PTS BORDO GASOLINA
1996/1996 S-10 DE LUXE CAB SIMPLES BRANCA DIESEL
1995/1995 LOGUS GLll.8 CINZA GASOLINA
1994/1995 KADETT GSI BRANCA GASOLINA
1993/1994 VEGRA GSI16V VERMELHO GASOLINA
1993/19.93 0-20 CAB.DUPLA COMPL VERMELHO DIESEL
1992/1992 TEMPRA 2.0 4PTS COMPL BEGE GASOLINA
1990/1991 CHEVETTE DL AZUL GASOLINA
1977/1978 CAMINHÃO MERCEDES 2013 AZUL DIESEL
1974/1974 FUSCA 1300 MARROM GASOLINA

VEICULOS

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1900 - Fone: 370-0013

Rua JoãoJanuário Ayroso, 65
371-5343. - (47) 99Q3-2936

F-250 XL 01 Prata
Fiat
Palio EL 1.5, 4p, I. E pi choque per. + CD. 97 Branco Gol GIII16V4p 00 Bordô
Palio 1.04p, completo, c/ar ss Branco Courier 1.4 16V 99 Branca
Fiorino 1.3 90 Vermelho

Palio EX 4p. 99 CinzaUno Mille EX 1.0 4p, gas., lim. e dese. tra., ar quente, trava
'e v. e. completo (-ar) 9a Bordo Corsa 5edan 99 Verde
·VW Corsa Wind 2p 99 Verde
Pereti CL 1.a vidros elétricos, gasolina 91 Prata
Gol CL/1.6 para-choque personalizado" 96 Branco Gol 1.0 16V 4p 98 Prata
Gol 1.0 desembaçador, alarme 95 Brenco 5-10 deluxe 96 Verde
Fusca 1.600 94 Bege Kadett CL1.8 v.e. 95 Branco
Saveiro 1. a MI, lona marítima, proteção de caçamba 99 Brence
GM Gol CLl1.8 95 Vermelho
Kadet GL tB, trio elétrico, para-choque personalizado. 96 Bordo Uno Mille 93 Prata
Kadet SL iB, desembeçedor, ar condicionado, ar quente 93 Cinza

Escort Guaruja 92 Grafite
KedetSí: 1.8, desembaçador. aerofófio, para-choque personalizado 91 Verde mel.
Corsa Wind 2p, limpador, desembeçedor, alarme, travas elétricas 98 Verde meto Escort Xr3 Conversível 88 Amarelo
Corsa Wind Super 1.0, limpador, desembaçador, rodas de Úga 94 Prata Monza Classic 87 Cinza
Corsa Sedam GL 1.6 4p, completo 98 Prata met.

Corsa Wind 1.0 4p, fim., des., ar quente, t. e. 99 Verde mel. Chevette 86 Branco

Chevetle SL 1.6 se Dourado Fusca 76 . Verde
Chevetle SLE 1.6, álcool 89 Marom Kadett 5port 2.0 compl. Bordô
Monza SLE 2p, trio elétrico, gasolina 89 branco

Omega GLS 2.0, completo 93 Branco
S-10 Deluxe 2.5, diesel turbo 96 Azul

Rua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1002 � CENTRO - (PRÓX_ FARMÁCIA BARUFA) -

CASA ALVENARIA - ej 154,89m2 ej 4 qtos. R$
120.000,00
1071 - AMIZADE - RES. VERSALLES - CASA
ALVENARIA - ej 180m2 em terreno ej 450m2,
suíte, 2 qtos, COZo mob., terraço ej churrasqueira.
R$

110,000,001
"

1074 - AMIZADE (próx. a Igreja São Cristóvão)
- CASA ALVENARIA - ej 130m2 em terreno ej
420m2, suíte + 2 qtos. R$ 70.000,00
1093 - BAEPENDI - (PRÓX. RECR. MARISOL)-

"

I
CASA ALVENARIA - ej 360m2 (semi-acabada),
suíte + 2 qtos, garagem 'pj 2 carros. R$
240.000,00
1114 - BARRA DO RIO CERRO - CASA DE ALV. -

ej 200m2 em terreno ej 500m2, 3 qtos, ehur.,
piscina, R$ 120.000,00
1174 - CZERNIEWICZ (PRÓX. GRUTA)
SOBRADO ej 300m2 em tereno ej 1470m2 -

suíte + 3 qtos. R$ 135.000,00
1233,-CASADE ALV.-JOÃO PESSOAej 160m2,
suíte, 2 qtos. R$ 95.000,00
1314 - VILA LENZI- CASA - (1 de madeira e 1 de
alv. semi-acabada, ambas com 70m2). Terreno
ej 450m2, murado. R$ 37.000,00
1985 - PICARRAS - SOBRADO - ej 100m2, 3
qtos, ehur., cj telefone. Troca por imóvel em

Jaraguá. R$ 62.000,00
1986 - GUARAMIRIM - CASA mista, parte alta,
ej 200m2, terreno ej 616,87m2, 3 qtos, 2 bwe's,
ehur., gar. pj 2 carros.Aceita imóvel em Jaraguá.
R$ 60.000,00
2001- CENTRO - TERRENO ej 375m2 (15x25).
R$ 60.000,00
2003 - CENTRO - TERRENO ao lado Javel, 885m2
(30x29,50)
2022 - CENTRO - Terreno cf 609m2, próx. Beira
Rio - R$ 48.000,00
2034 - CENTRO - próx. Justiça Federal - Terreno ej
793,48m2 - R$ 66:000,00 _frente para 2. ruas
21:Í2 - BARRA DO RIO CERRO - TERRENO - 468m2

(26x18) - R$ 18.000,00.
2176 - CZERNIEWICZ (próx. ao Pama) - TERRENO
- ej 15.901,40m2 ej frente pj R. Jorge
Czerniewiez. R$ 790.000,00.
2199 - FIGUEIRA � TERRENO - de frente pj a rua
principal, esquina ej 421,40m2, sendo 22m de
frente - R$ 34.500,00
2201- FIGUEIRA - TERRENO lateral da rua prin
cipal ej + ou - 1.000m2 - R$ 24.500,00

,

2369 - VILA NOVA - TERRENO parte alta, ej
4651,40m2. R$ 150.000,00
2982 - GUARAMIRIM - TERRENO defronte pj
asfalto pj Massaranduba, ej 42372m2. R$
40:000,00
2983 - GUARAMIRIM - TERRENO próx. Pedreira
Rio Branco, ej área 450m2 (15x30). R$
7.500,00
3000 - ED. CRISTIANE MONIQUE - suíte; 2 qtos,
eoz. mobiliada, dep. emprgada, 2 vgs garagem.
Área privativa de 128,09m2 - R$ 80.000,00
3001-CENTRO-ED.MARAJÓ-APARTAMENTO
- ej suíte + 2 qtos. R$ 65.000,00. Aceita
parcelamento.
3054 - CENTRO - APTO - ED. SCHIOCHET (ao
lado Angeloni) ej 140m2 - suíte + 2 qtos, dep.
empregada, sala ej poreelanatO, todo apto tem
massa corrida. R$ 115.000,00
3092 - RES. BARTEL - APTO - novo c} suíte + 2

qtos, ej piso laminado - R$ 47.000,00
3101- BAEPENDI próx. da Rod. - APTO ej 3 qtos
- 39 andar, piso de madeira - R$ 25 eubs de

entrada + 74 parcelas de 4,21 eubs mensais.

3213 - JGUÁ ESQUERDO - APTO NO ED. FRAGA
TA - ej suíte, 2 qtos, eoz. mobiliada, sacada ej
ehur., piso = madeira. R$ 35.000,00 + finane.

3316 - VILA LENZI - APTO - RES. ILHA DOS

ACORES ej 'suíte + 1 qto, sacada ej ehur. R$
55.000,00
4208 - SCHROEDER - CHÁCARA - ej245.800m2,
tendo 400mts frente pí estrada' principal, casa em

alvenaria, lagoa, a 3km do Centro - R$150.000,00.

, 1
�

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

LT E-mail: girolla@l1etuno.com.br

Usando seu FGTS, e começando
a pagar o financiamento da CAIXA
só depois de receber as chaves.

1116 - CASA DE ALV. - BARRA De
RIO CERRO cf 180m2 - suíte +- 4 qtos.

R$ 70.000,00

1003 - CENTRO - CASA de alv. cf
210m2, suíte + 2 qtos, dep. empr., chur.,
gar. pf 3 carros. Aceita apto até R$
100.000,00. 'R$ 170.0000,00

1213 - Jaraguá Esquerdo - Casa
alvenaria cf 185m2 em terreno de

710m2, tendo 3 qtos e garagem pf 3
carros - R$ 75.000�00.

1319 - CASA DE ALV. - VILA LENZI cf
301m2 em terreno cf 600m2 - suíte cf
hidro e dosed, 3 qtos - R$ 150.000,00

1352 - CASA DE ALV. - VILA NOVA
I cf 150,OOm2 em terreno de 448,00m2,

cf 4 qtos. R$ 70.000,00 - Aceita
imóvel de menor valor na negociação

1991 - CASA DE ALV. - S<ZHROEDER -

(próx. Posto Dalçoquio) cf 168,00m2 em

terreno cf 1.485,00m2,14 qtos, 2 bwc's,
área pf festas, chur. R$ 48.000,00

603 - CASA DE ALV. - CENTRO ej suíte + 3 qtos
- R$ 1.200,00.
605 - JARAGUÁ ESQUERDO - CASA ALV. ej suíte,
2 qtos, gar, pj 2 carros - R$ 480,00.
606 - CASA DE ALV. - NOVA BRASíLIA ej 3 qtos
- R$ 480,00.
608 - CASA DE MAD. - ÁGUA VERDE ej 2 qtos - R$
250,00.
610 - CASA DE ALV. - PRÓX. CENTRO (Quase em
frente AR Marisoll ej 3 qtos. - R$ 280,00.
612 - CASA DE ,ALV. - CENTRO ej 2 qtos - R$
320,00.
613 - CASA DE MAD. - JGUÁ ESQUERDO ej 2 qtos
- R$ 230,00.
614 - CASA DE MAD. - CENTRO ej 2 qtos - R$
200,00.
621 - PRÓX. CENTRO - APTO. ej suite, 2 qtos,
dep. empregada. R$ 550,00.
622 -APTO. ED. ARNO RElCHOW - CENTRO ej
suite + 2 qtos e gar. R$480,00.
624 - APTO ej suíte + 2 qtos - Ed. Verona - R$ 400,00
625 - CENTRO - ED. SCHIOCHET (ao lado Angeloni
- APTO ej suite, 2 qtos, dep. empregada. R$
480,00.
627 - APTO. ED. CAETANO CHIODINI- CENTRO ej
2 qtos e gar. R$300,00.
628 - APTO - ED. BARÃO - CENTRO ej suite + 2

qtos e gar. R$ 409,00. _

629-APTO-JARDIM CENTENÁRIO cf1 qto. R$ 200,00.
630 - APtO - ED. GARDENIA - CENTRO ej 1 suíte
+ 2 qtos. - R$ 400,00.
631 - APTO - BARRA DO RIO CERRO - RES.
HÚNGARO (PRÓX. MALWEE) ej ,2 qtos - R$
290,00.
632 - APTO - SANTA LUZIA - ej 1, 2 e 3 'qtos a

partir de R$ 160,00.
633 - APTO - CENTRO (próx. Sinaleiro Jguá
Esquerdo) ej 2 qtos - R$ 300,00.
635 - QUITINETE - ED. MARQUARDT a partir de R$
200,00.
636 - APTOS NOVOS - VILA LENZI ej suíte + 2

qtos e garagem - R$ 385,00.
638 - APTO - CENTRO - cobertura ej suíte + 3

qtos, garagem pj 2. carros - R$ 500,00.
'

640-APTO- CENTRO-ej suíte + 2 qtos., garagem.
R$ 7�0,00.
641 - APTO - CENTRO ej 3 qtos, eoz., mob.,
despensa e garagem - R$ 450,00.
656 - SALAS COML. - SANTA LUZIA a partir de
R$150,00.
659 - SALA COML. - CENTRO - ej 3 amb. e bwe.,
após centro médico odontológico. R$ 250,00.
660 - SALA COML. - CENTRO ej 70m2 - Rua
Leopoldo Malheiro - R$ 300,00.
664 - SALA COML. - VILA LALAU - ej 300m2, ej
estae. na frente. R$ 670,00.
671-SALA COML. -CENTRO- ej 2 amb., ej 60m2•
R$ 300,00.
673 - SALACOML - CENTRO ej 70m2. R$ 400,00.
674 - SALA COML. VILA LENZI - ej 50m2. R$
220,00.
676 - SALA COML. - CENTRO Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, ej 32m2• R$ 280,00.
678 - SALA COML. - ED. MARKET PLACE - CENTRO
- Cj 45m2• R$ 270,00 .

682 - SALA COML. - VILA LALAU R. Pref. Waldemar
Grubba, ej 70m2 - R$ 440,00.
683 - SALAS COMLS. -ILHA DA FIGUEIRA R. José
Theodoro Ribeiro, a partir de R$ 280,00.
697 - SALA COML. - CENTRO - R. Procópio Gomes
de Oliveira a partir de R$ 2.500,00.
804 - GALPÃO - ILHA DA FIGUEIRA R. Matias
Ruysan, ej 525m2 R$ 1.500,00.
902 - TERRENO - CENTRO R. Barão do Rio Branco.
ej 800m) R$ 500,00.
'903 - TERRENO - CENTRO R. Angelo Sehioehet ej
500,00 R$ 280,00.
905 - TERRENO - VILA NOVA R. Guilherme
Cristiano Wackerghagem ej 1.807,01m2 R$
350,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 5 de outubro de 200212 CORREIODO POVO

Intermediária

\

Vende: 2 casas em alvenaria, sendo:
uma 60 m2 (3 dorm.); e outra 36m2 (2
dorm.). Terreno de 360m2. Lot. Corupá.
Preço: R$ 28.000,00 (Aceita carro)

Vende: Ap., contendo 3 dorm., (área
aprox. 90m2), c/ excelente

acabamento. Ed. Vila Nova Preço: R$
55.000,00 ou entrada +flnanciamento \

Vende: Terreno de esquina, cfárea
456 m2. Lot. Vila Romana (Vila
Nova) Preço: R$ 38.000,00

Vende: Casa alvenaria, cf área 130

m2, em terreno 450 m2. São Luis

Preço: R$ 37.000,00

Vende: Sobrado (semi acabado), c/ ,

área 265 m2, em terreno 356 m2.

Czerniewicz: Preço: R$ 76.000,00
(Negociáveis)

Vende: Casa alvenaria (semi
acabada), cf área 100 m2, em terreno

de 1.100 m2. BR 280- Guaramirim
-.

. /

Preço: R$ 75.000,00

Vende: Casa (em construção), cf área
70 m2, em terreno 710 m2. São Luis

Preço: R$ 27.000,00

Vende: Casa alvenaria, cf área 125

m2, em terreno 392 m2. Vila Lenzi
Preço: R$ 75.000,00

VENDE

Vende: Casa em alvenaria, cf área
aprox. 100 m2, em terreno 390 m2.

.

(Vila Lenzi)
Preço: R$ 36.000,00

Vende: Casa alvenaria, cf área 122

m2, em terreno 455 m2. Czemiewicz
Preço: R$ 55.000,00

-+ VENDE

-+ Vende:Casa alvenaria, cJ área 270 m2 (6 dorm.), em terreno 750 m2.
Rua: Paulo dos Santos (Vila Lenzi). Preço: R$110.000,00
-+ Casa madeira, cJ área 90 m2, em terreno de 320 m2. Ilha da Figueira.
Preço: R$ 22.000,00
-+ Mine chácara, em terreno cfárea 2.000 m2, contendo casa mista, cf

aprox. 117 m2. (Tifa Teresinha) Preço: R$ 23.000,00
-+ Casa alvenaria, cJ área 238 m2, em terreno de 580'm2: (Vila Lenzi).

Preço: R$ 85.000,00 r

-+ Casa\alvenaria, c/ área 172 m2, em terreno 405 m2. Rua Irmão Leandro

(Vila Lenzi) Preço: R$ 70.000,00,

I

Casa em alvenaria, contendo 3 dormitórios

(suíte cf hidromassagem), cf área 189 m2, em
terreno de 1.094 m2. Jaraguá Esquerdo

Preço: R$ 172.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BMW 3251A

Gol 16V
Gol MI

Ranger compl.
Gol1.6
uno 4p
Kadett 1.8

Monza GL
'" ,Y r ,

"'J�ilPO SLX.2.0

"I Tempra V8 Compl.
.

Saveiro CL1.6

""'tleve 1;6
�� ç)�rati CL

�
r Parati GL 1.6

Fiorino IE

YBR 125

cinza

branco

verde

vermelho

branco

vermelho

vermelho

branco

verde

azul

branca

branca

branca

yermelha
branca

vermelha

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

WOLKSWAGEN
vermelho 98

Parati CL 1.6 MI vermelha 98

FIAT

Palio ELX compl. vinza 01
Palio Weekend vermelha 00

vermelho 98
Uno ELX vermelho 95

Tipo 1.6 Cinza 95

Tempra Branco 95

Premio Branco 92

FORD
Escort GL Dourado 90

Escort 'GL Azul 88

CHEVROLET
Corsa seoan Super 16V Branca 00

KadettGL Prata 97
Corsa Preto 96
Corsa Grafite 95

KadettSL Prata 91
Monza SLE Vennelho 91

Classe A Classic 190 Prata 01

Peugeot205�51 Vermelho 9.6
\� Peuge'ot 405 SU. Grafite 95

R$ 17.300,00
R$ 26.000,00
R$19.500,OO
R$ 20.500,00
R$ 12.800,00
R$ 12.800,00
R$ 1�.500,OO
R$ 10.500,00
R$ 13.800,00
R$ 9.500,00

R$ 9.600,00

Palio EX c/ OH, VE, trava preto 200:1-
Marea ELX cinza 1999

Palio Weekend sport preta 1999

Vectra GL compl. prata 1998

Palio EX azul 1999

Gol16V 4P branco 1999

Gal MI 2p branco 1999

Corsa Wind roxo. 1997

Paratí CL 1.6 vermelha 1997
Gol CLl1.6 branco 1995

GOl1000l, verde 1995

Corsa Wind azul 1995

Escort L 1.8 azul 1993
Kadett SLE cinza .1990

Voyage GLS 1.6 vermelho 1988

R$ 9.000,00
R$ 7.800,00
R$ 6.300,00
R$ 4.800,00

G
G

G

GNV

G

G

A

G

G

G
G

G

G

A

G
G

.

Celta - ar
Santana GL cl OH
Ranger compl.
Uno Mille EP 4p c/Tifo
Uno Mille 2p, cl TrIo
Versalles ghla compl.
Golf GLX ar 94
Corsa Wlnd 1.0
F-100 oornpl, Diesel
Monza SL c/Tifo
Monza SL c/Tifo álc
Escort Xr3 2.0 compl.
Tempraf!./, 4p
Escort GL 1.6
Gol CL1.6
Kadett SLE c/Tifo
Monza SLE cl TrIo
Monza SLE cl TrIo
Escort L 1.6 álc
Monza SLE cl TrIo
Uno CS 1.3 álc.
Escort L 1.6 álc
Passat LS álc
Chevette
Fusca 1300
Saveiro GL 1.8 c/HD
Corsa Wlnd 1.0
CorsaWlnd
CG tltan

01
98
97
96
96
95

94
94
93
93
93
93'
92
89
89
89
89
88
86
86
85
83
82

prata
branco
preta
vermelho
vermelho
vermelho

preto
preta
azul
azul
vermelho
branco
azu
branco
verde
prata

, cinza
cinza
prata
vermelho

preto
cinza
80 branco
vermelha
branca

azul
01 vermelha

,

AUTOMOVEL
275-2164 - 372-3614

Palio ED
Gol1000 MI
Kadett GLS compl.
Tempra
Kadett GL compl.
Alfa Romeu 24\1 cornpl,
Kadett GSI, compl. + courd
Gol CL 1.6
Fiorino LX
Escort guia
F-1000
Passat Vilage
Santana 2p DH
Escort GL
Fusca
Fusca ;'
Gol competição GIII
XR 200

00 G
98 G
98 G
96 G
96 G
95 G
93 G
92 G
89 G
88 A
86 D
86 A
85 A
84 A
78 G
76 G

95
R$ 2.200,00 + 18x R$ 75,00

R. Coi. Procópio Gomes de Oliveira, 841 - Jaraguá do Su
E-mail: marcosp@netuno.com.br

Arduíno
Veículos 371-422

VIVotorantím 1 Finrinç,tS

I
,

I
Gol GIII, 4p, 16V 01
Gol GIII, 4p, 16V 00
Gol 4p, 16V' 99
Corsa sedan super

. 99
Fiesta Class, compl. 99
Corsa super, 2p 98
Palio EO, 4p 98
Vectra GL, compl. 97
Palo Classi, cornpl. 97
Uno SX, 4p 97
Kadett GL, compl, 96
F-1000 XLT cornpl, HSB 97
Gol CL 1.6 96
Saveiro'GL 1.8 95

Kqdett GL 2.0 95
Vectra CD 94
Santana CL 1.8 4p. OH � 93
Saveiro CL 1.6 91

Voyage G.L 89
CB 400 84

azul Gas.

bege Gas.
branco Gas.
branco Gas.
azul Gas.
verde Gas.
azul Gas.
azul Gas.
vermelho Gas.
cinza Gas.
cinza Gas.·
verde die.
branco Gas
vermelha Alc.
vermelha Gas.

preto Gas.
.azut Gas.

prata Gas.
cinza Alc.
azul Gas.

. 370-2227/9975 ..1804
Rua Pref. Waldemar Grubba 3841 - Jara uá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI934-J

1044 - Loteamento Versalhes: (asa em alvenaria
(sobrado) em construcão (fase de acabamentol

com 270 00m2contendo 1 suíte + 2 qtos, sala de 'PII
estar.e jantar, copa, coz., lav., gar. para 3

carros.Terreno +- 480,OOm2• RS 93.000,00
AMIZADE
1058· Casa c/ 3 qtos, sala, coz., bwc social, gar. pi 2 carros, lavanderia.
RS 55.000,00
1060·Casa em Alvenaria com 340 m2de área construída e 600 m2 de
terreno. 3 Su�es, 2 quartos, 3 BWC, sala de estar, churrasqueira, cozinha
sobmedidc, garagem pi 3 carros no valor de RS 280.000,00
1004· Casa em alvenaria, loteamento Versalhes. Casa com 280,11 m2
e terreno com 450 m2• Aceita·se carro. Valor RS 140.000,00.

1066 - Amizade - casa em alv., semi-acabada, 2
qtos, 3 bwc, sala, coz., gar. pi 2 carros, 1 suíte,
copa, lav . .Ierrene: 450m2 (asa: 280,11 m2 área

constr. RS 140.000,00,aceita-se carro

BARRA
" 1002· Caso cl 3 quartos, bwc, cozinha, sola, gar. casa tem 90,00 m2
de área construída. Terreno cl 600 m2• RS 36.000,00
1003· lot. Girolla,terreno cl 392m2• RS 29.000,00

•

1005· Barra do rio cerro: Terreno com t· 320,00 m2 I Loteamento
Raeder RS 7.000,00.
106Herreno cl 392 m2, no loteamento Girolla. RS 25.000,00

CENTRO
1032� Ed. Catarina Erching, 1 suíte t 1 quarto, bwc, sala,etc ... RS
70.000,00.
103J- Casa em Alvenaria com 162m2 e terreno com 1.050m2• RS
1 BO.OOO,OO.
1037· Ieneno com área de 650m2, em frente ao Ed.Amaranthus. RS
65.000,00.
1038· Apto no Edf. Carvalho com 1 suíte t 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, dependencia de empregada completa, mais 1 bwc social. Apto
c/ 153m2• RS 60.000,00 t 3B"parcelas junto a Caixa Econômica Federal.
1039· Apto no Edf. Carvalho com 1 suíte t 2 quartos, sola, cozinha,
lavanderia, dependencia de empregada completa, mais 1 bwc social. RS
90.000,00
1040· Apto cobertura no Edif. Jaraguá, 2 salas conj., 1 suíte t 2 qtos,
1 bwc, lavabo, dep, de empregada compl. RS 180.000,00.
1045- Ed. Catarina Ersching, apto com 330m2• contendo 4 quartos (2
suítes) e demais dependências. localização central próximo ao rodízio'de
Pizzas Caneri. RS 270.000,00
1057· Casa em alvenaria com 191,56 m2 e terreno com 1.050 m2•
Semi- acabada. Valor RS 150.000,00.
1062 -Icse em alvenaria com 150 m2 de área construída e t ·330m2"
de terreno localizado na Rua Felipe Frenzel n' 89, próximo a Milium.
1 suíte, 2 quartos, 2 salas, copa, cozinha, churrasqueira, garagem pi
2 carros

CZERNIEWCZ
1020· Casa 2 andares cl suíte t 2 quartos (entrada na rua do Pomo)
RS 130.000,00.

1021 . Terreno Rua Roberto Ziemann (próx Canarinho) cóm 2.548,91
32 x 24,80 RS 250.000,00
1022 . 2 casas com terreno de t· 650 m2 RS 90.000,00. "

ILHA DA FIGUEIRA
1006 - Casa alvenaria, Rua Mathias Ryson, próximo Posto Pérola, órea
com 435m2 e construção com 104m2• 3 Quartos, sala, bwc,lavanderia. RS
70.000,00
1016· loteamento da Dona Olinda Ierrenc com 304 m216x19 RS
15.000,00 Rua Santa Júlia.
1065· Casa cl 160m2, 3 qtos, copa, toz., lav., gar. cl chur., 450m2 de
terreno. RS 65.000,00

"

_ .1100 -Iesu em Alvenaria com uma área de 160,00 m2 terreno com

450,00 m2, com divisão interna, 3 quartos, salas, copa - cozinha, área de
festas com churrasqueira e garagem. Rua Pe. Donato, 31811ha da Figueira.
Valor: 65.000,00 I

220- Terreno cl Galpão Industrial localizado no Ilha do
Figueira, Ruo Carlos Oescheler, 40. (Entrado poro Pedreiro

Rio Bronco l. Área de Terreno: 1609 m2 e área
construído:340 m2• (Galpão com 250 m2, escritório com 30
m2 e galpão de madeiro cl 60 m2• Valor 185.000,00.

JARAGUÁ ESQUERDO
1031 - Casa com 504m2, Rua João Franzner, terreno com 15x31. RS
160.000,00

,
NEREU RAMOS
1024 - Terreno com (asa na. Rua João Ropelallo. Esquina
com a Rua Edmundo Koch com 31.012m2 edificado com a

cosa de aproximadamente BO,OOm2, valor RS 135.000,00
Condições o combinar.

SÁBADO, 5 de outubro de 2002

1101 - Casa em alvenaria área de 180,00 m2, terreno com' área de
600,00 m2, com divisão interna, com 1 suíte t 2 quartos, sala de estar,
cozinha, área de fesías, churrasqueira, piscina, garagem para 2 carros.

Rua Arduino Pradi, Jaraguó esquerdo, 44. Valor: 125.000,00

ÓTIMO PARA INVESTIMENTO
Casa em alvenaria com área de 90 m2Localizada
na EstradaNova no Valor de 24.000,00.
AceitaRS 15.000,00deentrac1aemais3X3.000,00

(aso CO[T1 3 quartos, garagem pi 2 carros, bwc, Rua Dom
Bosco 69. (Aceita-se carro). RS 85.000,00/ próx. a Demicor

NOVA BRASíliA
1064-A - Terreno sem benfeitorias, próx. Arte lage, c/ 1.200m2, fazendo
frente pi Rua João Planinsheck, em 20m, c/ 60m de profundo RS 85.000,00

VILA BAEPENDI
,

1056· Aplb c/ 3 qtos, 2 bwc, sala, copi, coz., sacada, gar. RS 60.000,00

Engetec Construtora e Imobiliária
Fone/Fax': (047) 370�0919/370-0819

E-mail."engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253

Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772

VILA LALAU
1017- Terreno c/ 585,00m2e sobrado com 140,00m2 RS 70.000,00 passa
a ponte da Ilha da Figueira para Vila lalau entra no primeira a diretla.
1019,· Apto. próx a recreativa Marisol, com suíte ,t 2 quartos 240,00m2, sala
cozinha, dep. completa de empregada RS 100.000,00

VILA NOVA
10Ó7· Terrenos com 425,25 m2 (15x28,35) RS 35.500,00
1008· Terrenos com 675,00 m2 (l5 x 45) RS 51.513,00
1009· Terrenos com 490,00 m2 (l8 x 28,35) RS 56.000,00
1010· Terrenos com 570,00 m2 (l5 x 38) RS 60.343,00
221- Casa em Alv .. 3 qtos, 2 solos conjugados, estacionamento
privilegiodo, 2 bwc, dep. de empregodo,- cozo e lov .. Ruo do Rodio
Brasil Novo. Terreno com 1.000 m2 e coso com 130w. RS 108.000,00.

1041 . Casa em alvenaria, próximo ao Forum com sala de visitas com 2 >

ambientes, suite com closet, sacada, hidromassagem, 2 quartos e 1 suíte
de visitas, cozinha com armórios embutidos revestidD de granito, sala
comercial independente, com 55,10 m2, salão de festas, 2linhas,

telefonicas,etc... R$ 220.000,00

1001- (asa semi - acabada ótima localização, ao
lado da recreativa da Duas Rodas.R$ 170.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO. 5 de outubro de 2002 CORREIO DOPOVO 15

,

�Realizando seu sonho lmoblliérío k
o
o

COO 176 - FIGUEIRA - Residência
em alvenaria medindo 200,OOm2 - 1

suíte, 2 quartos, 2 salas, 2 banheiros,
cozinha, lavander-ia, dispensa,

garagem, área de festas, piscina,
edícula com 2 quartos, terreno

medindo 1.200,OOm2todo murado
ValorRS 85.000,00

, COO 305 - VILA RAU - Condomínio
Renascença - Residênci� nova de
esquina em alvenaria medindo

164,OOm2 � 1 suíte, 2 quartos, sala em

2 ambientes, cozinha, lavanderia,
banheiro, 2 vagas de garagem, área
de festas - Valor RS 92.000,00

I COO 337 - VILA NOVA - 4 quartos,
, 2 salas, 2 banheiros, copa, cozinha,

lavanderia, área de festas, garagem -

Valor RS 80.000,00

COO 359 - VILA LALAU. - Sobrado
com 1 suíte, 3 quartos, dep. de
empregada, sala, copa, cozinha,

lavanderia, banheiro, lavabo, garagem
- ValorRS 110.000,00

FONES/FAX (47) 275-29�O - 275-2920 - 275-2777

dejaimoveis@netuno.com.br DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - se

Silvania Tcharlene

Depto de locação

COO 266 - FIGUEIRA - Terreno
medindo 468,OOm2 - RS 16.000,00

COO 319 - POMERODE - CHACARA -

Medindo 139.314,OOm2 - com residência
com suíte rústica - 2 lagoas - rio com

cachoeiras - 4.000 palmeiras real de 3
anos - 1.000 eucaliptos de 20 anos-

rancho - galpão - V()lor RS 90.000,00

COO 338 - NOVA BRASILIA - Edifício
Mathedi II - 3 quartos, sala, cozinha

mobiliada, lavanderia, banheiro, garagem
- ValorRS 52.000,00

COO 360 - CENTRO - Residência com 3

quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor

RS 90.000,00

COO 269 - BARRA DO RIO CERRO
Sobrado com 1 suíte, 3 quartos, sala

intima, sala, copa, cozinha, 2 banheiros,
escritório, dispensa, lavanderia, dep. de

empregada, área de festas, aquecimento a

gás, 3 gara'gens, muros de pedras,
calcamento interno, massa corrida - Valor

RS 120.000,00 (troca-se)

COO 324 - RIO MOLHA - CHACARA ...

medindo 3.500,OOM2 -A cinco minutos do
centro com ruas 100% asfaltadas - área toda
escriturada - 2 lagoas com peixes - rancho
- jardim - portão eletrônico - resido com 4

qtos, sala, coz., gar. - terreno murado -

pomar - portão eletrônico - Valor RS
110.000,00 - Aceita-se caminhonete a
diesel como parte do pgto

.

COO 340 - FIGUEIRA - Terreno
medindo 395,OOm2 - Loteamento

Divinópolis -

ValorRS 15.500,00

,

COO 365 - JARAGUA ESQUERDO
Sobrado - 4 quartos, sala, cozinha, 4

banheiros, varanda, 2 telefones, terreno
todo murado - ValorRS'58.000,00

COO 272 - ANA PAULA - residênda em

alvenaria com 1 suíte, 2 quartos, copa/
cozinha, sala, lavanderia, banheiro,

área de festas, garagem - próximo ao

posto MIME-
ValorRS 60.000,00

COO 328 - NOVA BRASILlA - 2
Residências (Mista 200,OOm2) + (alvenaria

70,OOm2) - 3 quartos, 3 salas, copa,
cozinha, lavanderia, 3 banheiros, 2
garagens - ValorRS 120.000,00

COO 348 - BARRA - 4 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - Valor

RS 60.000,00

COO 368 - VILA LALAU - Residência
em alvenaria - 1 suíte, 3 quartos, 2
banheiros, lavanderia, copa, cozinha -

<,

,

ValorRS 46.000,00
I

COO 304 - VILA RAU
Condomínio Renascença - Residência

nova em alvenaria medindo
150,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos, sala
em 2 ambientes, cozinha, lavanderia,
banheiro, 2 vagas de garagem, área
de festas - Valor RS 85.000,00

COO 329 -ILHA DA FIGUEIRA -

Loteamento Piazera - 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
deposita - Valor RS 30.000,00

COO 351- NOVA BRASILlA
Edifício Mathedi - 2 quartos, doset,

cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor 52.000,00..;.
TROCA PORAPTO EM MEIA

PRAIA -ITAPEMA

COO 381 - FIGUEIRA - Residência
em alvenaria com laje - 3 quartos;
sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, terreno todo murado -

próximo ao centro - RS 58.000,00

DIVEL - Quitinete na Vila Lenzi - ótima rentabilidade no caso de locação ou excelente localização para moradia com um custo de manutenção Baixo - Valor RS 7.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ILar Imóvei� ..
275-2010 /9101-9028/9122-7393

. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

I
TERRENOS

I
• Terreno Marcelo Barbi, c/ 350,00m2• R$ 16.000.00.
• Terreno c/ área de 442,00m2 (13x34), sito no loteamento

, Piermann, próx. a escola Giardini Lenzi. Valor R$
20.000,00.

CASAS
• Casa de madeira c/72,00m2, Rua Antonio José Macedo

1-
Constantino Pradi - Jguá Esquerdo. Valor R$

I
30.000,00.
• Casa qe alvenaria, Jguá Esquerdo, c/ 65,00m2, lote \

21. R$ 20.000,00 + 39x R$ 270,00.
• Casa mista, c/ 130,00m2 - Rua Waldomiro Schmidt.
R$ 37.000,00
• Casa de alvenaria, c/ 400,00m2• Centro.
• Casa de alvenaria, c/ 280,00m2, em contr. (70%

I
concluído), no Jaraguá Esquerdo. R$ 65.000,00

•.
Casa de

alvenaria.
r c/ 70,00m2, no Lotedme.nto Ouro

Verde (Barra). R$ 14.000,00 entrada + 57x 500,00
• Casa de madeira, c/ 80,00m2, no Firense - lote '1 O'_
Jguá Esquerdo. �$ 15.000,00 + prestação

.

• Casa de alvenaria Jguá Esquerdo, ç/ 60,00m2, Lote
105 - Firense. R$ 20.000,00 + 38x R$ 270,00
• Casa de alvenaria, c/ 220,00m2 - Lot. Juventus. R$

185.000,00
- aceito carro menor valor.

• Casa de alvenaria, c/ 90,00m2• Rua Horácio Pradi, 161.
APARTAMENTO

• Ed. Florença, c/ 170,00m2 - ótimo acabamento. R$
130.000,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA PEQUENA

I'
ENTRADA

• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II
• OURO VE�DE • FIRENZE

CONDOMlíNIO FECHADO

-FLAMBOYANT

EDIFíCIO GONZAGA

Aptos de 2 e 3 quartos [finonciornento próprio)

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

,
til371-1136

"
,

Especializada em
estofamento
automobilístico

em couro e

tecido
E·mail: estofariagaucha@netuno.com.br
www.embrainfo.com.br/estofariagaucha

VENDE-SE OU TROCA-SE
casa mista (nova) em Joinville por casa em Jaraguá do

Sul, bairro Vila Nova. Apto cl 160m2, terreno cf
735m2• R$ 75.000,00, toda em itaúba, fina

acabamento, pintura a óleo, 1 suíte, 3 qtos, sala, 3
bwc social, sala de jantar, COZ., gar., varanda, lav. +
cobertura pI 2 veículos cl 34m2 (toda em itaúba).

Tratar: (47) 439-1100 ou 9975-0963.

Fone/Fax: (47) 275·1858 I.. ItJIIl.lllatJOf.Jún.oFtlrlelrll,.�.�� .. �... Il.Il.. I� .. cia .. l)t).IIIIl�.r... �.�IIl .. L.IlIa.II.·.Jllr","� .."".. �I ...

'

Para anuncias ligue: 37J -191�

empregos

I

JARAGUÁ DO SUL'.. '"

ISO 9001
�l'.II.IU.otwWW.JaE:
�hQllCA:.�

Inscrições Abertas

F/ESC
SENA/

,

CURSOSI TECNICOS
• Eletromecânica

(Matutino, Vespertino e Noturno)
• �/etrônica (Matutino e Noturno)
• Eletrotécnica (Matutino e Noturno)
• Estilismo (Matutino 'e Noturno)
• Vestuário (Matutihq e Noturno)

I
OBS: A Direção reserva-se o diréito/ de não realizar o curso caso não seja'I

atingido o número mínimo de candidatos matriculados, por turma.

PROCURO PESSOAS - pi área de
vendas e liderança pI trabalhar cl
produtos naturais pI saúde e beleza.
Tratar: 273-0383 ou 91:18-8386.

PROCURO PESSOAS - pi área de

vendas e liderança pi trabalhar cl
colchões magnéticos e acentos

magnéticos pI carros, Tratar; 273-
0383 ou 9118-8386.

DIARISTA - ofereço-me pi
trabalhar. Tratar: 273-0530.

PROCURA-SE - de costureira,
dobração, etc. Tratar: 276-3100.

COMPRA E VENDA
DE CONSÓRCIOS

(DE CARROS, MOTOS, CAMINHÕES E IMÓVEIS)

COMPRO CONSÓRCIOS
DE CARROS, MOTOS OU

CAMINHÕES, COM MAIS
DE 15 PARCELAS

PAGAS. PAGO A VISTA

Tratar: (47) 9951·3905

I'

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi �rJ I
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

Rolamentos -

Retentores -�

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Programação de Cursos
CURSO

HORÁRIOPERíODOCH DIAS INVESTIMENTO

DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL

07/10 a 28/10 2",4" e 6" 19h às 22h
'

30h 1+1 de R$ 91,00 ou

1+2 de R$ 65,00

APERFEiÇOAMENTO PARA SECRETÁRIAS

15/10 a 19/12 3ª e 5" 19h às 220 1+2 H$ 105,0060h

�
15h

h
�� 30h

15h

39h

NEGOCIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS

21/10 a 25/10 2" a 6" 19h às 22h R$ 130,00

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

28/10 a 08/11 2' a 6" 19h30 às 22h30 1+1 de R$ 92,00

ATENDIMENTO E VENDAS NO VAREJO

, 28/10 a 01/1:1. 2" a 6" 19h às 22h 1+1 R$ 70,00

CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL

19h às 22h 1+1 de R$ 120,0029/10 a 10/12 3" e 5"

,

LANÇAMENTOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO
* A Arte de Bem Receber e * Decoração de Vitrines

* Etiqueta Social e
Profissional
* Maquilagem
* EmbalagensNatalinas e

'

Ocasiões Especiais
* Oratória
* Oratória Nível II
* Workshop - Como se

Vestir com Elegância

Servir
* Arte Floral - Arranjos e

'

Buquês
* Decoração de Ambientes

CORREIODOPOVO 17

®SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

ARTES CÊNICAS
Espetáculo dia 15 de outubro de 2002-

,

PARCERIA SESC& UNlMED
PROJETOBAÚDEHISTÓRIAS-

CIRCUITO CATARINENSEDENARRATIVAS

hTEMPORA MUTANTUR,' com o contador de histórias Celso Sisto, de Chapebó/SC
'

(Espetáculo Adulto e para estudantes do Ensino Médio. Maior�s de 16 anos).
">S.

Ó espetáculo TEMPORA MUTANTUR é uma tentativa de reunir, lado a lado,
algumas das versões mais conhecidas no Brasil, da famosa "Chapeuzinho
Vermelho", desde a mais trágica até a mais dramática e filosófica,' sem
deixar de passar pelo humor e pela visão infantil como forma de relei�ura.
Entre uma história e outra há a vozdo "(en)cantador" de histórias, seus
comentários, seus recursos cênicos e sua interpretação recheada de

emoção.
Duração: �O rnin: "

"

Local: Museu Histórico Municipal "Emílio da Silva" de Jaraguá do Sul
R. Praça Ângelo Piazera, SN

Horário: 16h e 20h

Gratuito

Rua Preso Epitácio Pessco, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail.:cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-917

Consórcio

Begata
N- ... ,. "g•. '.' ."

•. IIao ,se en . ane mais••

Com mais de 10 anos no ramo
Com mais de 5 p1i1 clientes ativos aqui na região

..' A

,

50 FALTA VOeE!!!

I

" Gru O Super Fácil 500
Pen,sando em você o

CONSÓRC'IO REGATA
,lança,o grupo

"SUPER FÁCIL 500,"
para ca,rros e motos,

você paga somente metade da parcela
até a contemplação
com no mínimo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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X - PINGUIM
'X - BACON
X - CALABRESA
X - EGG
X - SALADA
X - BURGER
X - TIKE
X - CORAÇÃO
X - MINGNON
X - BIFE
HAMBURGER
BAURÚ
MISTO QUENTE
QUEIJO QU ENTE
HAMBURGER Cf
FRANGO
PÃO ct BIFE
PÃO ct BIFE E QUEIJO
MISTO FRIO
PÃO ct BOLINHO
BOLINHO
PASTEL

SORVETE i"LITRO
SORVETE 2 LITROS

"

BATATA FRITA
CORAÇÃO DE FRANGO
BIFE (PICADO OU INTEIRO)
CAMARÃO AO PAUTO

'

MOELA DE FRANGO
QUEIJO (PORÇÃO)
PEDAÇO DE PALMITO
PRESUNTO E QUEIJO
FRANGO À PASSARINHO
PICADINHO FILÉ DEF'RANGO
PICADINHO FILÉ DE FRANGO ct QUEIJO
POLENTA FRITA (12 PEDAÇOS)
AIP!M FRITO (1 2 PEDAÇOS)
PICADINHO DE MINGNON

DA CASA

FRANGO

PALMITO

PRESUNTO

MILHO VERDE
CALABRESA

ATUM

MUSSARELA
CAMARÃO
4 QUEIJOS
PORTUGUESA

FRANGO C/ CATUPIRY

§@í?\1�WU�
fDfl

SÁBADO, 5 de outubro de 2002

de mad., azul. R$ 5,900,00.
Tratar: 371-6702 ou 9965- '�
8875. I'

MARAJÓ - vende-se, 88, gas.
R$ 3.000,00 + 6parc. R$
150',00. Tratar; 371-4284.

veículos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária .Jardim .Jaraguá Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 - 371 ..65821 Plantão: 9997-9471

CZERNIEWICZ - casa em alv., com área
total de150,00m2, 3 dorm., 2 salas, 2 bwc,
coz., área serviço, dispensa, garagem pi 3
corres, chur. Terreno cl 350,00m2. Valor R$
60.000,00 (próx. Hospital Jaraguá)

CENTRO - casa madeira cl área pi fins
comerciais na Rua: Guilherme Weege,
n? 350, cl área total de 120,00m2 - ter

reno ...-( 14x35) 490,00m2• Valor
R$l 05.000,00 (negociáveis)

CZERNIEWICZ - casa em alv. cl áreb:J
total de 182,00m2, suíte + 2 dorm., 2

salas, 2 bwcs, cozinha, área serviço,
garagem pi 3 carros, área cl chur. -

terreno cl 332,00m2• Valor negociável.

SÃO LUIS - casa em alv., cl área total
de 11 O,00m2, 2 dorm., 2 salas, bwc
social, coz., área serviço, gar. pi 2
carros, terreno (15x35) 525,00m2. Valor'
R$ 50.000,00 (projeto pi construção de
um sbrado e liberada pi financ. banc.)

BAEPENDI - ótimo terreno pi fins co

merciais, cl éree de 2500m�, 77,50m
'de frente pi Rua Bernardo Dornbusch.
Valor a combinar.

CENTRO - casa em alv. pi fins com. ou resid.,
cl área total de 157,00m2, 2 dorm., 2 salas, 2

bwcs, coz., área serv., gar. pi 2 carros, chur.,
terreno cl 561,50m2• Valor R$ 85.000,,00
(aceita imóvel �m Jguá até R$ 50.000,00)

CENTRO- apartamento (mobiliado) no ED.
Riviera cl área total de 144,82m2, suíte +2
dorm., sala cl sacada, 2 bwc, cozinha, área
seriço, garagem pi 2 carros. R$ 120.000,00
(aceita troca por casa).

VILA RAU - casa nova (pronta) cl área 134,00,
suíte + 2 qtos, 2 salas, coz., área serviço, 2

bwc, chur., gor., terreno cl área total de :
500,00m2. Valor R$ 100.000,00 (próx. UNERJ).

ÓTIMA OPORTUNIDADE NO CENTRO

,

VILA NOVA - lindo sobrado cl área total de
400,00m2, 4 suítes, 3 salas, algumas peças da
casa cl móveis sob medida, piscina, gar. pi 2
carros. Terreno 515m2• Valor R$ 300.000,00.

VILA NOVA - ótima casa em alv., cl área
total de 180,00m2, suíte + 2 dorm., 2 salas,
escr., bwc-social, lavabo, cozo cl ormórios, área
serviço, gar., terreno cl 450,00m2• R$
10p;000,00 (aceita proposta)

CENTRO - ótimo apto no Ed. Royal Barg
.

cl área total de 134,00m2, suíte + 2
,

dorm., sala cl sacada + chur., bwc
social, coz., área serviço, gar., salão
festa, piscina. Valor R$ 100.000,00.

BARRA RIO CERRO (LOT. P PP) - casa a V.

cl área total de 170,00m2, suíte + 3 dorm.,
2 salas, bwc-social, lavabo, coz., área servi
ço, gar., área cl chur., terreno c/525,00m2•
Valor R$ 130.000,00 (aceita proposto)

VILA NOVA - terreno excelente na R.
Tibério Rozza (próx. Clínica Santa Cecília)
cl área total de (23,82x43,00) 1.044,00m2•
Vedar R$ 65.000,00 (aceit,a proposta)

CENTRO - casa em alv., cl área total
de 268,00m2, suíte + 3 dorm., 3

salas, 3 bwc, coz., área serviço, gar.
pi 2 carros. Terreno (13x29)

352,00m2• ValorR$ 135.000,00 (aceita
apto em Jguá até R$ 70.000,00)

CENTRO - apar
tamento no Ed.
Schiochet cl área
total de 170,00m2,
suíte + 2 dorm.,
sala cl sacada, 2

bwc, cozinha cl
armários, área de

serviço, dep. em
pregada, gara
gem, salão de fes
tas, pscina. Valor:

'

R$ 85.000,00

VILA RAU (Lot. Renascença) -

sobrado novo (pronto) cl área total de
200,00m2 - terreno cl 400,50m2•

Valor R$ 100.0000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RUPO ESPECIAL I
CARROS I,

8.591/00 R$ 127,79 I
9.702,00 R$ ,144,31
O. 78�,00 R$ 160,47
1.394,00 R$ 169,48
12.348,00 R$ 183,67 i

16.140,00 ' R$ 240.08 I
18.990/00

-

R$ 282.481
- I

R$ .19.990,00 R$ 297.351
R$ 21.544,00 R$ 320.471'R$ 23.730,00 R$ 352.991R$ 26.400,00 R$ 392.70 '

R$ 18.398,00 R$ 422.42
R$ �9.9(j�,,0 R$ 445.65
R$ j 1 .2�7'�O R$ 465.44

GRUPO ESPECIA
MOTOS

Crypton R$ 73.
C100 Biz R$ 79,
YBR 125 K R$ ao.
CG 125 KS R$ 80,
YBR 1 25 E R$ 87.

\ C 100Biz + R$ 88.
CG 1 25 KSE R$ 91.
YBR 125 ED R$ 92,2
CG 125 ES . R$ 96.28
XLR 125 R$ 101, 15
XLR 125 ES R$ 114.94
'CBX 200 ,R$ li 7,35
XR 200R R$ 1 33.59

��í;t!;
,

.�.$
.. ;1!52..

61

Tornado � n
-_ ...../"---.'��--'�-'------"".-'

I

.R.naS
Fones: ('47.)

..687,00
- se:

•
COn:iÓfCI'O

UNIAO

(I
c o n s.ô r c r o

UNIAO

•
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é
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UNIÃO

.,
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ó
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•
c o 1'15 6 tc J o

UNIÃO
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diversos
ANDADOR - vende-se,
R$ 30,00. Tratar: 371-
5454, ej Mareio.

QARRACA - compro, pj
5 ou 6'pessoas. Tratar:
370-1225.

BAZAR - vende-se,
.,' , cornpl. R$ 15.000,00.
" � Tratar: 990:2-5620 ou

'"

376-0330, ej Otávio.

, BEBE CONFORTO -

, compra-se. Tratar:
376-1930.

BICICLETA - vende-se,
Sundow, 18m ej guidon
em alumínio. R$ 100,00.
Tratar: 9124-6460.

CACHORRO - vende-se,
filhote de Pinteher. Tratar:

21'6-3206, ej João.

CÂMARA DIGITAL
vende-se, (Web, cam),
modelo caneta. R$
220,00, nego Tratar:
370-0128. \

COMPRESSOR E MÁQ.
DE PNEU - vende-se, pj
borracharia. R$ 1.800,00.
Tratar: 273-0461.

CONSÓRCIO. - vende-sei
.não contemplado. Tratar:
371-2708.

'

t
'

EQUIPAMENTO DE SOM
- vende-se, compl, (para
conjunto). Tratar: 9103-
3358 ou 370-4461, ej
,Anselmo. Valor a eomb.

ESTEIRA ELÉTRICA -

vende-se, marca Hatler,
compl., digital. R$ 600,00.
Tratar: 371-7060.

ESTEIRA ELÉTRICA -

vende-se. R$ 250,00.
Tratar: 372-3598, cj Ani.

ESTEIRA ELÉTRICA -

compro, em bom estado.
Tratar: 371-1737 ou

9997-9590, ej Clariee.

FITAS DE VíDEO - vende

s e , 850, ej estoje e

expositor. R$ 6.500,00.
Tratar: 376-1090.

FOGÃO - vende-se, 4
, bocas, Dako, seminovo,
branco. R$ 120,00.
Tratar: 371-1080, ej
Daiane.

FORNO - vende-se, a gás,
pj padana de 120 pães
franees e a vapor, marca
Venâncio. R$ 700,00.
Tratar: 376-1090.

,

GUITARRA - vende-se,
Gianini, ej destoreedores
e cabo de 71]1. R$
250,00. Tratar: 9104-
1437 ou 376-1357.

ALUGUEL
DE

TRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 371-3349

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Qficial do Registro Civil
do 1!! Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilita
rem para casar os seguintes:

EDITAL n!! 23.941 de 30-09-2002
ALVALlRIO MORAIS E CLADIS SÔNIA EHLERT

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Toledo,
Paraná, domiciliado e residente na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, 1771, apto 01, nesta cidade,
filho de João Mórais e Avila Morais.

Ela, brasileira, solteira, inspetora de qualidade, natural
de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente na

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1771, apto
01, nesta cidade, filha de Adalberto Ehlert e Iracema

Hildegard Liermann Ehlert.

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.

,

ESPUMA - vende-se,
espumaear. R$ 900,00.

LANCHONETE � vende-
Tratar: 376-2279.

se, no começo da Reinoldo
Rau. R$ 3.000,00. Tratar:
9123-5357.

LAVAÇÃO - vende-se, ej
clientela formada e toda
estrutura. Tratar: 9955-
9756, ej Luiz.

MÁQ. COSTURA -

vende-se, Nisin,
overloque. R$ 1.500,00.
Tratar: 372"0053.

,

MÁQ. COSTURA - vende

se, oveloque, sequinha, ej
mesa de ferro. R$ 150,00.
Tratar: 371-6238.

MÁQ. DE FAZER

MÁQ. DE LAVAR CARRO
- vende-se, ej água
quente. R$ 1.700,00.
Tratar: 376-2279.

MÁQ. DE LAVAR":' vende
se, Brastemp, seminova,
7kg. R$ 600,00. Tratar:

370-7481, a noite.

OFICINA MECÂNICA -

vende-se, ótimo ponto de

localização e todos equipo \

prontos pj trabalhar.
Tratar: 371-4284.

TV 14' - vende-se, da
marca Sharps,
seminova. R$ 200,00.

Tratar: 275-3708.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Ultra, 2

controles, Mernory Card e

2 fitas. R$ 150,00. Tratar:
370-9367, após 18h.

VIDEOGAME - vende-se,
Play Station 2, destravado,
ej 6 CDs. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, ej 11 fitas

orig., 4 controles, 2 rambos
paek, 1 memoryeard.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cubo, ej
5 jogos originais, 1
memoryeard e 2 controles

orig. Tratar: 376-2206.

"""
'

CREDITOS
Lavanderia

�� • Higienização

/J/lTRSI, I' f.EVI.R

I Para compra de imóveis, 1

I construção ou reforma !
I de R$ 20.000,00 a R$ 90.000,00,1
prestações a partir de R$ 214,00

podendo usar seu fundo

I:mIStemos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

Tel: (47) 322-7505 ou

9121-6142 C/ Maurício

•Locação e higienização de toalhas e capas
pata salões de Cabelel.relros

.locação e higienIZação de lençol, Jaleco, roupão e

sapatinhos para Clinicas de Estéticas e Medica

.Hlglenlmção da rO!.lpas
de cama li banho para Hotels

• HIglenlzação dO' toalha6 de mesa, gua�anapos
e capas do cadeiras pala Re$taurantes

•Higienização lIe I:dredons li Cobertores
-,

Produtos utilizados

para Higienização
somenre da
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E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusa
ram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presen
te Edita" para que os mesmos compareçom neste Tabelionatll na
Rua Arthur Muller, nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu
debito, ou então, dar rQ_zão por que não o faz, sob a pena de
serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da
Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma
da Lei, etc.
Faz saber ii todos quantQ este edita" virem que se acham neste
Tabélionato para protesto de Titulos contra:

, '

\

ARIANE DOS SANTOS MATOZO - RUA PEDRO A FAGUNDES
45 - NESTA;
DAVI DE ANHAIA - R ONEUA HORST 257 VILA LENZI -

NESTA;
DECORMOBIU DECORACOES LTOA - RUA REINOLDO RAU
815 SÁLA I E 11- NESTA;
DISTR DE ERVAS DE CHIMARAO NILSEN LTO - R 733,
LOTE 53 S/N§ - VILA RAU - NESTA;
EDILAN VINICIUS CARRANCA - RUA FREDIRIKE BOHMAN
ENKE 98 - NESTA;
ESPOLIO DE ANTONIO ADRMÚ FIATKOWEKI - RUA
EUGENIO MORETTI S/NR CENTRO - NESTA;
IND DE EST VILA NOVA LTDA - R JOSE THEODORO
RIBEIRO, 4420 - CENTRO - NESTA;
INDUST DE BORRACHAS NSO - RUA XV DE NOVEMBRO
5485 - NESTA;
INDUSTRIA DE MAQUINAS KNISS LTDA - RODOVIA BR
280 KM 82 S/NR - GALPAO 3 - NESTA;
ITMAR VAILATTI CHIODINI - R MARTIM STHAL 520 -

NESTA;
.

,

JACKSON STEIN - R ANGELO TORINELU 78 - NESTA;
JANE MARIA VIVAN GUARNIERE - AV BRASIL 400 -

NESTA;
LEILA REGINA DO NASCIMENTO - RUA HERMANN SCHULZ
169 - NESTA;
MARA A.R.RODRIGUES ME - RUA LUIZ PICOU 162 -

NESTA;
MARA APAR RIBEIRO RODRIGUES ME - R LUIZ PICOU

\ 162 - NESTA;
MARA APARECIDA H RODRIGUES ME - RUA LUIZ PICOU
162 - NESTA;
MARA APARECIDA RIBEIRO RODRIGU - RUA LUIS PICOU
162 - NESTA;
MARA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES ME - RUA LUIZ
PICOU 162 - NESTA;
MARA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES ME - RUA LUIZ
PICOU 162 - NESTA;
MARY JERUSA GUERCIO - RUA ANGELO SCHIOCHET 173
+ NESTA;
MARY JERUSA GUERCIO - RUA ANGELO SCHIOCHET 173
- NESTA;
METALURGICA JR LTOA - RUA MATHIAS RUYSAN, 296-
NESTA;
MIGUEL RIBEIRO - RUA HERMANN SCHULZ 169 - NESTA;
OSWALDO FERNANDES FABIANO - R.LUIS SATLER 179
- NESTA;
PANFER METALMECANICA1IND COM L - R.BR 280 KM 80
NR 740 - NESTA;
PAULO DARLAN 10RK - R 25 DE JULHO 1648 - NESTA;
PEDRO CIDRAL - 'RUA ALBERTO SANTOS DUMONT 561

.

- NESTA;
REFRIGERACAO JARAGUA LTOA - RUA ROBERTO ZIEMANN
2905 AMIZADE - NESTA;
REJANE CARVALHO DE SOUZA MULLER - RUA BARAO DO
RIO BRANCO 296- SL 2 - NESTA;
RENATO KRUEGER - R RD ALUISIO BOEING 1111 -

NESTA;
RIO CLARO IND LTDA - ROD GUILHERME GENSEN KM 13
- NESTA;

.

RUBENS MUNZFELD - ROD BR 280 KM 69 - NESTA;
SOLAR PRODS UMPEZA LTOA - RUA CARLOS OESCHLER
S/N - NESTA;

Jaraguá do Sul, 02 de outubro de 2002
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Box para Banheiro - Esquadrias em Alumínio e Ferro
Portões Eletrônicos - Vidro Temperado

.

I

A partir de agora você liga para Nilmar,
solicita a presença de um vendedor
e entregando o cupon abaixo preenchido você

'ganha 5% de desc�nto em qualquer compra.

Porta 4 folhas Box TemperadoPortão Tubular cf detalhes Portão cf detalhes Janelas ét venezianas Camarão

Embelezando com Qualidade e Segurança
275-1835/371-4083
R: Barãc do Rio Branco, 862 -Centro

J�raguá do Sul - SC

�--- Para conhecer melhor nossos produtos acesse: www.nilmar.ind.br

� .

Ir------·----·---------.-· --.---�-.------\--�
I rc:

NOME: /

I

I .-cf. ENDEREÇO: I
I E

'

I. mi BAIRRO: CEP: CIDADE:
_

I C TELEFONE: Res. _ ComI.
/

E-MAIL: m,. I
1_. .

....- _. _. _' '

. _. .

._, _' _j. :�

Corrimão pi escada Cerca Tubular 25x50 Porta de Garagem em lambril
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r--------�----------I
LOCAÇAO RESIDENCIAL

I • Ed. Amaranthus- apto. novo, el 306m', suíte t 2 qtos '< demais dep. R. Adolfo Saeani, 36. R$ :1..000,00 I
I • Ed. Resid. Bartel- Vila Baependi, (próx. ROdoviária) el suíte + 2 qtos. R$ 360,00 I• Ed. D. Lourenzo - aptos novos, el suíte + 1 qto. R. Leopoldo Malheiro. R$ 450,00

I • Ed. Mariana Cristina - R. Bernardo Dombusch, el 3 qtos e demais dep. R$ 360,00 I

APTOS EM CONSTR/UÇA-O COM ADMINIS(TRAÇA-O PROM-A' I : ��:��::;g:�::;:��i:�;:::;�:�:�:�:::�:�: :::��:�� I
/

'

I : ��: �:�ITse_n0�:·��:i,���I�au���! �u�:�:e2d�t�:i:�e:0���50,00 I
I • Ed. Amarylis - Vila Nova, semimobiliado, el 1 suíte + 2 qtos e demais dep; R$ 5!,0,00

•

I
,
• Ed. Emilie - apto 109, el 1 qto e demais dep. R,. Epitáeio Pessoa, 415. R$ 250,00

,I • Ed. Prímula � Vila Nova, apto 301/303, el 1 qto e demais dep., el garagem. R$ 300,00 I.
• Ed .. Tulipa - próx. Beira Rio - apto 204,.el suíte + 2 qtos e demais dep., sacada cl ehur. e gar. R$ SOO,OO I• Ed. Aster- R. Marina Frutuoso, apto 303, semimobiliado, 2 qtos, 2 bwc e demais dep., el gar. R$ 400,00

LOCÁÇÃO COMERCIAL
.

J
• Ed. Tower Center - salas de 101m' a 138m', el garagem. R$ 400,00 a R$ 600,00

I• Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - saias, el 40m', l' andar. R$ 400,00
• Ed. Bárbara - R. Epltácio Pessoa, 532 - saias, el 40m', 2' andar. R$ 350,00 I• Ed. Érica - R. Guilherme Hering, 70 -Ioja térrea, el 55m' - R$ 300,00 ,

• Ed. Alberto Marangoni - R. 25 de Julho -loja térrea, el 26m' - R$ 200,00
--

I
• Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, 1549 -1 sala térrea - 36m'. R$ 200,00
• Centro Comercial- R. Mal. Deodoro, 1594· salas diversas, cl 32m' cada. R$ 280,00/250,00 I
• Loja térrea - R. Preso Epitáeio Pessoa, el 460m' - R$ 3.900,00
•. Sala na Av. Mal. Deodoro, -1' andar, el 250m'. R$1.000,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, - 2' andar, el 250m'. R$1.000,00 ./
• Sala comI., na Rua Epitácio Pessoa, 570, de 30 a 48m'. R$ 300,00 a R$470,00
• Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo de futebol). R$ 220,00

VENDAS RESIDENCIAIS

Casa em Barra Velha - Centro -

Rua Manoel A. Silva, 222 - cf 2
suíte + 1 qto e demais dep.

EM PiÇARRAS
Apto. c/170m2, em
eonstr.- suíte + 2 qtos,
sala estar/jantar, bwe
social, cozinha/chur.,
sacada, área de serviço,
c/ 2 vagas de gar.;
Prédio e/quadra poli

I es.portiva, salões de
. festa - Rua Nereu
Ramos. R$105.000,00
- Entrada de

R$ 55.000,00 + 10x

R$ 5.000,00 corrigidas
pelocub )

Rua Adolfo Sacani, 36 - Apto. com
306m2, com suíte + 2 qtos, dep.de
empregada, 2 gar, e demais dep.
Ediflclo cj grande Salão de Festa,
chur., sauna, sala de ginástica, sala
de jogos, piscinas, quadra esportiva,
quiosque e playground. Preços de:
R$ 162.000,00 à R$ 178.000,0051
acabo interno (pare. direto cl o prop.)
Apto 302 acabado ej madeira e

poreelanato. R$ 200.000,00

Ed. Catarina Erching - Apto 302,
cf suíte + 1 qto, sacada cf chur.,
predio cf piscina. R$ 69.000,00

\

TROCA CASA EM
JARAGUÁ DO SUL

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua

José Emmendoerfer
(Próx: Marechán

- Aptos. nº 101 e 106, c/123m2
- suíte + 1 qto. e fiemais dep.
Entrada de R$ 39.618,00 e

assumir parcelas de R$ 95,0,00
corrigidas pelo Cubo

Condo'mínio Residencial Phoenix
RuaBarão do Rio Branco

- Apto nQ 402, ej 155m2, (c/ 2
vagas de gar.) - Entr. de R$

78.000,00 + 6 pare. de eond. de

construção de R$ 1. 750 ,00
(corrigidas pelo Cub) até final de
obra. Entrega emfevereiro/2003,

sem acabo Interno'

Casa àlv. - ej 4 qtos, 2 bwe, sala
estarjjantar e demais dep,"+ 'loja
térrea, ej 192m2• Terreno ej

,450m2• Rua Jaime Gadottf 774-
Jardim l.enzl. R$ 114.000,00

EDIFíCIO TOWER CENTER - Rua João
Marcatto. esq. 'com Clemente Baratto
- Apto. nQ 902: cj eoz. e lav. instalados,
qtos madeira e poreêlanato sob medida
R$ 155.000,00
-'Apto. n2 904: suíte + 1 qto e demais

dep. ej 1 gar. Preço: R$ 78.000,00,
sj acabamento.
- Salas comerciais executivas, para loca
ção,e/gar, Preços a partirdeR$450,00

(I

• Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 surtes, 2 qtos e demais dep, - pronto - parte superior em
construção-Terrenoeom600m', l.ot, Versailhes-R$ 75.000,00
.• Casa em alv.-Cbarnpagnat-R. Celestino Depine, 394-el 200m' de área const. , el suíte '" 2qtos e
demais dep. R$130.000,00
• Casa em alv. el 200m', suíte + 2 qto e demais dep., el405m',seminovo. Rua Virgilio Pedro Rubini,
Lot. Girolla. R$125.000,00
• Casa em alv. el 2 qtos e demais dep. - Três Rios do Sul. R$ 30.000,00
• Casamista na Vila Nova, R. Artur Henehel, 56 -el80m' + edíeulaem alv. 'cl 70m' (terreno el 615m')
'R$80.000,00
• Casa em alvenartac/ 140m'.3quartos, sala, eoz., bwe, terreno cl 600m'-Rua LuizPíeolli-R$
50.000,00-Aeeita-se sítio Jaraguá do Sul ou região.

_ \
• Apto no Ed. Vitória Régia-Vila Lalau - 3 qtos edemais dep., apto 303A-R$ 57.000,00
• Apto no Ed. Vitória Régia- Vila Lalau- 3 qtos e demais dep., apto 302A, el cozinha sob medida e

Churrasqueira na saeada-R$ 58.900,00
'

VENDAS TERRENOS
• Terreno, R. Pe. Aluísio Boeing - Barra do Rio Cerro- el 488m'- R$ 29.500,00
• Terreno- R. Pe. Aluísio Boeing- Barra do Rio Cerro - el 3.500m'- R$125.000,OÓ
• Terreno- R. Alexandre Koeler, Ilha da Figueira-cy 472m'- R$ 25.000,00
• Te�eno- R. Fritz Bartel, 728- Vila Baependi, el 330m'(eas�mad., sem valorcoml.)-R$ 26.500,00
• Terreno-R.JoséAguinaldo de Souza, 170- 720m'-R$ 35.000,00
• Terreno ideal para uso industrial el 20.000m', na R. Chico de Paula - R$130.000,00.
• Terreno em Guaramirim, local nobre para residência. R$ 22.000,00
• Terreno el 920,00m'-R. JoãoC. Stein-Jguá Esquerdo-R$17.000,00

L � �

/

I

Casa alv, NOVA - cf 200m2• Terreno

cf 405m2 - suíte + 2 qtos e demais

dep. Rua Vergilio Pedro Rubini, lote

41, Barra. R$ 125.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO - Terreno

cf 900m2 ocR. João Carlos Stein.

R$ 17.000,00

Edifício Vitória Régia -

Vila Lalau - 3 quartos e

demais dep., apto
303A - R$ 57.000,00
Apto 302 A, ej 2 qtos,
eoz. sob medida e

sacada ej ehur.
R$ 59.000,00

Terreno - R. Pe. Aluísio Boeing .

Barra do Rio Cerro - cf 566m2.
R$ 29.500,00

Três' Ri(/s do Sul i Casa em alv. - cf 2,
qtos e demais dep. R$ 28.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. ' CORREIO DO POVO· 3

PARCIMOVEIS····························· .. ············· .

DÊ ESTA SECiURAHCA PARA SUA FAMíLIA. EDIFíCIO MÔNACO
.:I

Õfêfõ Sego ro

CHãvê, CHãvêCHãvê CHãvê

.. 01 suite, 02 dormitórios

.. Sacaoo com churrasqueira

.. 01 ou 02 vagas de garagem

.. Salão de festas

.. Play-gl'OlZId

.. Localização, Vila Nova

* .

Preço especialde lançamento em
�
condições facilitadas de pagamento.

. APARTAMENTO EDIFICIQ
Com O 1 e 02 dormitórios, sacado,

churrasqueira coletiva, play ground, ótima

localização central. Entrada + parcelamento
di reto com a construtora

•

VOCÊPODETER
UMABELAVISTA

I

•

Ref. 5052 RIO CERRO - próx. Salõo
Aliança. CI coso de mad. cl BO,00m2, 2.000
pés de eucalipto, 12.000 pés de palmeiro
real, 21agoas e 3 roz�ras. R$ 85;000,00

- 3 Dormitórios - 1 ou 2 vagas de
garagem - Salão de festas . Play

qrour.d - 7 Pavimentos c/ elevador -

Financiamento direto pelo Banco ou

pela Construtora.

•

Ref. 2451 VILA RAU- próx.
Supermercado Rau, terreno cl
560,00m2• R$ 33.000,00

Ref. 2200 CZERNIEW/(Z - Ruo Jorge
Czerniewicz, próx. 00 Pomo.
R$ 80.000,00 nego

Ref. 2150 JARAGUÁ 99 - Resid.
Mirando, próx. Salõo 25 de julho, terreno cl

325,00m2• R$ 9.000,00 nego

Ref. 1850 VILA NOVA - Ruo Luiz

Marangoni, terreno cl 2.702,00m2•
R$ 90.000,00 nego '-

Ref. 650 FRANCISCO DE PAULA -

R. let. Corupá, coso cl BO,00m2e terreno
cl 365,00m2• C/3 qtos, 1 bwc, sala, cOZ.,
lav. e dispenso. R$ 25.000,00

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

:. • • . .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 5 de outubro de 2002

• COMPRA
• VENDE
•• ALUGA

I

• ADMINISTRA

Girassol
IMÓVEIS

KPABX 371-7931-
CRECI1741-J E-mail -girassolimoveis@terra.com.br

Cód,2054
CENTRO - Apto Ed.

Royal Barg - cf 134·m2
Suíte + 2 quartos,
salão de festas e piscina.
Preço R$ 100.000,00

Cód. 300 I - SANTA
LUZIA - Lotes com

financiamento DIRETO

ou pela CEF (Prestação
a partir de R$ 70,00)

alv. cf 15 1m2 - 3 qtos + 3 salas + 2

bwc + garagem. Preço R$·S5.000,OO

Cod 1071 FIGUEIRA- Casa alv. c/ 140m2-

c/ 3 qtos, 2 salas, 2 bwc, garagem. Terreno c/
SIOm2 (15x54). Prox. ao Mercado �dréia.

R$ 55.000,00.

Cód 1077 - FIGUEIRA - Casa em

alvenaria com 144 m2, 2 dormitórios e

demais dep. R$ 55.000,00

Cod 2006 - CENTRO .; Apto Ed.

Gardênia, 2 dormitórios e demais .'
dependências R$ 42.000,00

Cód. 2030 - AMIZADE - Apto Ed.
Suelen (I suíte + 2 quartos). Preço

R$ 55.000,00.

Cód 3027 - CZERNIEWICZ - Terreno
com 339.5 m2 � Ria Richard Piske

R$ 24.000,00

Cód 3055 VILA LENZI - Terreno cf
551 m2 (13 x 42) -. Rua Francisco
Piermann - Preço R$ 25.000,00

cea 3105 VILA LENZI - Terreno c/
406m2 (14,50. X 28). R. Maria Cristina Z.

Meurer. Preço: R$ 1,6.000,00

Cod 3111 terreno cl 342,60m2 -

Terreno R. Ollvia Chiodini Pradi, aceita
permuta por imóvel até R$ 50.000,00.

Preço R$ 25.000,00

Madeira cf 70m2 - 3 qtos e demais

dependências. Terreno cf 308m2. Próx.
Salão União. Preço R$ 20.000,00

Cod 1154 Ana Paula IV - Prédio comI.

cf 547m2, 2 qtos, salas comls. e

depósitos. Terreno cl 625m2 (25x25).
R$ 145.000,00

Cód 2053 'CENTRO - Apto Ed. Arno
Reichel - cf 167 m2 - I suíte + 2 quartos

� Fica COZo sob medida. Preço R$
100.000,00

Cód 30S6 JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno cf480 m2 - Loteamento

CarilpoSampiero. Preço R$ 22.000,00

Cod ,31 13 NEREU RAMOS terreno çf
865,30m2 (15x50,90). R: André

Voltolini. R$ 21.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Menegotti Ltda .
•

http://www.immenegQtti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

•

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

MENEGOTTI

CRECI W 550-J

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

=VENDA= 5322 APA'RTAMENTO - CENTRO - RUA PROCOPIO

GOMES DE OLIVEIRA 1320 - APARTAMENTO EDIFÍCIO ISABELA
- ÚLTIMO ANDAR APtO 1001 - SACADA VISTA PARA RUA

PROCÓPIO GOMES 01 SUÍTE + 02 QUARTOS, SALA, COPA,
COZINHA, BANHEIRO, 02 <SARAGENS, PISCINA, SALA

GINASTICA, 02 ELEVADORES, PORTÃO ELETRÔNICO, PINTURA
NOVA, PISO LAMINADO, AQUECIMENTO A GÁS, ETC ... MOVEIS

FICARÃO NO APTO.: COZINHA SOB MEDIDA, JOGO QUARTO
CASAL, ESTANTE, ARMARIaS EMBUTIDOS ... Área do terrenon.oo

m2 Área Benfeitorias 15S.90 m2 Preço venda: S5,OOO.00
.

=VENDA= 5323 CASA - BAEPENDI - RUA DANIEL RUMPEL,
634 - CASA MISTA 110,00 M2, COM 03 QUARTOS SALA,- COPA,

COZINHA, BANHEIRO E DEMAIS DEPENDÊNCIA. ÁREA
TERRENO 3.600,OOM2 MEDIDAS 36,00 X 100,OOM.
LOCALIZADO A 650 METROS - METALURGICA TRAPp,

tERRENO COM VISÃO; PANORÂMICA, MUITAS ÁRVORES,
FLORES, CACHOEIRA, LOCAL EXCELENTE PARA MINI

CHÁCARA PROXIMO- AO CENTRO'JUNTO A NATUREZA. Área
do terreno 3,600.00 m2 Área Benfeitorias 110.00 m2 Preço venda:

47,000.00

=VENDA= 5310 TERRENO - AGUA VERDE - RUA JORGE BUHR

13,70 X l1,50=346M2. EXISTE NO IMOVEL UMA CONSTRUÇAO
DE 54,OOM2 DE ALVENARIA.OUTRO SIM ORANCHO DE MADEIRA
SERA RETIRADO. Área do terreno 346.00 m2 Preço venda: 22,000.00

•

=VENDA= 5311 TERRENO - ILHA DA FIGUEIRA- R. RUDOLFO,

GROSSI<LAS, LOTE 06 - TERRENO NA ILHA DA FIGURIRA.

Área do terreno 577.76 m2 Preço venda: ,],S,OOO.OO

=VENDA= 531S TERRENO - AMIZADE - R. ARTHUR

GUNTHER, LOTE 05 - TERRENO COM 392,00 (14 X 2S) NO
AMIZADE. Área do terreno 392.00 m2 Preço venda: 3S,OOO.00

•

•

=VENDA= 5315 TERRENO - CORUPA - RUA XV DE
NOVEMBRO. TERRENO 546,00 M2; 15,00 M COM A RUA
XV DE DE NOVEMBRO. 44,00 M LADO DIREITO. 2S,SOM
LADO ESQUERDO. 21,30 M FUNDOS. Área do terreno

546.00m2 Preço venda: 16,300.00

=VENDA= 5321 TERRENO - CHICO DE PAULA - RUA 765,
SEM NOME - LOTE MEDINDO 15,00 X 24,00 = 360,OOM2,
COM MURO NOS FUNDOS E DO LADO DIREITO PRONTO

PARA CONSTRUIR COM ESCRITURA. Área d� terreno
360.00 m2 Preço venda: 12,000.00

•
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Chácara com 140.000,00m2, terreno com

topografia irregular, edificado com duas casas

residenciais de madeira, sendo uma com

77,90m2 devidamente averbada e a outra com

63,00m2, dois banheiros,garagem, piscina com

100,00m2, galpão com churrasqueira e

banheiro, lagoa de peixe, pastagem, trilhas
para caminhar, bastante palmito localizada no

Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante 3Km do
. .

. asfalto{SC-416) - R$ 85.000,00
.

•

?: .�9�.���9�9:.�Y� ó ••••••••••••••••••••••••••••••CADERNO PARCIMÓY.EIS ��.��.�?;.� .�� .o.u.t.u.b.r.o. ?:. �?��
. . . .. .

•

Barra
A imobiliária da Barra
, M8 RUA ANGELO RUBINI, 1046

------------------------�----------------------

376-00'15
barrasul@netuno.com.br

•

Casa
alv.
120,()0m2,
fase
final
acaba
mento

cl 3 qtos, sendo uma suíte, sala, sala TV, bwc
social, copa, cozinha, despensa, garagem,
terreno cl 325,00m2 (13x25). Rua Pe. Aloísio

Boeing, Barra, próx. Noviciado - R$ 75.000,00

Casa

84,00m2,
c/laje cl
três qtos,

sala, copa,
coz,

lavanderia,
BWC,

•

•

Rua: Cei. Procópio Gomes c/e Oliveira, 1207 - Jaraguá c/o Sul/ SC

vilsoncorretor@terra.com.hr

N
Corretor de Imóveis

CRECi 4936
Fone 371-2357

123 - TRÊS RIOS DO NORTE - casa em alv., c/ 3 qtos,
sala, COZ., bwc. Terreno c/ 290,64m2• Rua da Cancha,
64m2• Rua da Cancha, s/nº. R$15.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RANCHO
IMOIVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820-J

CENTRAL DE VENDAS
) Cód. 1078 - Casa alvenaria com 150,00m2 - 02 quartos - 01 suíte

\
- bwc - garagem - demais dependencías- - Terreno com 450,00m2
- Rua martins Zech, 50 - Avaí - Guaramirim - R$48.000,00 - Nego-
ciável. I-373-0283

Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC

•

•

Cód. 1079 - Casa rnadera com 72m2 - 2 quartos - bwc - sala
- cozinha - lavanderia - garagem - Terreno com 936,00m2 -

Rua 368 - Vila Carolina - Rio Branco - Guaramirim -

R$18.000,00 - Aceit� carro na negociação.

ALUGA�SE: Casa alvenaria com 79,00m2 - 03 quartos .:

sala - copa - cozinha - Terreno com 375,00m2 - Rua Henrique
Bernardes - Amizade - Guaramirim - R$300,00.

•

Cód. 1121 - Casa alvenaria com 105m2 - 04 quartos - bwc -

garagem - demais dependências - Terreno com 384m2 - Rua

Lateral/João Bona, 39 - última rua - Amizade - Guaramirim -

R$40.(i)00,OO a vista ou R$30.000,00 entrada + financiamento
de R$170,00.

. I

Cód. 1118 - Terreno com Q.570,49m2 - Rua Hermínio Stringari
- Corticeira - Guaramirim - R$45.g00,00 - Negociável.

Çód. 1 i 22 - Casa alvenaria com 91 m2 - 02 quartos - 01 suíte -bwc
- sala - cozinha - garagem - lavanderia - Terreno com 384m2 - Rua
João �ona - Amizade - Guaramirim - R$50.000,00 :.À vista.

Cód. 1117 - Casa alvenaria com 160m2 - 03 quartos - 01 suite - 2
bwc - garagem - demais dependenclas - Terreno bom 480,OGm2 -

Jaime Bardim; 177 - Amizade - Guaramirim - R$45.000,00 à vista ou
R$30.000,00 entrada + financiamento de R$194,80.

Cód. 993 - Casa alve
naria com 90m2 - 03

quartos - bwc - gara-.
gem ; 1 sala - varanda -

lavanderia - cozinha -

Terreno com 360,00m2
- João Sotter Correa -

Amizade - Guararnirim -

R$35.000,00 - Negoci
ável.

Cód. 1116 - Casa madeira com 02 quartos - bwc - garagem -

demais dependências - Terreno com 3900m2 - Rua Jaime Bardim -

.

Amizade - ,R$15.000,OO - Negociá�el.

,

MARIMAR IMOVEIS

I
Cód. 1080 - Casa mista com 140m2 - 04 quartos - bwc -

garagem - demais dependências - Terreno com 450m2 - Rua
Guanabara - .Bairro CzieniEjwisk - Jaragua do Sul -

R$65.000,00 - A vista. i

C6d. 1124 - Casa mista com 165m2 -, 02 quartos - 02 bwc -

garagem - sala - cozinha - lavanderia - Terreno com 392m2 -

Rua Henrique Friedmann - Centro - Guaramirim - R$43(000,00
- Negociável.

E-mail: marimar@netuno.com.br

Estamos no

planetaimovel.com

Fone/Fax: 275-0051

Cód. 897 - Casa mis
ta com 149,60m2 - 03 '

,

quartos - bwc - 1

sala de estar - 1 sala
de jantar - 1 sala de •

tv - 1 área de servi-

ço - 1 churrasqueira
- varanda - despen
sa - garagem - Ter
reno com 840m2' -

Rua GerÔnimo.
Correa - Centro
Guaramirim I

R$100,000,00,

Cód. 1153 - Casa alvenaria com 161 ,OOm2 - 02 quartos - 01

suite - 2 bwc - garagem- demais dependencias - Terreno com

420m2 - Rua Joao Sotter Correa - Amizade - Guaramirim -

R$32,000,00.

Cód, 1123 - Casa al
venaria com 108m2 -

•

4 quartos - 2 bWC - 1 •

salas - cozinha - la- ..

vanderia - garagem - ,

Terreno com

472,00m2 - Rua Rafael

Marangoni - SC 413 -

Guaramirim

R$35.000,00.
\ '

Rua Fritz Bsrtet, 77 - SL 03 - Baependi - Próx. Recreativa Marisol

Amtzsâe : Ret. 40 -

Em alvenaria com 04
dormitórios e demais

dependências. Valor
R$ 35.000,00.

����������Amizade - Ret. 31 -

Em alvenaria, com 01
suíte; 01 dormitório e

demais dependênci
as. Valor
R$ 50.000,00.

Centenário - Ret.
12 - Em alvenaria
com 03 dormitórios e

demais dependênci
as; piscina. Valor

L:..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:"IR$ 85.000,00.
���������� Barra do Rio_Cena

- Ret. 26 - CYasa Mis
ta, com 02 dormitórios
e demais dependênci
as. Valor
R$ 24.000,00

���������� Três Rios do Norte -

Ret. 44 - Em alve. com
03 dorm. e demais dep.
Valor R$ 20.000,00
(Aceita terreno na

Figueira de menor

lb������!!!!!J vaiar).

Ribeirão Cavalo
- Ret. 24 - Em alve-

.

na ria, com 03 dor
mitórios e demais

dependências. Ter
reno com 25.000m2•
Valor R$ 50.000,00

CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - TOPOGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUÇÃO
TERRENOS:
São Luiz - Ret. 21 - Com
área de 323,00m2 próx. ao
Mercado Franza, Valor

R$16.500,00.
Vieiras - Ret. 13 - Com

- área de 600,00m2 próx. a
creche. Valor R$
25.000,00 (negociáveis).

..
Vila Rau - Ret. 08 - Com
área de 427,00m2_ próx. a
o Supermercado Tonih.
Valor R$ 18.000,00.
Barra do Rio Molha -

Ret. 11 - Com área de

774m2, próx. a Loja de Ma!.

, de Cons!. Winter. Valor R$
-

23.000,00.
Baependi - Ref. 50 -

Com área de 11.1 03m2,
próx. a Metalurgica
Trapp, a aproximada
mente 800m da Rua Pref,
Waldemar Grubba.

, 3USSiJi casa e rancho de

madeira; lagoas de
- peixes. Valor R$

170.000,00

"AO COMPRAR
SEU IMÓVEL

• ATRÁVES DO SFH,
DEIXEAOS NOS
SOS CUIDADOS
TODA A PARTE
BUROCRATICA DO
FINANCIAMENTO".

Barra do Rio Cerro - Ret.
39- Em alvenaria com 03 dor- )

mitórios e demais dependên-
cias. Valor R$ 37.000,00'
(Acieta-se casa + carro

como pate 90 pagamento)

SOBRADOS:

czemiewicz . Ret. 43 -

Piso Térreo, -02 dorrnitórl-,
os; 01 suíte; e demais de

pendências. Piso Superi
or,02 dormitérios; 01 suíte
e demais dependências.
Valor R$ 95.000,00

\

Vila Rau - Ret. 59 -

Piso térreo, 04 dormitóri
os e demais dependênci-'
as; Piso Superior, 01

suíte, 03 dormitórios e

demais dependências .

Valor R$ 95.000,00

Vila 'Lalau - Ret. 27 - Sobra do com 140m2, na rua

Bernardo Dornbusch. Valor R$ 55.000,00 (Aceita-se
casa ou terreno até 50% do vaiar.)

Baependi - Ret.
03- Com 127m2de
área construída, 03
dormitórios e de
mais dependênci
as; 01 garagem.
Valor

. R$ 60.000,00.

Vila Lenzi - Ret.
48 - Com área de
74,17m2, 03 dormi- •

tórios e demais de

pendências, Valor
R$ 48.000,00

SíTIOS:
Três Rios do Norte - Ret. 37 Com área de
23.400m2, com 50% plana;com nascente de água,
Valor R$) 53.!)00,00
Barra do Rio Molha - Ret. 07 - Com área de
45.000m2, com duas casás em alvenaria; possui
laqoa de peixe, nascente de água, riacho; reflo
restamento de eucalipto. Valor R$ 75.000,00' (Tro
ca-se por casa ).

NOVO e IMPERDIVEL!

Loteamentos-na RuaWalter Marquartd
e 'na Rua Albiha Kogus Piazera, am
bos na Barra do Rio Cer�o. Aproveite,
reserve logo. a sua unidade.

UIRIR SUA CARTA DE CRÉDITO IMOBILIARIO'"
•
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GUARAMIRIM -

CASA ALVENARIA
COM 105M2 - 04

QUARTOS - BWC .:

GARAGEM -

• TERRENO COM
450M2 - RUA JOÃO
BONA - LATERAL -

AMIZADE -

R$40.000,00
• (QUITADA) OU

R$30.000,OO +

FINANCIAMENTO -

TELEFONE: 373-
0283 - CRECI 820-J.

GUARAMIRIM - 2
CASAS ALVENARIA
COM 160M2 - 03

QUARTOS - BWC -

GARAGEM - DEMAIS
DEPENDÊNCIAS -

TERRENO COM
,480M2 - RUA

• LEOPOLDO
SCHIMITZ - NOVA

·

ESPERANÇA-
R$55.000,00 -

NEGOCIÁVEL -

TELEFONE: 37;3-
0283 - CRECI 820-J.

AMIZADE - R.JOAO
BATISTA RUDOLF,
500 - PARTE
SUPERIOR: 1 SUíTE,
3 QUARTOS, SALA

• DE ESTAR, COPA,
COZINHA, WC, LAV.,
SACADA, DEPOSITO.
PARTE TÉRREA:
SALA COMERCIAL,
WC, DEPOSITO,
GARAGEM P/2
CARROS. ÁREA DO

.. TERRENO
•

708.00M2 ÁREA
BENFEITORIAS

• 380.00M2 PREÇO:
150,000.00.

• TRATAR: 371-0031.
CRECI550-J

VILA' RAU - RUA
ANTON FRIERICH,
965 - CASA MIXTA
COM 03 QUARTOS,
SALA, COZ., WC,
LAV., GARAGEM.
ÁREA DO TERRENO
300.00 M2 ÁREA
BENFEITORIAS
100.00M2� PREÇO:
27,600.00. TRATAR:
371-0031. CRECI
550-J

R.CARLOS ZENKE,
LOTE 12 -

RESID.HELENA - 04'
QUARTOS, SALA, COZ.,
WC. ÁREA DO TERRENO
300.00 M2 ÁREA
BENFEITORIAS
98.00M2 PREÇO:
25,000.60. TRATAR:
371-0031. CRECI 550-J

VILA RAU - RUA
ANTON FRERICHS,91-
CASA MISTA COM 3

QUARTOS, SALA,
CORA/COZINHA, WC,
LAVANDERIA,
GARAGEM. ÁREA DO

,

TERRENO 300.00 M2
ÁREA BENFEITORIAS .

60.00 M2 PREÇO:
26,500.00. TRATAR:
371-0031. CRECI 550-J

GUARAMIRIM - CASA
ALVENARIA COM 59M2-
02 QUARTOS\- B\yc -

DEMAIS DEPENDENCIAS
- TERRENO COM 375M2
- RUA ERMíNIO
STRINGARI " CORTICEIRA
- R$15.000,00 - NEG. -,
TELEFONE: 373-0283 -

CRECI1820-J. .'

CASA ALV. C/84,00M2,
C/LAJE C/ TRÊS, QTOS,
SALA, COPA, COZ, LAV.,

.

BWC, GAR., TERRENO
C/892,58M2
(30X29,75), TODA

MURADA" RUA
VERÔNICA D.ROSA S/Nº,
BARRA - R$ 55.000,00.
TRATAR: 376-0015.
CRECI 1589-J

JOÃO PE�SOA - CASA

ALV., C/ 3 QTOS E

OEMAIS DEP. R$
38.000,00. TRATAR:
371-2357. CRECI
4936.

ÁGUA VERDE - CASA
ALV. COM 75M2,
TERRENO DE 300M2,
RUA HERMíLlO FCO.
RAMOS (ASFALTADA) R$
50.000,00. OBS.:
ACEITA TROCA, POR APTO
C/3 QUARTOS NO
LENZI. TRATAR: 371
3724 (CRECI 8054)

TERRENO C/
390,96M2
(16X24,51), LOT. Nº

144, LOTEAMENTO

BILlÁRIA SÉCULUS - GIRASSOL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - MARIMAR IMÓVEIS - VILSON CORR'ETOR DE IMÓVEIS -
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OURO VERDE - R$
13.000,00 OU R$
5.000,00 + 36X R$
310,00. TRATAR: 376-
0015. CRECI 1589-J.

-'

GUARAMIRIM - CASA
ALVENARIA COM 144M2
- 2 QUARTOS - 01 SUíTE

�����CD-E;�������O
COM 5.000,00 -

ESTRADA POÇO GRANDE

,- R$30.000,00 - NEG. -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

CENTRO - SOBRADO
EM ALV; C/320 M2 - 2
SUíTES + 2 QUARTOS +

DEPENDÊNCIAS.
TERRENO C/2.590 M2
- FICA COZINHA S/
MEDIDA. PREÇO R$
230.000,00. TRATAR:
371-7931 CRECI 1741-J

VILA LENZI - CASA
ALV. C/170M2 - 3

QTOS E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.
TERRENO C/435M2.
PRÓX. COLÉGIO'
GIARDINI 'LENZI.

PREÇO: R$ 55.000,00.
TRATAR: 371-7931
CRECI 1741-J

JARAGUÁ ESQUERDO
- c/ 479,97m2. Rua
Amabille Tecila Rradi.

Preço R$ 22.000,00.
Fone: 371-7931 CRECI
1741-J

TERRENO C/
378,82M2(16,14X23,50),
LOT.Nº 87, LOT. OURO
VERDE - R$
12.000,00. TRATAR:
376-0015. CRECI 1589-J

TERRENO C/ 554,13.
RUA FRANCISCO
PIERMANN. PREÇO:
R$ 25.000,00
TRATAR: 371-7931 -

CREC11741-

ILHA DA FIGUEIRA - R.

ALEXANDRE KOELER -

C/472M2 - R$
25.000,00. TRATAR:
371-8814.
CRECI 1873-J'

GUARAMIRIM - VENDE-

SE, LOCAL NOBRE

• PARA RESIDÊNciA. R$
22.000,00. TRATAR:
371�814. CRECI 187�J

BARRA DO RIO
CERRO - VENDE-SE -

RUA ALUíSIO BOEI�G,
C/566M2.
R$ 31.500,00 ..
TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873-J

CZERN.IEWICZ -

TERENO-C/
658,00M2, SEM

EDIFICAÇÃO, COM
FUNDAMENTO E 2

PLANTAS. R$ .

30.000,00 NEG.'
TRATAR: 275-1594.
CRECI612-J

/

CENTRO - R.

AMAZONAS, ESQ. C/
RUA ELEONORA

SATLER, PRÓX.
JUSTiÇA FEDERAL.

TERRENO C/
320,33M2.
R$ 35.000,00.

TRATAR: 275-1594.
CRECI612-J

TERRENÓ C/405,00M2
(22,50X18,50), RUA
JOÃO MAASS, OURO

.

VERDE - R$ 14.000,00.
TRATAR: 376-0015.
CRECI 1589-J

ESTRADA NOVA -

ÓTIMO TERRENO C/
584 M2, R$
14.500,00. TRATAR:.
371-5512. CRECI
8054

'NOVA BRASíLIA -

ÓTIMO TERRENO PARA
MORADIA COM

3.700M2, LUGAR

ALTO, RUA 985,
LÀTERAL DA RUA
JOÃO PLANICHECK '

R$ 76.000,00.
TRATAR: 371-5512.

-, CRECI 8054

,

GUARAMIRIM
TERRENO COM

368,62M2 - RUA "A" -

LOTEAMENTO JARDIM'
SANTA RITA - PLANO -

I NFRA-ESTRUTURA

,COMPLETA -BAIRRO
AVAí - R$9.500,00 -

NEGOCIÁVEL -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

VILA LENZI -

. TERRENO C/406M2
(14,50 X 28). R. MARIA
CRISTINA Z. MEURER.

PREÇO: R$ 16.000,00.
TRATAR: 371-7931
CRECI 1741-J

TERRENO C/411M2,
LATERAL DA RUA
TOMAS FRANCISCO DE

GOES(PRÓX. A
./

ARTELAGE)
R$ 25.000,00.
TRATAR: 371-5512.
CRECI 8054

EDIFíCIO VITÓRIA
RÉGIA - APTO .• ÁREA
DE 111,70M2 - 3

QUARTOS E DEMAIS
DEP., 1 VAGA GAR.
RUA PEDRO AVELINO

FAGUNDES, 45 - R$
'57.000,00. TRATAR:
371-8814. CRECI
1873-J

ED. AMARYLLlS -

VILA NOVA � R.

ANGELO TORINELLI,
78 - APTO C/ SUíTE +

2 QTOS, SACADA C/
CHUR. R$ 78.000,00,.
SEMI-MOBILIADO.
TR�TAR: 371-8814.
CRECI'1873-J

RUA ADOLFO SACANI
- 36. APTO. COM
306M2, COM SUíTE +

2 QTOS, DEP.DE

EMPREGADA, 2 GAR. E

DEMAIS DEP. EDifíCIO
C/ GRANDE s�LÃo DE

FESTA, CHUR., SA\JNA,
SALA DE GINÁSTICA, '

SALA DE JOGOS,
PISCINAS, QUADRA
ESPORTIVA, QUIOSQUE
E PLAY-GROUND.

�REÇOS R$
_

.162.000;00 S/ ACAB.
INTE�NQ (PARC;..
DIRETO C/ O' PROPR.).
TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873-J

VILA NOVA - APARTA
MENTO - RESID.

MERCEDES, R$
20.000,00 ENTRADA +

62 PARCELAS DE 0,52
CUBS. TRATAR: 371�

5512. CRECI 8054

APARTAMENTO (NOVO)

RESIDENCIAL
BARTEL C/96M2
UMA SUITE + DOIS

QUARTOS, 3º

ANDAR, ENTRADA

R$ 32 . .000,00 +

42 PARCELAS DE
1.3 CUBS.
TRATAR: 371-
5512. CRECI 8054

:o
»
z
o
I
o

�
O,
<
m

(ii

REF./3819
CENTRO - R.

WALDOMIRO

MA'ZURECHEN,
PRÓX. HOSPITAL
SÃO JOSÉ, C/ 3
QTOS E DEMAIS
DEP. R'$
55.000,00.
TRATAR: 275-
1594. CRECI 612-J •

s:
o
OJ

E

NEREU RAMOS -

C/ 142.000M2,
SEM CONTR., C/
ÁGUA E LAV. R$
35.000,00.

TRA�AR: 371-2357.
CRECI.4936

CHÁCARA COM

20,.030,00M2, •

COM CASA
ALVENARIA COM
84,00M2, C/LAJE,
3QTOS, SALA,
COPA,COZINHA,
BANHEIRO, LAGOA
GRANDE COM

PEIXE,. PASTAGEM,
ÁGUA CORRENTE,
ÁRVORES
FRUTíFERAS,
LOCALIZADA NA
RUA EMíLIO OTIO

OLDENBURG, Nº

300, JARAGUÁ 99
- R$ 85.000,00 -

ACEITA OUTRO
IMÓVEL COMO
PARTE DE
PAGAMENTO ATÉ
R$ 35.000,00.
TRATAR: 376-0015.
CRE01589-J

SC�ROEDER. - C/
54.000M2, C/
PASTAGEM, ÁGUA
NESCENTE,
LAGOAS E

RANCHOS DE FÁCIL
,ACESSO.
R$ 45.000,00.
TRATAR: 371-2357.
CRECI 4936
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MALWEE
A Malwee Malhas conquistou o 10° Prêmio Expressão de

Ecologia, na categoria Controle da Poluição - Têxtil, com
o case "Ecologia Malwee", concedido pela Editora

Expressão. Nesta décima edição do prêmio, a Editora

recebeu a inscrição de 158 empresas, instituições públicas e

organizações não-governamentais, sendo que somente 28

casesforam destacados pela comissão julgadora. A entrega
da premiação acontece na segunda quinzena de novembro,

. na sede da Fiesc (Federação das Indústrias de SantaCatarina),
em Florianópolis.

CURSO
\

"
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas do
Vale do ltapocu) promove curso de Supervisão, Formação
deDesenvolvimento Gerencial, que acontece entre os dias

14 e 18 de outubro, das 8h30 às 22h30, no Cejas (Centro
.

I Empresarial deJaraguá do Sul). O curso tem como objetivo
ensinar técnicas e atitudes gerenciais para obtenção de

melhores resultados. Os assuntos abordados são: como

compreender e melhorar as situações problemáticas, a

forma de agir nas tomadas de decisões e como equilibrar
as capacidades técnicas, administrativa e comportamental,
apresentados pelo consultor Ariosto Fabiano de Morais.

O investimento para associados é R$ 180,00, e aos não

associados, R$ 220,00. Para mais informações e inscrições
pelo telefone (47) 371-1044 ou pelo e-mail tecnicaservi

cos@apevi.com.br.

Domingo

15hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz
19hOO - Perpétuo Socorro
15hOO - São Cristóvão

07hOO - Matriz
09hOO - Matriz·
19hOO - Matriz

.

08h30 - São Cristóvão

NOSSAMENSAGEM

\\0 Deus da Paz estará convosco"

o amor de Deus triunfa sobre toda a maldade e in
coerência. Nossas infidelidades jamais impedem a Deus
de nos amar. Mas, de outra parte, cada cristão tem
sua responsabilidade para com o Reino de Deus e a

paz. Somos hoje a Igreja de Cristo, chamada a ser a

vinha do Reino, a continuar a história da salvação.
Deus continua agindo no A aio:���----�------�

meio do seu povo. Jesus, o
Filho amado do Pai, rejei
tado e crucificado, agora
ressuscitado, é o funda-
mento de toda a ação da TAFAC - TAVARES

Igreja. Aprendamos todos,
nesta liturgia, a ser mais
comprometidos com o

Reino do Senhor!

Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro

da Fonseca, 429 - Sala 105

Ed. Florença - l' andar

.VENDAS: CONCESSIONÁRIAS HONDA DISPONIBILIZAM FINANCIAMENTO PARA AUTÔNOMOS

Procura por motocicletas
de 33% em JScresce mais

•

]ARAGuA DO SUL -

Com O aumento desen

freado do combustivel,
aliado às facilidades na

aquisição das motocicle

tas, com financiamentos
a longo prazo a juros re

duzidos, figuram como

os principais motivos

que impulsionaram o in

cremento das, vendas,
em 33%, de motocicle

tas Honda, zero-quilô
metro, neste ano, em Ja
raguá do Sul. Estatís

ticas da Assohonda (As
sociação Brasileira dos

Distribuidores Honda)
revelam que em âmbito

Naciona] a Concessioná
ria Honda totalizou a

venda de 522.692 unida

des no primeiro semestre

deste ano. No Estado,
por exemplo, em agosto
de 2001, foram vendidas

1815 unidades" para
3110 unidades no mes

mo período de 2002.

De acordo cpm o ge
rente comercial da KG

Motos, Paulo CésarMar

tins, para aumentar estes

Vendas de motocicletas cresceram 33% em Jaraguá do Sul

índices a rede concessio- (Fundo de Amparo ao administradora, com pa-

nária de motocicletas Trabalhador), graças a gamentos que atingem
Honda, através do Pro- um convênio firmado, até 70 meses. ''A adesão

ger (programa de Gera- com o Banco d6 Brasil e da motocicleta, que ob-
I

ção de Emprego e Ren- a Moto Ronda da Ama- teve a primeira coloca-

da), do Ministério do ==. ''A grande dificul- ção em crescimento no

Trabalho e Emprego, está dade em comprovar a País, somente foi pos�

disponibilizando linhas renda impossibilitava os sível graças às facilida-

de crédito para profissio- profissionais autônomos des na compra, princi-
nais autônomos, com assumir algum financia- palmente, se considerar-
custos diferenciados para menta", esclarece. mos que o custo de ma-

todos os modelos zero- Outra grande alavan- nutenção é muito in-

quilômotro de 125 cilin- ca nas vendas neste pe- feriar aos automóveis",
dradas, com recursos ríodo são os consórcios, finaliza Martins.

provenientes do FAT
.

nacional ou, da própria (JULIANA ERTHAL)

'ARTIGOSPARA CAMA MESA E BANHO

Trabalhos sob medida

pI Cortinas, camas Redondas
e Persianas

ir (47) 373-4264 Rua 28 de Agosto, 201- Guaramirim se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OTAS
FESTA'
A Associação de Moradores do Bairro Rio Molha e a

Fundação Municipal de Esportes promovem, apartir
das 13 horas de hoje, o "Encontro de Lazer e Dia das

Crianças". A programação inclui som mecânico,
apresentação de grupos de pagode, violinista.capoeira,
talentos do bairro, concursos de dança e de música,
além de festival de pipas,' sem contar o desafio de

futebol e vôlei, cabo-de-guerra, mata-soldado,
concurso de dança e corrida do saco. Também haverá

farta distribuição de doces, cachorro-quente, pipoca,
refrigerantes e sorteio de camisetas.

HOMENAGEM'
Os fundadores daWeg, Eggon]oão da Silva e Ricardo

Voigt, receberam, na noite da última quarta-feira, o
título de "Cidadão Schroedense". A solenidade de

entrega do titulo foi realizada às 19 horas, no salão

comunitário da Igreja da Paz, e também contou com

a presença dos empresários Vicente Donini, Alceu
Grade e Edison ]ahn. A entrega do título "Cidadão

Schroedense" deu-se pela passagemdo aniversário do
Município, que completou 38 anos de emancipação
político-administrativa, no último dia 3, quinta-feira,

BOLSA - ESCOLA
Começou no dia 1 deste mês a segunda rodada de

apuração da freqüência escolar de 8,6 milhões de

crianças atendidas pelo Programa Nacional Bolsa
Escola referente ao trimestre julho/setembro. Todos
os 5.536 municípios participantes já estão recebendo,
pelos �6rreios, o relatório com os nomes das crianças
bolsistas e um CD com o aplicativo para lançamento
das informações, além do manual do Bolsa-Escola.

Assim como ocorreu na primeira apuração
sistematizada da freqüência, em julho, as prefeituras
serão responsáveis pela entrega dos relatórios impressos
às escolas, pela inclusão dos dados no aplicativo e pela
transmissão das informações à Secretaria do Programa
Nacional Bolsa-Escola, por meio da Caixa Econômica

Federal. Todo o procedimento deve ser encerrado no

dia 25 de outubro.

UITEToelURiBANISTA
Carlos Alberto da Silva

m tempo poro
eciso muito

espeite os suas

e se sentirá melhor.

xorrependeról
Câncer - Especializações e

ativi ue exigem detalhes
idos. Nõo vacile

o seu amor será

I"�
, I SOLUÇÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ANUNCIA QUE LEILÃO SAI ATÉ O FINAL DO ANO t,

!

Veículos apreendidos em JS
serão leiloados ainda este ano

]ÀRAGuA DO SUL - Até

o final deste ano, deve sair o

leilão dos veículos apre
endidos pela PM e que
estão estacionados no quartel
do batalhão. N o total,
segundo o chefe do setor

de Trânsito da PM, tenente
Ricardo Alves da Silva, são
547 veículos, entre carros de

passeio e motocicletas,
sendo que o maior volume

é de automóveis. "As moto
cicletas correspondem de

26% a 30% do total geral
de veículos", informa o

tenente. Ele afirma que o

leilão deve acontecer entre

dezembro deste ano ou

janeiro do ano que vem.

Durante este período
que antecede o leilão, a PM
vai tentar entrar em contato

com todos os proprietários
dos veículos apreendidos,
para saber se os mesmos

ainda têm interesse em rea

vero bem antes da realização
do leilão. Da mesma forma

a PM está orientando os

compradores interessados,
especialmente os coleciona
dores de Lambretas, por'
exemplo, a tentarem realizar

o negócio antes da comer

cialização. Apesar do esforço
em liberar o pátio do quartel
o mais rápido possível, o
tenente Silva acredita que

apenas 10% dos veículos

serão adquiridos antes do

leilão.

Na avaliação do tenen

te, o que faz com que o

proprietário de um veículo
não tente recuperar o bem

apreendido é, namaioria das

vezes, o alto valor das multas

e da regularização dos

suo Coso do Fortuna
ótimos vibrações.
serõc lucrativos,
o com fa Isos
laçõo harmonioso

no amo.

Virgem - Cuidado com o seu

r pois ele poderá
ativando os

relacionamento
trole o seu Iodo

Fotos: Cesar Junkes/CP

Tenente Silva: leilão deve acontecer entre dezembro e janeiro

há guardas no local e a pos
sibilidade de ter acontecido

furtos de peças e equipa
mentos é bem concreta.

"Não tem iluminação du

rante a noite", argumenta

Silva.

Depois do leilão, ainda
segundo o tenente Silva, :(
Prefeitura assumiu que vai

construir um galpão para o

depósito dos veículos e

terceirizar o serviço. De ca

da proprietário de veículo

apreendido, a PM cobra R$ 4-

3,17 de diária. Para resgatar�il
o bem o motorista deve,

.

além de resgatar as multas e

regularizar a situação de t,
documentos, pagar o valor

das diárias. Osmotivosmais
comuns de apreensão são a

falta de licenciamento, me
nores ao volante,motoristas
bêbados, rachas, falta ou

defeito de equipamentos
obrigatórios de segurança e

habilitação vencida e moto

ciclistas sem capacete.
(MARIA HELENA DE MORAES) t(J �

I

documentos, que. qua-se

sempre são maiores que o

valor do bem. "Com as

motocicletas o problema é

quase sempre esse", afir-ma
Silva. Ele usa como exem

plo o caso de uma motoci
cleta Suzuki, de cor azul, pla
caBD-386, ano 97, que está

há sete anos no pátio da

PM. De propriedade de
DenilsonMoreira (conduzi
da na época da apreensão
por Wolney da Silva), esta
moto é a mais antiga a ocu

par um espaço no pátio da

PM. O proprietário desta
moto deve R$ 8 mil de diá
ria e o veículo não valemais

que R$ 500,00.
A estimativa do tenente

é que 'a maioria dos veícu

los será arrematada por pro

prietários de garagens, ferro
velho e colecionadores, inte
ressados nas peças. Uma das

preocupações do tenente é

justamente a questão das pe
ças e de equipamentos.
Como o pátio é da respon-
sabilidade da Prefeitura, não Moto Suzuki está há sete anos no pátio do quartel da PM

enquanto: o
Imo do negócio.

Sagitário - A concorrênda

ficará t mos você. saberá

ompetência.
lemos com

'

autoridade. Astral
o dois.

Capricórnio - Uma viagem
,

muito bem. Pore de
ó nos suas obrigações e

ração poro os

dia. Amor cheio

romantismo vai esquentar.
Esc r ião - Você estará

do no traba lho e os

rão se mostrar

r mos tenho cautela
lstos, No amor,

ido.

Aproveite poro
suas contos.

gromas de lazer
cancelados, mos

você e o seu por estorõo em

sintonia.
Peixes - Você deverá se ojustc

com mais facilidade .

nde o estimulá-lo. }�)
íntimos ou familiare �.

pauto do dia:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Educaqores participam de

Congresso Marista em PoA
Como atividade' con

clusiva do Curso de

Educação à distânci� na

área da Espiritualidade
Apostólica Marista,
onde mais de mil educa

dores maristas dos Esta

dos do Rio Grande do

Sul e Santa Catarina, es-
tiveram juntos virtual

mente.iacontecerá entre

os dias 11 e 12 de outu

bro, no Centro de Even

tos da PUC/RS em Por-

Ito Alegre, o I Congresso
Teleformaristas.

O evento tem como

objetivo fazer Intercâm

bio de experiências;
oportunizar aos' Educa
dores Maristas a forma

ção continuada em sua

missão e realizar a for-
r Imatura - "Colação de

,

Grau" dos TELEFOR

MARISTAS, que esti

�veram em curso desde
'maio de 2001.' .

Tendo como tema

"Espiritualidade e mis

são: um desafio ao edu

cador Marista" o con

gresso reunirá Educado
res Maristas do Rio

Grande do Sul e de Santa

Além das atividades
do congresso, os parti
cipantes terão paralela
mente, a Feira de produ
tos e Serviços para a

educação e também visi

tarão o Museu de Ciên

cias e Tecnologia da

PUC/RS.
O Colégio Marista

São Luis será representa
do pelos funcionários:

Cláudio Tubbs, Dinara
Fabiane Picinini, Ieda
Denise Giovanella Ân

gelo, Janice Maria Piset

ta Nasario, Jaquelij1e
Cristel Lickfeldt Novel

lo, Juliana Emmendoer

fer, Karina Painstein,
Lizandra dos Santos Ma

ciel de Amorim, Luciane
Schwalbe, Mafia Elisa

beth da Cruz, Marta
Debortoli Moscheto,
Orlando Odival Vasse

lai, Oswaldo José Ma:b

ba, Ligia da Rocha, Tar
cila Guesser, Irmão

Adecir Pozzer, Elisange
la da Luz, Irmão Fran

cisco Fontana, Irmão
Gilmar Hellmann, Gi,
selle Roberta Kuchenbe

cker, Mônica de Souza,
Soeli "Terezinha Pereira

e Irmão Wilson Backes.
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I INCENTIVO: PRODUTORES E CONSUMIDORES DA REGIÃO APROVAM ABERTURA DO MERCADO

Mercado Público agrega a"

comunid� rural do Município
}ARAGUÁ DO SUL -

Depois de uma serrana
aberto ao público, os res
ponsáveis pelas bancas

de frutas, con?ervas e

artesanato instaladas no

local se dizem satisfeitos

com omovimento e à re

ceptividade da popula
ção, que tem compareci
do no local para com

prar ou mesmo somente

para conhecer o merca

do, que abre diariamen

te (segunda-feira a sába

do), das 7h30 às llh45

e das 14 às 18h30. E;tão
em funcionamento as

bancas da Apeafa, Clu
be de Mães e, a partir de
hoje, a' banca de venda

de frutas, verduras e

hortaliças.
Na avaliação do pre

sidente do Condomínio

dos Holericultores, fru
ticultores e floricultores,
Vanderlei Lenz, o con

domínio é integrado por
14 produtores, que Se

revezam na coloca-ção
das mercadorias. "Eu

vendo alface, laranja,
batata e repolho, en

quanto os outros comer

cializam produtos dife

rentes", explica Lenz,
que desde 1994 dedica-

Cesar Junkes/CP

Dona de casa Marlete Voltolini achou o ambiente agradável e gostou dos itens oferecidos

se à produção de frutas

e verduras em sua pro

priedade, no Rio da Luz.
Lenz enfatiza que a

instalação do Mercado

Público é a única forma

do pequeno produtor
conseguir colocar sua

produção no comércio
sem depender dos gran
des supermercados, que
fixam regras que preju
dicam ,os produtores.

Lenz inform� que,
90% das hortaliças ven

didas em Jaraguá do Sul

são provenientes de

outras cidades e espe
cialmente da região pró-

xima a Curitiba. "Tenho

convicção de que po
demos abastecer pelo
menos a metade da

cidade", afirma. Outra

vantagem que interessa

ao consumidor, que vai

ter a oportunidade de

comprar produtos de

primeira qualidade a

preços até 20% inferio

res aos praticados no

mercado oficial.

A funcionária (traba
lho voluntário) que aten
de na banca dos Clubes

de Mães, Jurema Zanlu
ca Schutzlen, afirma que
o movimento está bas-

tante animador. Segun
do ela, as vendas estão

razoáveis e os preços
são competitivos. Ela

informa que atualmente

28 mães, que integram
os 52 Clubes de Mães de
J araguá do Sul, estão
oferecendo seus produ
tos, desde panos de

prato, enfeites para casa,

toalhas bordadas e ou

tros tipos de artesanato.

A dona de casa Mar

lete Voltolini afirma que
gostou do mercado e

que o espaço está sendo

muito bem utilizado.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Médico de ]araguá do Sul recebe título de especialista
r:

}ARAGUÁ DO SUL -

O médico Luiz Carlos

.Bianchi foi aprovado
com distinção qas pro
vas para especialista em

gastroenterologia, ofe
recidas pela Federação
Brasileira de Gastroen

terologia, do Rio de Ja
neiro, e realizadas nos

dias 22 e 23 de agosto
deste ano. Asprovas são

escritas e, além delas, a

Federação avalia à currí-

culo do candidato ao tí

tulo. Neste caso, o médi
co Bianchi possui em
seu currículo 25 anos de

, profissão, dois anos de

residência em clínica

médica e um ano de es

pecialização em gastro
enterologia, na USP

(São Paulo), sem contar

os outros cursos de

atualização realizados

pelo profissional ao lon-
,

go de sua carreira.

De acordo com ma

terial informativo envia

do pela Associação Mé
dica de Jaraguá do Sul,
o médico Luiz Carlos

Bianchi é o primeiro no

Município a receber esse

título dentro da área de

gastroenterologia. Na

região, são poucos os

profissionais com esse

título, sendo apenas
quatro ern Blumenau,
três emJoinville, oito em

Florianópolis e,
\

agora,
um em Jaraguá do Sul.

A diretoria da asso

ciação médica se 'diz
honrada e orgulhosa pe
'Ia conquista do referido
título pelo profissional
j�raguaense, e também

pela comunidade, que
passa a contar com um

médico de reconhecida

competência: e especiáli
zado na área de gastro
enterologia.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Coral Imigrante, de Bento Gonçalves
Em Bento Gonçalves,

no ano de 1955, portanto
há 47 anos, um grupo de

homens, desejosos de pre
servar e difundir a cultura
e tradiçõe,s italianas, lidera
dos por Antonio Maso,
fundou a Sociedade Coral

Imigrante. Vinte anos de

pois, Florinda Lazaroto
Tusset e Hilda Poloni Fron
za se integraram ao grupo
como as duas primeiras
integrantes femininas do
coral.

A figura tradicional e

carismática do nono Maso

tornou-se símbolo das tra

dições italianas em Bento

Gonçalves, e a beleza das

canções trazidas pelàs
colonizadores italianos à

região da serra gaúcha tor
naram o Coral Imigrante
um legítimo representante
dess� cultura. Apresentan
do-se em toda Região Sul
e Sudeste do País, nos

Estados de São Paulo, Pa
raná, Santa Catarina e em

, todo o Rio Grande do Sul,
o C::oral Imigrante leva a

todos os recantos as tra

dições italianas.
Anos mais tarde, preci

samente há 2'0, anos, teve
início a parceria com o

Hotel Dall'Onder, onde se

apresenta até hoje, com
suas canções e a história
dos nossos imigrantes,
contada pela Tia Hilda e

suas piadas, que alegram os

milhões de turistas que
visitam a serra gaúcha, o

Coral Imigrante atrai, hoje,
para a. serra gaúcha, um
número crescente de turis
tas de todo o Brasil, que
atualmente somam mais de

250 mil visitantes por ano.
Atuando também no

Passeio da Maria-Fumaça,
operado pela Giordani

Turismo, há 10 anos, o Co
ral Imigrante ajuda a trans

formar a magia de um re

torno ao passado, o pas
seio de trem mais famoso
do Brasil, cantando e dan

çando com os turistas visi

tantes, as .Frianças alegres
que aprenderam no conví

vio com seus avós e com

pais.
Presidido atualmente

pelo professor Albenzio
Eberle Prata, o Coral Imi

grante é composto por 11

integrantes, seis homens:

Egidio Galleazzi, João
Pavan, Pedro de Toni, An
tonio Lorenzatti, Nelcir
Carelli e o nonoAntonio Pa

got, que, com seus 96 anos

e esbanjando vitalidade,
encanta a todos. O coral
conta ainda com cinco

mulheres: Itasir Zandonai,
Cleusa Longhi, Therezinha
Beltrami,Maria DalMagro
Zandonai e a Tia Hilda
Poloni Fronza, a mais

ântiga integrante feminina
do Coral Imigrante, com
30 anos" de participação,
que conta suas piadas faz a

alegria dos turistas e dá um

toque especial aos shows.
Com mais de 250 apre

sentações por ano, o Coral
Imigtante já se apresentou
também na Itália, na Re

gião de Vêrieto, terra de

origem de seus antepassa
dos e já registrou' o seu ta

lento em três CDs: Stória
DeiNostriEmigran� Nostal

gia de umPassato e o terceiro,
História da Imigração Italiana

- Aspiadas da Tia Hi/da.
O show do Coral Imi

grante apresenta a his-tória

da imigração, que ocorreu

no Rio Grande do Sul, em
1875, as canções do legíti
mo colonial italiano, danças
tradicionais e interage com

. os turistas fazendo-os dan

çar e participar ativamente
de suas apresentações,
emocionando a todos.

O Coral Imigrante já
foi agraciado com o Diplo
ma de Honra aoMérito, con
cedido pela Câmara Muni

cipal de Bento Gonçalves,
pelo trabalho desenvolvido
em prol do turismo regio
nal, com o Troféu Gente que
fazl2001, e com o Troféu
Referência Regionalcomo re

conhecimento do trabalho

artístico e cultural desse

grupo que tanto tem divul

gado as tradições de seus

antepassados e o nome de

Bento Gonçalves.
.

_

O Coral Imig,rante
esteve em Jaraguá do Sul e

região no período de 6 a 9

de setembro deste ano,
tendo participado de um

jantar de confraternização
na sede do Círculo Italiano
de Jaraguá do Sul, de um

almoço com show no Res

taurante Per Tutti e se apre
sentando ainda na Igreja
Matriz.

O coral visitou pontos
turísticos de Jaraguá do Sul
e a empresa Lunelli Têxtil.
A visita à região, culminou
com a ida do coral ao san

tuário de Santa Paulina, em (

- Nova Trento, onde o gru
po emocionou a todos
com seus cantos e recebeu
uma
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ANIVERSÁRIO

'IRENE PEDRI GÜNTHER
Transcorre amanhã

o aniversário da senho

ra Irene Pedri Gün

ther, qu� colhe- mais
um ano de existência.

No passado era

personalidademarcan-
'

te no Registro Çivil do
Município, onde era ti

tularArthurMüller, de
saudosa memória. Era

ela que realizava os as

sentamentos e extra

tos para as mais varia

das finalidades, até a

sua aposentadoria com
pulsória,

A nataliciante de amanhã, agora curte os seus anos de vida num aconchegante
apartamento do "Lar das Flores", de nossa cidade. Irene não dispensa a leitura do

CORREIO DO POVO, que ela acompanha desde os tempos de Arthur Müller, que se

tornava seu diretor, com a morte do fundador Venâncio da Silva Porto, e demais

administradores que constam do livro O RELATO - A História da Imprensa
']araguá do Sul e Vale do Itapocu, de autoria do atual diretor. O pessoal do CP

envia congratulações, desejando renovados anos de vida. (EVS)

I

HASTA PUBLICA
1•••••••1

fone (47) 433-6569
fax (�7) 433-8361

www.hastapublicaJel.br
haslapublica@haslapublica.lel.br

Ronaldo Siewert
Leiloeiro Oficial

Carlos Osvaldo Hilinski
Leiloeiro Oficial e Rural

'

10 Pra,ç'a/Leilão; 18/outubro!2002 sexta-feiro às 14 horas, valor igualou
acima da avaliação,
20 Praça/Leilão 30/outubro/2002 quarta-feiro às 14 horas, a quem mais der '

desde que não a preço vil.

L�cal: Rua Amazonas nO 60, esq. com Rua Nelson Nasato - Centro
- Atrio do Fórum.

Ronaldo Siewert e/ou Carl9s Osvaldo Hilinski, leiloeiros OJiciais, devidomente outorizodo pelo Excelentíssimo Juiz Dr. Diógenes
TarcísioMarcelino Teixeira MM. Juiz Federal Substituto da Vara llnkn, CircunscriçãoJudiciária deJaraguá do Sul, Seção Judiciário de Santa
Catorina, venderá na forma da lei, em dia hora e local, suprocitodos .os bens penhorodos nos processos o seguir:

• Um terreno ii área de 1.880,00 m2, fazendo frente ii 50,00m p/ Ruo Walter Marquardt, com um ediffcio de olvenoria,
de uso industrial ii área de 1.549,58 m2, entre os edificações nO 1944 e 2042, d motricula nO 27.238 da CRI de Joroguá do Sul, ovoliado
em , .. R$ 860.000,00
• Um terreno com área de 6.500,00 m2, frente com 65,00m, do lado ímpar do Rua Antônio Machado, e 1 OO,OOm, na exremns, e edificado ii
escritório comercial em alvenaria ii área de 170,00m2, e um prédio em olvenario ii áieo de 2.189,49 m2, e dois silos em oço galvanizodo, ii
área de 169,04 m2, matriculódo sob nO 30.11 O, ovaliodo em

" R$ 416.000,00
• Um terreno em forma irregular, ii área de 11.154,70 m2, fazendo frente com a Rodovia SC-413, Rio Branco, Guaramirim, de, Matricula 9.030,
avaliado em , , , .. , , , R$ 47.500,00
• Um terreno em forma semi-triangular, ii áreá de 13.369,75 m2, situado na Rodovia SC-413, Rio Branco Guoramirim, de, Matl. 8,583,
avaliado em ,., , ", ,

' R$ 52.500,00
• Um terreno deforma irregular ii área de 1.986,91 m2, fazendo frente com 80,50m, com o BR 280 no Município de Corupá, a 600,00m do Posto
Ipiranga, matriculo nO 11.815, avaliodoem :

: R$ 16.000,00

• Grande quontidade deccniunros moleton (calço e blusa) estompados, infontis, tamanhos 02, 04, 06, 08, 10 e 12 • Madeiras em tébües e

q'uadrada e paro caixaria de diversos espécies.• Computadores, Impressoras, Estobilizador, No-breok, Fax-símile, colculadoros, relógio ponto, e
gronde quantidade de quodros poro estomparia de diversos tomonhos com desenhos variodos • Eixos para caminhão truck, carcoça para
caminhão Mercedes 1513 e Ihevrolet s Rocks (mini estante) em Mognp e Cereieira estado de novo • Grande quontidade de máquinos de costura
de diversos marcas emodelos' Grande quontidode de fiiolos dé 6 furos " Balcão de vidro' Uma camara climótica pi pão quente e frio • 10.!00
Kg de solo de couro' Uma mesa seco térmico pi seruqern de estiromento de couro' Uma bomba hidráuljco, odaptável p/ colhetodeira • Um
forno contínuo de 7 metros córn esteira' Um outomóvel marco Chevette modelo 86, Renavam 539901466, Alcool Placo ADF 0597.
Obs: Parte dos bens móveis poderão ser parcelados em até 3.0 vezes.

Condições de Venda
A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento), sobre o volor do orrematação, acordo/remissão ou odiudicação e correrá por conto do
comprador remitente ou odiudiconte, além das custas de arremotação previstas na Tobelo III da lei 9.289/96, de 0,5 (meio por cento) sobre o

volor da arremotação, A arrematação para os bens imóveis poderão ser pa.rcelados em 30 vezes quando a execulão for pela Fozenda Nacional e 60
parcelos quondo o execução for pelo INSS. Moiores e melhores informações com os leiloeiros pelo fone (47) 433-6569 - fone fox (47) 433-
8361 ou pelo sitelWlW.hostopublica.lel.br .

Edital completo no Atrio do Fórum da Justiça Federal em Jaraguá do Sul/SC. ou no escritório dos leileeiros.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Índice elevado de furto de veículos

preocupa as polícias Civil e Militar
]ARAGUA DO SUl: --;- o

elevado índice de furtos de

veículos é um dos princi
pais assuntos em pauta na

polícia Militar. Dados do

14° Batalhão da PM apon
tam que 106 veículos fo

ram furtados em 2001, e,

de janeiro até esta quinta
feira, foram registrados
117 casos. Preocupados
em combater este proble
ma, os responsáveis pela
segurança da cidade discu

tiram um plano de emer

gência para reduzir os nú
� meros desta estatística e

vão efetuar trabalho pre
ventivo. O tenente-coronel
Fernando Rodrigues Mene
zes destaca que os policiais
vão orientar os motoristas

e apontar maneiras de

evitar o furto.
- O problema é que

tem pessoas que estacio-

nam veículos no começo

i da tarde e voltam para pe
gar no período da noite. Se
volta ao local e não encon-

tra o automóvel, não tem

como saber a quanto tem

po aconteceu o furto, e

quanto antes a polícia é

acionada, mais fácil será

encontrar o veículo -,

ressalta, enfatizando que o

marginal que furta, planeja
e avalia a situação para

perceber se a oportunidade
é boa, e geralmente age
com muita rapidez. "Tem
gente que consegue entrar

e levar um carro numa

questão de 30 segundos",
argumenta.

Paralelo com a ação
preventiva, a PolíciaMilitar,
em conjunto com a Civil,
vai efetuar a parte repr�s
sora, realizando trabalho

investigativo. "Aumen
tamos o número de poli
ciais na área de investigação,
de três para oito ho

mens", informa o tenente

coronel.

CAUTELA - Na tarde

de quinta-feira, a PM ela

borou blitz para avaliar

questões relacionadas à

inspeção de segurança
veicular.

Na oportunidade, 'os
policiais distribuíram ma

terial informativo que
orienta os motoristas so

bre alguns cuidados bási

cos para evitar furtos. Entre

ás anotações elencadas no

material, a PM destaca o

cuidado que o condutor

precisa ter ao estacionar o

carro, buscando evitar

locais de pouca luminosi

dade ou circulação de

veículos e pessoas; não

deixar expostos objetos de
valor; não deixar docu

mentos pessoais no carro;

.travar as portas, e fechar

os vidros. "Outro detalhe

a ser levado em conside

ração é que quanto mais

acessórios o carro tem,mais

'atrativo se torna aos olhos

dos marginais", diz o te

nente Ricardo Alves da Sil

va, responsável pelo setor

de Trânsito da PM. (FR)
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ITIROTEIO: VIGILANTE FOI BALEADO DUAS VEZES AO TENTAR REAGIR AO ASSALTO

Bradesco foi palco de
assalto ontem de 'manhã

César Junkes/CP

Monza que os assaltantes utilizaram tinha placa fria e foi roubado em Blumenau

]ARAGuA DO SUL - O

delegado Ilson José da Sil

va está investigando o as

salto ocorrido na agência
do Bradesco, localizada
dentro da.Marisol, na Rua

Bernardo Dornbusch, no
Bairro Vila Lalau, O fato

foi registrado ontem pela
manhã, por volta das 11

horas.

Informações da Dele

gacia de Polícia apontam
que quatro homens entra

ram na empresa· para pre
encher ficha (em busca de

emprego), colocaram fal
sos crachás e deslocaram

se até o banco.
, Dois deles entraram no

primeiro momento e,

depois de dar voz de as

salto, renderam o vigilante
Adelir da Silva, 44 anos,

para que mais um inte

grante entrasse no local.

Assustado com a situa

ção, o vigia tentou reagir,
entrou em luta corporal
com os marginais e acabou

sendo baleado.

A vítima foi atingida na

perna e braço direitos.

"Depois que atingiram o

guarda, os assaltantes o

imobilizaram, foram até o

caixa, renderam a funcio

nária e pegaram todo o

dinheiro", relata o delega
do, que não tinha infor

mações sobre o montante

que foi levado. Ele acres

centa que os agentes do cri
me ainda roubaram a ar

ma do vigilante.
Os quatro saíram da

empresa e foram ao en

contro de uma pessoa que

os estava esperando em

um Monza, com placa fria
(veículo que foi furtado na

noite de quinta-feira, em
Blumenau), próximo a

uma escola. Depois aban

donaram o carro e fugi
ram em um Fiorino bran

co.

- As buscas iniciaram

assim que a polícia foi

acionada, mas ainda não os

encontramos. Temos indí

cios da autoria porque
uma das pessoas lá na em

presa identificou dois dos

assaltantes -, destaca
Silva.

O vigilante do banco
foi encaminhado para o

Pronto-socorro do Hos

pital São José, onde foi in
ternado, e está em obser

vação. (FABIANE RIBAS)

Desempregado é suspeito de homicídio
]ARAGuA DO SUL ---" O

desempregado Carlos Os

ni Lambides, 37 anos, é

apon tando pela Polícia

Civil como um dos suspei
tos do homicídio do co

merciante Geraci Cláudio
dos Santos, 38 anos, co

nhecido como "Ferru

gem". Santos foi assassina
do no dia 19 de setembro,
no Bairro Três Rios do

Norte, quando estava na

casa da menor G.A.F., 17

anos, com quem estava

começando relacionamen
-to amoroso. Um homem

encapuzado entrou na resi

dência da menor armado

com revólver e disparou
cinco tiros contra a vítima.

Destes, dois acertaram as

costas e um o peito do co

merciante. O agressor ain
da desferiu golpes de faca

na face da vítima:
A Delegacia de Polícia

do Município abriu inqué
rito policial para investigar
o caso. O delegado Ilson

José da Silva já descartou
a hipótese do envolvimen
to do cunhado da vítima
com o caso. "No dia do

assassinato, o cunhado de
Santos ficou detido aqui e
não há indícios que o

condene pelo crime", des
taca.

Silva suspeita do de

sempregado Lambides,
que está preso em Curitiba,
pois vendia cargas rouba

-?as para "Ferrugem". "Ele
j� havia ameaçado Santos

por falta de pagamento",
diz, enfatizando que, além
do desempregado, há

ai�da mais dois suspeitos,
que estão sendo investiga
dos. (FR)
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ICAMPEONATO: JOGOS ENVOLVEM SE.IS EQUIPES DIVIDIDAS EM DUAS CHAVES, SOMANDO 90 ATLETAS

Primeira rodada do Campeonato
CoroaBom de Bola acontece hoje
Jaraguá do Sul - o dia9, com a segunda roda- po, de onde se classificam os classificados até o ter-

Campeonato de Futebol da reunindo mais duas os dois primeiros coloca- ceiro lugar, além de 30 qui-
Sênior - Coroa Bom de partidas no mesmo cam- dos para as semifinais, em los, 20 quilos e 15 quilos
Bola - inicia na tarde de po, onde se enfrentat'n Za- cruzamento olímpico. O de costela, ao campeão,
hoje, no campo da Socie- peIla x Sport Nereu Ra- campeonato é promovido vice e terceiro colocado,

, '

dade Desportiva Acaraí, mos, às 19h30, e Acaraí/ pela FME (Fundação respectivamente, enquanto
reunindo dois jogos na pri- Móveis Kage�lOr x Bangu, Municipal de Esportes) e que o quarto colocado

meira rodada: pela Chave às 20h30. destinada a atletas com .receberá um troféu e uma
,

A, Bangu x Arsepurn, a Envolvendo seis equi- idade a partir de 38 anos bola, mesma premiação a

partir das 15 horas; Sport pes divididas em duas cha- (nascidos até 1964), que ser concedida à equipe
Nereu Ramos x Karlache, ves e um total de 90 atletas, residam, estudem ou traba- mais disciplinada. Já o artil-
às 16 horas, é o confronto o Coroa Bom de Bola é lhem em Jaraguá do Sul. heiro, o atleta revelação e a

da Chave B. A competição disputado em turno e re- O evento premiará defesa rrienos vazada re-

prossegue na quarta-feira, turno dentro de cada gru- com troféu e 18 medalhas ceberão um troféu,

Estadpal deMountain Bike reúne 98 ciclistas na 6a etapa
SÃo BENTO DO SUL - O líder da categoria Rocha (Coyotes/FMD Na categoria Sub-3O,

Noventa e oito ciclistas Elite venceu mais'uma São Bento/Mileniun/Te- Cristian José de Paula

participaram da 6" etapa etapa e garantiu a manu- matur). (Coyotes /FMD /Mile-
do Campeonato Catari- tenção de sua p'osiJão. A disputa do ranking niun/Tematur) foi o ven-

nense de Mountain Bike, Maurício Borges (FME catarinense de cross coun- cedor da 6" etapa e mante-

especialidade cr6ss_country, Joinville/Rudy Project) so- try se acentuou na categoria ve a liderança do Estadual,
promovida no último do- ma 67 pontos; O vice-líder Júnior. Alessandro Demar- com 65 pontos. Também

mingo, em São Bento do da elite é Ricardo Pscheidt, chi (Coyotes/FMD/Mile- \ com vitória na etapa, Car-

Sul, pela FCC (Federação de São Bento do Sul, com niun/Tematur), mesmo los Eduardo Funka (Coyo-
Catarinense de Ciclismo), 50. Na Sub-23, o líder Ju- ficando em 2° na etapa, tes /FMD /Mileniun/
A exp::essiva participação liano Bona (FMD /Blume- ocupa aliderança com 57 Tematur) manteve o apro-
dos atletas proporcionou nau/Cicle Bona) foi o ven- pontos. O ganhador da veitamento dos ciclistas de
uma disputa de bom nível cedor da etapa e disparou etapa de São Bento do Sul, São Bento do Sul no fim

técnico, na qual os lideres com �O pontos, contra 36 Pablo Reitz (Bike Norte/ de semana e sustentou sua

do ranking se sobressaí- do 2° colocado do cam- Joinville), vrm na vice- liderança na categoria Ju-
ram. peonato, Saulo Soares da liderança com 55. venil, com 59 pontos.

Vôlei busca vaga para as finais do Estadual Infantil
JARAGuA DÓ SUL - A

equipe infantil feminina da

ADV/FME/Divina/Ma
risol está disputando a ter

ceira e última etapa classifi
catória do campeonato es

tadual da categoria - que
teve início na quinta-feira e

encerra, em Brusque -,
em busca de uma vaga pa
ra. o hexagonal final da
competição.

As jaraguaenses estão

vatal e Eliane/Criciúma,
perdendo para AsteU
FME, a equipe jaraguaense
somou 18 pontos e assu

miu o quarto lugar na clas

sificação geral, praticamen
te assegurando presença
nas finais do Campeonato
Estadual.

'

Para/ os próximos
compromissos da ADV/ '

FME/Divina/Marisol, o

técnico Cezar de Oliveira

deverá contar com as mes

mas atletas que atuaram nos

últimos jogos da equipe:
Tamiris, Samila, Tamires,
Tatiane, Damaris,' Thayse,
Lucimeri, Daiane, Luana,
Taísa, Albertina,Ana Paula,
Annabell e Natali.

enfrentando ,como adver
sárias a anfitriã, SE Bandei
rante/Buettner, Bonja/
BCN/Joinville, Lia Line./
Nova Trento, Clube Do

ze/Florianópolis e Metal

ciclo/Rio do SJJl.
Com os seis pontos

conquistados em Jaraguá
do Sul no último final de

'semana, quando venceu
j1 .

Estrela Batistense/São
. João Batista, Vulgra/Gra-

NOTAS

PUNHOBOL
A equipe infanto masculino de punhobol
Soletex/FME é vice-�ampeã da Copa
Santa Catarina, disputada no dia 28 de

setembro, em São Bento do Sul. Os

jaraguaenses foram superados na final

pelo Condor, da cidade anfitriã, por
dois sets a zero, mas realizaram uma

ótima campanha na competição, que

envolveu ainda os times de Vera Cruz/Po
merode, Guarany /Blumenau, FME/Flo
rianópolis e FME/Timbó.
Cleidir, Anderson, Romildo,Alesson, Edgar,
Everton e Charles atuaram na Soletex/
FME, sob o comando do técnico Gelson

da Silva Soares. A equipe feminina também
. .

participou do evento, porém não obteve

classificação.

Abertas as inscrições para ort··
jogos deFutebolSuíçoSénior

Guaramirim - As ins

crições para a segunda edi

ção do Campeonato Muni

cipal de Futebol Suíço Sêni
ar, TaçaNorbertoWulf, po
dem ser efetuadas até o pró
ximo dia 11, na Secretaria de
Esportes da Prefeitura -

órgão que promove a com

petição. Voltado para pes
soas com idade a partir de
35 anos, o campeonato será

disputado em diversos bair

ros da cidade. •

Ano passado, a disputa
contou com a par-ticipação

de sete equipes. Para este

ano, os.organiza-dores do
everito têm éxpec-tativa de

. reunir pelo menos 12

grupos.
As equipes interessadas

devem preencher a ficha de

inscrição, pagar valor de R$
50,00 e deixar um cheque
de caução estipulado em R$
100,00, que será devolvido

pata .0 responsável pela
equipe, caso o grupo não

falte a nenhum jogo previsto
em tabelas fornecidas pel�,

"

Secretaria de Esportes. ,

I
fone: (47) 472 1470
fax: (47) 472 1021

demarseílleeêterra.com.br

www.casavaíduga.com.br
CASA VALDUGA
VINHEDOS PRÓPRIOS, EMOçOES ÚNICAS.

REPRESENTANTEEXCLUSIVO
!iii EM JOINV1LLE, JARAGUÁ. SÃ0 F. DO SUL,

SÃO BENTO E PLANALTO NOR1E.

Prazo de apresentação: l° de Agosto à JO de Novembro de 2002.

Quem deve se apresentar: As pessoas físicas isentas da apresentação da \,
Declaraçã do imposto de renda. .

� I

Documentos: Cartão do CPF e Título de Eleitor.

Obs.: A não declaração no prazo
oCasiona o cancelamento do CPf I':

Procure nosso escritório contábil na:
R: Alfredo Zimmermano, 197 - Centro· Fone (47) 373·0097 • Guaramirim· SC

É nos momentos difíceis que os mais
experiêntes são chamados para resolver os
problemas do País. Ele começou a trabalhar
como lavrador, foi operário, gerente, até
tornar-se presidente da Oxford.
Na política, já foi prefeito de São Bento do Sul,
Deputado Estadual e Senador da República.
OTAIR BECKER: Este sim entende de gerar
emprego e renda. t
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Professor Arnoldo Schulz

Continua repercutindo nos meios esportivos
e politicas a morte de Arnoldo Schulz, que em

'vida galgou na sociedade jaraguaense todos os

degraus da sociedade contemporânea. Filho de

família de imigrantes alemães, seus pais conse

guiram, com alguma dificuldade, dar-lhe instru

ção então existente naqueles tempos, que, gra
dativamente, foi se transformando numa per
sonalidade reconhecida, o que fazia com que fosse

sempre procurado para se aconselhar nos meios

esportivos e na área de educação, como professor,
e nb esporte pebolístico, e como político con-

quistava uma vaga de vereador, e usou de sua

autoridade pública na doação de terreno pafa a

Com:unidade .Evangélica, na consecução de seus

fins.
Na Câmara Municipal deixou assinalado as

" suas atividades parlamentares, fazendo-se res-

peitar nos debates entre seus legisladores. Era
um idealista na acepção da palavra, levantando
alta madrugada para assistir as sessões na Câmara

Municipal, que se 'realizava no Fórum local, na
Praça Ângelo Piazera, na forma tal que, os que
vinham do interior ou de Corupá, o encerramento
acontecia na forma programada, para que os

vereadores residentes longe da sede ou do distrito
de Corupá, estes vinham às 6 horas, para retornar
às 8h30, para tomar o trem e viajar, ou nós poucos
ônibus que serviam as regiões de Rio do Cerro e

Rio da Luz e da Região do Itapocuzinho, O ilustre

falecido certamente obterá, pelo Legislativo, as

considerações daqueles vereadores, que deram
de si sem olhar o eventual jeitão que sempre era

abaixo da crítica, muitas vezes não dando para
gasolina do veículo ou a passagem de trem. Es

pera-se que a sociedade e o poder público
administrativo e legislativo lhe sejam reconhecido
méritos ao líder da região de Rio da Luz. (EVS)

. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE JARAGUÁ DO SUL

CNP) 03.855.214/0001-38
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do

Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 42,
Inciso III do Estatuto Social, convoca todos os Cooperados da
Cooperativa para participar da Assembléia Geral Extraordinária,
a ser realizada no Centro dos Profissionais Liberais - CPL, à Rua
Donald Gehring, n2 175 - Jaraguá do Sul - Estado de Santa

Catarina, .às 17:30 horas do dia 16 de outubro de 2002, em

primeira convocação com no mínimo dois terços dos Cooperados,
em condições de votar; às 18:30 horas, em Segunda convocação,
Com no mínimo a metade e mais um dos Cooperados; ou ainda
às 19:30 horas, em terceira e última convocação, com a presença
de no mínimo 10 Cooperados. onde será discutida a seguinte
ORDEM DO DIA:

1) Alterações de redação dos artigos 52 e seus parágrafos; artigo
33 parágrafos 12 e 22, artigo 37 inciso II, III e eliminá o IV; artigo
43 acrescenta-se o inciso IV; elimina-se o artigo 44; renumera

tOdos os artigos a partir do artigo 44; elimina-se o artigo 77 e

altera a redação do artigo 80, que passa a ser artigo 79;
2) Alterações no mandato dos atuais Conselheiros de

�dministração e Diretoria Executiva e Conselheiros Técnicos de
Etica;
3) Outros assuntos de interesse da sociedade.

08S: O número de Cooperados, para efeito de cálculo de
"quorum" de instalação, é nesta data, de 127 (cento e vinte e

ete) cooperados.

Jaraguá do Sul, 5 de outubro de 2002
Dr. Adernar Nardelll

Presidente

I VOLEIBOL:' PARTIDA ENCERROU O CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Rexona enfrenta o Bandeirante
,

e vence o jogo por 3 sets .a O
SCHROEDER - o jogo

amistoso entre as equipes
Rexona, de Curitiba, e o

Bandeirante/Buettner, de
Brusque, encerrou as festi

vidades do calendário de

atividades desenvolvidas

para comemorar o aniver

sário do Município - re

gistrado na quinta-feira.
Promovido pela CME

(Comissão Municipal de
Esportes), o jogo foi reali
zado no GinásioMunicipal
Alfredo Pasold e atraiu cer

ca de 800 pessoas. O time

paranaensemostrou supre
macia em quadra e não

encontrou dificuldade para
vencer a equipe brusquen
se, por 3 sets a O.

Para o Rexona,. o jogo
serviu como uma prepara
ção à fase final do Grand
Prix Vôlei Brasil, que acon
tece entre os dias 9 e 12

deste mês, em São Caetano

do Sul, São Paulo. Foi o

primeiro confronto que o

técnico Helio Griner teve

à disposição quase todo

elenco, que vai em busca
do tricampeonato na Su-

\ perliga 2002/03, que inicia
dia 30 de novembro e

Cesar Junkes/CP

Rexona, de Curitiba, venceu sem dificuldades o confronto contra o Bandeirante, de Brusque

prossegue até o mês de
abril. O único des,falque é

a meio-de-rede Flávia, que
está em fase final de recu-

I

peração do tornozelo. Na

semana passada, o time

fechou o ciclo de contra

tações para esta tempora
da, com a vinda da israe

lense Tali, de 26 anos. O

grupo também conta com

jogadoras experientes, co
mo a.ponta Raquel, deita é

amelhor atacante emelhor

sacadora da Supérliga
2001/02, além da meio

de-rede Walewska. Ambas

já atuaram por vários anos

na seleção brasileira.

O prefeito de Schroe

der, Osvaldo Jurk, destaca
que o calendário de ativida

des do anivérsário do Mu

nicipio encerrou com o

vôlei, porque a Prefeitura

está trabalhando na forma

ção de pólos esportivos nas
modalidades de futsal e

voleibol. "É uma forma de
, .

as crianças se estimula-rem
à prática esportiva. O su

cesso dessas jogadoras que
entraram em quadra aqui
servirá como espelho para

elas. Assim os estudantes es

tão mais próximos dos atle
,tas, ,percebem que, com

muito treino e determina

ção, podem realizar seus �

sonhos", destaca o prefeito,
informando que mais um

ginásio de esportes será im
plantando no início de

2003, no Bairro Schroeder

1. "Pretendemos também

trabalhar em bairros, com
. a modalidade de futebol de

campo. É através do es

porte que nós vamos tirar

crianças das ruas", enfatiza.. '

(FABIANE RIBAS)

'Figueirense cala a torcida
A vitória do Figueirense

sobre oAtléticoMineiro, por
2 a O, na noite de quinta-feira,
fora de casa, levou os cata

rinenses ao delícia. O resulta
do aumentou as chances da

equipe à classificação, que
soma 20 pontos e ocupa a

IS" posição na classificação
geral do Campeonato Bra
sileiro Série A. Realização
maior para o lateral Lino, que
foi autor dos dois gols .do
grupo catarinense, Os demais

resultados do dia 3 foram:

Paraná 1 x 1 Cruzeiro e Co

rinthians 2 x 4 Santos.

Hoje, enfrentam-se Fla
mengo x São Paulo, Gama
x Paysandu, Palmeiras x

Portuguesa, Goiás x Atléti
co-PR e Guarani x Vasco.

Na classificação, até o mo

mento, primeiro lugar para
o Juventude, com 29 pon
tos, seguido de São Caetano,
com 28; Corinthians, com
27, e Coritiba, com 26.

CENTRO D-= FORMAÇAo DE
CONDUTORES LESSMANN LTDA

,

), Aulas Práticas de Volante com
de Motorista, Alteração e Mudança de

. ���t;·
..

:·P
.."'"

R, Reinaldo Rau, 500 sala 2 e 3 • Centro Comercial Maiochi
defronte Smurf's lanches Jara á do Sul- se
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I COMPETiÇÃO: TERCEIRA E ÚLTlrvtA ETAPA FOI DISPUTADA ONTEM PELA MANHÃ, NO ACARAí

Divina Providência sagrou-se
campeão do Circuito de Natação

Jaraguá do Sul- o

Colégio Divina Providência
sagrou-se campeão da ter

ceira e última etapa do ter

ceiro Circuito Interescolar
de Natação - 5° Troféu
Ernani Volpi Coitinho -,
realizada ontem, na piscina
.da Sociedade Desportiva
Acaraí. A instituição de en

sino somou 257,5 pontos e

encerrou a competição
computando 26 pontos.
Em segundo lugar ficou o

Colégio Marista São Luís,
com 25 pontos, e em tercei

ro ficou o Instituto Educa-
.
/

ciorial Jangada, com 21 \

pontos. O circuito contou

com a participação de 279·

atletas, representando 18

unidades de ensino de Jara
guá do Sul. Promovida pela
FME (Fundação Municipal
de Esportes), em parceria
comaAjinc (Associação Ja
ragpaense dos Incentivado-

.

NOTAS -----.I

Barbara Gaedke, no Mirim
1;Midiã de Andrade e Kelly
Barbosa, no Mirim 2; Jan
Doubrawa e Raquel Mayer,
na Petiz; Anderson Maestri
e Daiane de Borba, na In

fantil, e Fernando Innocenti
Ortiz e Kalina Fernandes, na

.

Juvenil.
O coordenador de nata

ção da Ajinc, Ronaldo Fruc
tuozo, diz que o circuito é um

evento que oportuniza a

avaliação do nível técnico�os .

atletas. "Nesta etapa, o nível
estava bemmelhor, tanto qu�
12 recordes foram registra
dos.Dos participantes, 12 se

rão convidados para fazer es

tágio na associação, e, se o

rendimento for o que espe
ramos, passam a fazer parte
da equipe que defendeIara

guá do Sul em competições
dentro e fora do Estado; a

partir �o próximo ano", in
forma. (FABIANE RIBAS)

ESCOLAR PRÉ - MIRIM

A FME (Fundação Municipal de Esportes) recebeu insc
ções de 30 unidades de ensino para participar do Campe
nato Escolar Pré-mirim, que deverá envolver Um total

1,4mil atletas. O evento é destinado a estudantes nascido,
partir de 1990 e regularmente matriculados em escolas d
redes municipal, estadual e particular de ensino, com se

emJaraguá do Sul. De acordo com os organizadores, hav
. competições nas modalidades de atletismo, basquete, vôl
xadrez, tênis de mesa, handebol - todas no masculino
feminino - e futebol de salão masculino. 7

Cesar Junkes/CP

Destaques serão convidados para atuar pela Ajinc

res de Natação Competiti
va), o circuito envolveu es

tudantes com idade enrreB

e 16 anos.rdivididos em seis

categorias, tanto nomasculi
no quanto no feminino, de
acordo com o ano de nas

cimento: Pré-mirim, Mirim

1 e 2, Petiz, Infantil eJuvenil.
Entre os destaques da

terceira etapa em cada cate

goria, no masculino e femi

nino, Felipe Belettini e Hele
na Gschwendtner ficaram

em primeiro lugar na Pré

mirim; Felipe Mathias e

O.. , Ml<F.<ea�N1f&Nla BIi<AMORSKI
b1.toroo E�01fE:9SOR 00 €URSO DE M"E:OICIAA

COMEÇAR E VER QUE É POSSI'VEL FAZ�R MAIS E SER MAIS

FELIZ .. TER' NAS f':'1ÃOS A POSSIBILIDADE DE MUDAR, E VER

A REALIZAÇÃO DE CADA SONHO COMO UMA RESPOSTA DE

QUE REAt.__MENTE VALE' A PENA,: UMA UN'IVERSIDADE É A

PRE�ARAÇÃO ESSENCIAL DO SER HUMANO PARA A SOCIEDADE,

TRANSFORMANDO CONHECIMENTO EM ATITUDE,

É O CAMINHO PARA CADA UM DEIXAR A SUA SEMENTE COM

O SEU TRABALHO E SUA DEDICAÇÃO PARA' BUSCAR UM MUNDO

MAIS JUSTO E HUMANO, É COM A CONSTANTE MANIFESTAÇÃO
DE CORAGEM E DESEJO DE MUDANÇA, QUE CADA PESSOA

PODE TRANSFORMAR VID�S. INCLUSIVE A SUA.

�
FURB

-

UNIVERSIDADE
REGIONAL DE BWMENAIJ

ENSINO • PESQUISA • ExTENSÃO
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