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Instalado emJaraguá do Sul o
'Tribunal de Mediação e Arbitral

'" "

A partir do dia 25, comewa funçiopar oficial-
mente em Jaraguá do Sul o;Tribunal 'deMediação
e o Juizado Arbitral, qu�;�em competência para'
julgar todas as questões, ielacionadas a bens dis

poníveis, inclusive contratos internacionais.

A mediação tenta conciliar os interesses das

partes e a arbitragem analisa as provas e os ele

mentos oferecidos para emitir a sentença, que
acontece no máximo em seis meses.

Fotos: Edson Junkes/CP

O Parque Ecológico Emílio Batistella, em Corupá, será aberto para a

prática de esportes radicais como o rapei. A medida está em estudo na

Comissão Técnica e Administrativa, 'responsável pelo funcionamento
do parque. A intenção é dar dimensão nacional ao aproveitamento dos
recursos do local para atividades. recreativas, sociais e educativas.

PÁGINA 7

f1I

GUNDI �IQUIDA�O
DI VlIAO RAVllll

PÁGINA 8

José Fritsch visita
a região na 2ã-feira
o prefeito de Chapecó e pré

candidato· ao Governo do Es

tado pelo PT; José Fritsch, es
tará em Guaramirim e Jaraguá
do Sul nesta segunda-feira ..

PÁGINA 4

Paulo Mattos deve

presidir Q Cejas .

o presidente da OAB deJara-
'

,

guá do Sul, Paulo Mattos, deverá
ser eleito presidente do Centro

Empresarial. Ele encabeça a cha

pa única que disputa a eleição.
,

PÁGINA 5

Definidos os valores

para.a iluminação
,A Prefeitura de Guaramirirn

está enviando para a Câmara de
. Vereadores o projeto que dis

põe sobre a participação sobre

a iluminação pública.
PÁGINA 6

GUINDASTES ,# .

;JARAGUA'
.ir 273·1_000

- -

Divergências no Executivo leva
ram o prefeito ·Irineu Pasold a

extinguir a equipe que prestava
serviço no gabinete do vice-pre
feito Moacir Bertoldi. Jair Pedri
"(foto) foi exonerado e Bertoldi te
rá que usar equipe do 'Executivo.

,

PÁGINA 3

Primeira etapa da Copa Norte
de Velocidade açontece neste
fim de semana no motódromo
de Guaramirim. O evento vai
reunir cerca de 130 pilotos e

público de duas mil pessoas.
PÁGINA 12

Shorts de Micro Fibra R$19,90
Camisa Polo R$19,90
Trajes de Micro Fibra R$129,90
Camisa Individual R$39,90

Cfkllli�'�H;:!!illll·
'Estaçionam�nto Anexo.
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o poder do ' Rei
LUIZ HENRIQUE ORTIZ ORTIZ - Estudante de Direito.

"Obediência hão é o suficiente. O poder está em infringir o
que temos de mais importante que é a dignidade, e aqueles que a

conhecem de verdade com certeza sabem que é humilhante. O

poder está em destroçar pensamentos h�manos em pedaços e

colocá-los Juntos de volta em novas formas escolhidas pelo todo-. .

poderoso. Aí� começamos a enxergar o tipo de mundo que estão

criando para nós e ao mesmo tempo refletir que fomos nós mes

mos que lhe concedemos a outorga. Se continuar assim, não ha
verá lealdade, a não ser lealdade a ELE, mesmo que saibamos

que necessitamos fazer o contrário. Não haverá amor, a não ser

amor exclusivo a ELE.'Não haverá' riso, apenas o riso de triunfo
sobre um inimigo derrotado não importando se este estava com

a razão ou não. Não haverá arte, literatura ou ciência, mas sim

aquilo que ELE definir que seja. Quando formos onipotentes, já
não haverá mais necessidade de ciência. Não haverá mais curiosi

dade, nem alegria no processo da vida. Todos os prazeres com

petitivos serão destruidos. Mas não esqueçamos que sempre ha
verá a 'intoxicação do poder, sempre aumentando e sempre cres

cendo sutilmente. Sempre, a cada momento, haverá o tremor da

vitória, a sensação de pisar num inimigo que já está sem esperan
ça. Se você quer urna imagem do futuro, imagine uma bota pi
sando num rosto humano e, o pior, é que o protagonista desta

"

cena poderá ser os mesmos que a ELE juram obediência."

Boicote compartilhado!
EMERSON ALEXANDRE GONÇALVES - Professor

Passado pouco mais de um ano de mandato, o atual Governo

Municipal vem demonstrando na prática que a. propalada'
''Administração Compartilhada" veio ser apenas um discurso
ensaiado de,palanque eleitoral, pois' encastelado em' seu gabinete
o prefeito governa como se fosse um monarca.

Ainda está bem nítido em nossa memória os enormes painéis
publicitários de campanha eleitoral em que o prefeito ladeava nas

fotos o vice-prefeito em uma pose digna de capa de CDs de

duplas sertanejas. Mas como acontece no mundo pop das
produções fonográficas, a dupla volta a ser notícia num

bombástico caso de separação.
Na época do conluio eleitoral; o vice-prefeito foi rifado e a

coligação montada de forma medieval, pois o casamento se deu

por questões de dotes eleitorais, e não por afinidades políticas,
muito menos pessoais.

Após as declarações dadas pelo vice-prefeito à imprensa, num.
ar melancólico que muito fez lembrar produções televisivas

mexicanas, o prefeito vem ii. público 'afirmar que as portas de seu

gabinete, bem como seus braços, estão abertos na espera do retorno
do vice-prefeito.

Mas você, leitor, já ouviu falar da famosa seção ''Vale a Pena
Ver de Novo" (nesse caso acho que não vale), que em se tratando

de ano eleitoral não cessam de se apresentar conselheiros do vice
prefeito se apressando em demovê-lo de tais declarações.

Afirmam esses conselheiros que as declarações do vice-prefeito
foram,dadas, num momento difícil de tensão nervosa e que, na

verdade, podem ser resolvidas f�cilmente com uma boa

"javalizada" .

Essas e outras atitudes é que deixam claro que infelizmente a

política, para muitos, não tem outra função senão a atender
interesses pessoais e, para isso, caráter, ideologia e ética, são coisas
descartáveis e supérfluas.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marqua,dt, 1.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para
contato; O jomal se reserva o direiID de sintetizar o texto e fazer as correções orIDgráfitas e gram1ticais necessárias.

Campanha da, Fraternidade
A luta em favor dos povos

indígenas (tema da Campa
nha da Fraternidade deste

ano), através do lema "Por

uma Terra semMales", marca
a preocupação da Igreja Ca

tólica em resgatar, pelo me

nos em parte, a tragédia que
ajudou a criar quando, no mí
nimo, se omitiu diante do

genocídio perpetrado aos In- ,

dios desde a ocupação euro

péia em terras brasileiras.
A opção da Igreja em es

timular a sociedade a refle

tir sobre a situação dos ex

cluídos, neste caso os povos
indígenas, demonstra a ne

cessidade e o dever do clero

e� cobrar, do conjunto da
sociedade a solução para os

problemas sociais do País,
seja no caso dos índios, ne
gros, mulheres ou crianças.

De acordo com dados ofi

ciais da Funai, Santa Catarina
tem 24 áreas indígenas, mas
apenas quatro estão demar
cadas. Na área de abrangên
cia da administração regio
nal da Funai, com sede em

Curitiba, estima-se que cerca

de cem índios estão à espera
de uma solução, ou seja, da

r .

o caso mais grave
que temos na região

é o da aldeia de

guaranis, localizada
entre os municípios

de Araquari e
Guaramirim

demarcação das terras ocu

padas e mantidas como re

serva.

O caso mais grave que
temos na região é o da aldeia
de guaranis, localizada entre

os municípios- de Araquari e

Guaramirim. Nesta reserva

vivem cerca de 45 índios, que
sobrevivem graças ao auxílio

da. sociedade civil, qu� fre

qüentemente promove Cam

panhas de coleta de roupas e'·
alimentos qu� são entregues
ao caCIque.

Além das dificuldades do

dia-a-dia, estes índios estão

sendo ameaçados de expulsão
por um suposto proprietário
da área, que quer QS indígenas
longe do local. Amedrontados
e inseguros, temem ser ex

pulsos. Tem a violência do
homem branco, e, a partir daí,

...J

também perdem o interesse
em preservar e manter a sua

cultura, sufocada diante de
tantas exigências e cobranças.
No final do ano passado,

o líder espiritual e pajé Márcio
Galdino dos Santos passou
porJaraguá do Sul justamente
porque já estava ciente das

ameaças aos parentes gua
ranis. Na ocasião, ele alertou

para o problema da trucu

lência contra os índios quando
�urge a questão de posse de
terras. Ele também aconse

lhou aos parentes que con

.tassem com a ajuda da Igreja
Católica, num exemplo de

:
'união espiritual, possível en

tre os povos com diferentes

tradições e crenças.

Agora, resta esperar, e

rezar, para que a Igreja con

siga sacudir a nação no sen

tido de sensibilizar a' socie
dade em favor da qignidade
dos índios. O comprometi
mento da Igreja Católica e do

clero, de um modo geral,
enfatizado através da Campa
nha da Fraternidade, pode dar

início a uma semente de C01:n'
preensão e respeito às mi
nonas.

Os textos e colunas asshuulos são de responsabtlúlmles exclusivos dos autores, não refletindo, necessariametue, a oplntiúJ do jornal.

• CORREIO DO POVO, Diretor- presidente: Eugênio V: Schmõekel
'.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em função dos últimos acontecimentos, de

comentários que não refletem a opinião da

"Coliqação Mais Jaraguá", e buscando manter a

unidade d,a equipe administrativa do município,
cujos resultados premiam Jaraguá do Sul com

reconhecimento nacional nos mais diversos campos

.

de atuação da Prefeitura Municipal, servindo de

modelo para Santa Catarina e para o Brasil, o

senhor Prefeito Municipal, Dr. lririeu Pasold, após
reunião com lideranças do PPB - Partido Progres
sista Brasileiro, decidiu que colocará à disposição
do senhor Vice-Prefeito, Dr. Moacir Bertoldi, a

estrutura funcional e de atendimento do seu

gabinete.
Em reunião realizada no dia 22 de janeiro de

2002, contando com a participação de todos os

coordenadores da administração municipal, da qual
também participou o Vice-Prefeito, oportunizou
se a manifestação dos presentes a respeito de um

possível estremecimento de relação na admi

nistração municipal, ao que o senhor Dr. Moacir

Ber-toldi afirmou não haver nenhuma queixa.
Causou estranheza as declarações, a posição

do Vice-Prefeito e seu assessor, publicadas na

imprensa local e estadual, com repercussões ne

gativas para o município, cuja população aguarda
dos administradores, a preocupação e ações que

objetivem bem administrar, buscando novas

conquistas para os Cidadãos, oportunizando para
o momento propício asquestões eleitorais de 2004.

Certo de que sempre buscará o melhor caminho

para Jaraguá do Sul, o senhor Prefeito Dr. lrineu

Pasold continuará imbuído de sempre fazer
\\Mais

por Jaraguá".
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Jaraguádo Sul, 15 de fevere!ro de 2002

Assessoria de Comunicação
Coordenadoria de Comunicação

Alte\(ir�@mib·F9gaça J�nior
OAB/SC2969·Si-

Osvnlin'o'V.a..

taãs'Rodrigoes
OAB/Sl2968.B ....

POLÍTICA CORREIODOPOVO 3

Edson Junkes/Cf'

Assessor Jair Pedri respondia pelo gabinete de Bertoldi

o gabinete do vice-prefeito.
De maneira que, daqui para
a. frente, Bertoldi passará a

depender dos. serviços dos
,

,

servidores lotados' direta

mente no gabinete do
Executivo para tratar das

reivindicações ,da popu-

I CONFLITO: PASOLD EXONERA ASSESSORES DE BERTOLDI E DEIXA O VICE-PREFEITO SEM EQUIPE DE GABINETE
I .

Q Mêlher Átendi:nlento no Horá,rio; Certo Para Você

Medida quer estancar crise e

manter a unidade no governo
]ARAGuA DO SUL - o

prefeito lrineu Pasold

(PSDB) exonerou ontem

os dois funcionários que
atendiam no gabinete do

vice-prefeito Moacir Ber

toldi (PPB). A medida visa

"manter a unidade na equi
pe administrativa", alegou o
prefeito em nota distribuida
à imprensa. Desde a semana

passada, Pasold vive um

impasse com o vice-prefeito
em função das reclamações
de Bertoldi, que quer ser

mais prestigiado nos atos do
governo municipal. A exo

neração, decidida na quinta
feira à tarde, foi comunica
da ontem pela manhã ao

assessor Jair Pedri e à se"

cretária PatriciaHinterholz.

Pedri presta assessoria a

Bertoldi desde 1992. No
ano retrasado, com o enga

jamento na campanha pe
las eleições municipais, que
culminou com a vitória da

chapa de Pasold e Be�oldi,
o assessor teve a oportu
nidade de participar do

governo municipal, ficando
'desi'gnado para atuar no

gabinete do vice-prefeito. A
secretária Patricia é funcio

nária concursada cedida pelo
Samae e trabalha no gabi
nete de Bertoldi desde feve
reiro do ano passado. "Foi
convocadapelos atributos
de competência e dedica

ção", segundo Pedri.

Na nota, aAssessoria de

Comunicação da Prefeitura
informa que o prefeito está

colocando "a estrutura fun
cional e de atendimento do

próprio gabinete à disposi
ção de Bertoldi".Na prática,

.

isto significa que Pasold não
tenciona mais disponibili
zar pessoal específico para

lação e dos próprios elei

tores, que buscarem pelo
vice-prefeito.

A decisão de esvaziar o

gabinete do vice-prefeito,
oferecendo-lhe em troca a

estrutura do próprio Exe

cutivo, foi tomada "após
reunião com lideranças do
PPB", diz a nota, sem citar,
no entanto, os nomes dos

pepebistas presentes. "Em
reunião realizada no dia 22

de janeiro, com Bertoldi

presente, foi oportunizada
a manifestação dos pre
sentes sobre eventual es

tremecimento nas relações
na administração mu

nicipal, mas não houve
queixa do vice-prefeito",
acrescenta. Bertoldi evitou

fazer comentários, ontem, r
sobre a atitude do prefeito,
mas manteve a intenção de

reunir o Diretório do PPB

para discutir a situação.
(MILTON RAASCH)

Pedri reclama de "perseguição gratuita"I . •

o assessor exonerado Jair Peclri diz
que sofre "perseguição gratuita" do

prefeito lrineu Pasold (PSDB), afir
mando que não teve na Prefeitura o de

sempenho exacerbado que lhe está sendo

atribuido. "Como eu iria resolver as rei

vindicações e os problemas que che

gavam ao gabinete do vice-prefeito?
Recorrendo aos secretários, é claro",

. desabafa, Pedri, acusado pelo prefeito e

alguns assessores de extrapolàr na fun

ção, em busca de promoção politica pes
soal àssim como para o vice-prefeito
Moacir Bertoldi (PPB).

Pedri afirma "não ter nada de pessoal
com o prefeito", com quem "conversa

pouco", mas acha que há "ingratidão"
no episódio. Pasold teria esquecido o

empenho feito na campanha nas eleições
municipais. "Cedi um imóvel para uso

na Campanha e trabalhei com um grupo

de quase 30 pessoas na militância da

coligação Mais Jaraguá do Sul", lembra.
Apesar disso, o assessor não pensá em

afastar-se da politica e nem em desfiliar
se do PPB. Ele pretende retornar aos ne
gócios no ramo imobiliário, como fazia

até participar da campanha eleitoral.

Segundo Pedri.:a reunião para relatar
os acontecimentos ao Diretório do PPB,
que, a princípio, deveria ter acontecido
nesta quinta-feira, acabou ficando para a

segunda-feira. Ele está conduzindo a

tarefa pessoalmente, a pedido do 'vice

prefeito; desde que o presidente José
Carlos Neves, o Gê, negou-se a convocar

o partido para tratar de questão "tão ir

relevante;'. Pedri diz que foram con

vidados todos os 45 membros do dire
tório e os 15 suplentes. ''A reunião vai

sair, a não ser que interfiram nos bas

tidores", insiste Pedri. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CONSULTA: PREFEITO OUVIU ASSESSORES E VEREADORES DO PPB ANTES DE ESVAZIAR GABINETE DE BERTOLDI

Vereadores entendem, que o

partido deve resguardar posições
]ARAGUA DO SUL - o

prefeito Irineu Pasold

(PSDB) consultou asses

sores' e vereadores ligados
ao PPB antes de decidir

pela extinção da equipe que
prestava serviço no ga
binete do vice-prefeito
Moacir Bertoldi (PPB). A
reunião aconteceu quinta
feira,' por volta do meio

dia, e contou' com as pre
senças dos vereado:es do

PPB. Com exceção de Gil

berto Gonçalves, que es

tava em viagem de serviço,
compareceram os verea

dores Paulo Floriani, Ru
dolfo Guesser e Vitória

Lazzaris, este último, pre
sidente do Legislativo.

Participaram também

do encontro o chefe do

Gabinete do Executivo e

presidente do PPB, José
Carlos Neves, a secretária

de Educação e Cultura, Iris
Barg Piazera, o secretário

da Produção, Dieter Jans
sen, e o secretário de De

senvolvimento Municipal,
Ademir Izidoro. O presi
dente do PPB manteve na

oportunidade a opinião
que tem desde o início

sobre o episódio. Neves

Edson JunkeS/CP

Pasold surpreendeu com medida divulgada ontem

considera que o caso de

veria ter sido resolvido

internamente, em gabinete
fechado, entre o prefeito e

o vice, sem desgaste
perante a opinião pública.

- Minha opinião é

bem franca: não podemos
jogar o partido (PPB) nisso
tudo -, disse. Lazzaris,
ontem à tarde. Para ele, a

questão é pessoal entre os

dois mandatários, e não

pode ter reflexos sobre as

posições ocupadas pelo
PPB no governo muni

cipal, onde ocupa setores

importantes da adminis

tração.municipal. Lazzaris
também não acredita que
o Diretório do PPB se mo

bilize, como pretende
Bertoldi. "Cada membro

vai decidir se vai ou não,
se for convocado, pois
não é um evento oficial do 1

PPB", observa.

Segundo ele, o epi
sódio interferiu no encami

nhamento do projeto que
trata da reforma adminis

trativa na Prefeitura. O

Executivo segurou a ma

téria, em função dos últi-

mos acontecimentos, que
em condições normais es

taria sendo protocolada
para tramitar imediata

mente. A reforma trata, en

tre outras mudanças, da
desvinculação na Secretaria
de Saúde, Esporte e Lazer.

A Câmara de Vereadores
estará retornando ao tra

balho segunda-feira, quan
do realiza a primeira sessão

ordinária do ano.

O vereador Rudolfo

Guesser acha que o PPB

precisa ser pragmático no

caso, apesar da medida

forte do prefeito. Segundo
ele, os vereadores terão

reunião separada para se

manifestar depois. Na opi
nião dele, será difícil mo

bilizar o diretório. "Se Ber
toldi conseguir, será apenas
com uma parte do mes

mo", opina. Guesser con
sidera o episódio des

gastante "até para a cida

de". Na opinião dele, o

vice-prefeito pode ficar
isolado nessa questão. ''Nós
pedimos votos juntos.
Todos da coligação têm

um compromisso assumi

do", alerta.
(MILTON RAASCH)

Pequenos partidos terão encontro na semana que vem
]ARAGuA DO SUL -

Representantes do 'PT�,
PPS, PDT, PL, PTN e PV .

estarão reunidos.na semana

que vem, provavelmente na
quarta-feira, para tratar sobre
a participação destas le-

gendas nas eleições previstas
para o próximo semestre.A

informação foi dada ontem
pelo vereador e presidente
do PTB em Jaraguá do Sul,
Jean Leutprecht, explican
do que será uma reunião

sem compromisso entre os

partidos, apenas para dis
cutir a situação política na

região.
O .

petebista articula o

encontro, juntamente com o

presidente do PPS, João

Gomes da Cruz, o "João
do Táxi", e o coordenador

do PDT, Ruy Lessmann.

"Não existe nada definido,
é apenas uma conversa, mas

poderá frutificar", reforça
Leutprecht. (MR)

PT prepara recepção para Fritsch, que chega segunda-feira
]ARAGuA DO SUL - O

candidato do PT ao Go

verno do Estado e prefeito
de Chapecó, José Fritsch,

estará em visita a Guatarni

.
rim e Jaraguá do Sul na

segunda-feira. Fritsch inicia
o roteiro em Guaramirim,

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia eTraumatologia

onde participa de reunião

na Câmara de Vereadores,
concede entrevista na Rá

dio Comunitária e concede

entrevista à imprensa, de

pois, visita Jaraguá do Sul,
onde também terá vários

contatos políticos. (MR)

SÁBADO, 16 de fevereiro de 2002'

O ambiente de divergências entre a direção e parte
dos médicos do Hospital Municipal Santo Antônio,
de Guaramirim, persiste, apesar de o enfrentamento

não estar sendo tão espalhafatoso como acontecia há

alguns meses. Evidência disso é que o médico

anestesiologista Fernando de Castro Morais Filho, que
veio de Ubá (MG), atendendo convite da direção do

hospital, no final do ano passado, não está sendo aceito

rio corpo clínico do estabelecimento. O mesmo

profissional, com registro 9.573 no CRM (Conselho
Regional deMedicina), trabalha na Vila Itoupava, em
Blumenau, e em Pomerode, sem maiores problemas,
mas em' Guaramirim é vetado pelos colegas. Resta
saber o que a direção clínica do hospital tem a declarar.

MUDANÇAS
A ex-secretária de Saúde

de Massaranduba Sônia

Martini é a nova diretora

de Serviços Internos do

Hospital Municipal Santo
Antônio, em substituição
à enfermeira Klébia Tei

xeira, que respondeu pelo
setor no ano passado, na
época crítica dos con

flitos internos na institui

ção. Também afastou-se

da direção técnica do

hospital o ginecologista
Amauri Amaral Teixeira.

A médica Denise Mal

lmann Warnier assumiu

na função. O gineco
logista continua, porém,
em atividade na região,
com consultórios em

Guaramirim
_

e Jaraguá \

do Sul.
.

CENTRO CIRÚRGICO
A direção do Hospital
Municipal Santo Antônio

aguarda o parecer da Vi
gilância Sanitária para re

formar o centro cirúrgico.
A unidade receberá mais

duas salas e equipament<?s
novos emodernos..No ano

passado, o centro cirúrgico
foi interditado pela' fis
calização, a partir de uma

denúncia, que fez várias

exigências de melhorias..

Para viabilizar que as obras

possam ser executadas, se
rá preciso desativar o

serviço no centro cirúr

gico, intervalo que deverá

durar de dois a três meses.

Nesse período, as cirurgias
deverão acontecer em

hospitais de cidades pró
xirnas,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
O Executivo municipal de Guaramirim está con

firmando Romeu Butschardt na chefia do Setor

Municipal de Indústria e Comércio, que atuará ligado
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na

Diretoria de Turismo fica como titular Elvira

Radwanski. A secretaria também tem o retorno, a

partir desta semana, do professor Tito Flávio Teixeira

da Fonseca.

ENTRE ASPAS ....

"É um desgaste político besta. Ninguém ganha
e ninguém perde com isso." (Presidente do'
PPB de Jaraguá do Sul, José Carlos Neves,
opinando sobre a polêmica que se estabeleceu
a parti r da man lfestação de descontentamento
do vice-prefeito Moacir Bertoldi)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Branco, 637 • Sala 2 • Centra· Jaraguá'do Sul· se
(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

.
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Venda de gás naturalveicular'
cresce 300°10 em seis meses

]ARAGuA DO SUL _

Em menos de seis me

ses, as vendas de gás na
tural veicular passar�m
de uma média de 200

metros cúbicos por dia

para 1,5 mil, ou.45 mil

metros cúbicos por mês.

Inaugurado no final de

Blumenaú também têm

distribuidores de gás na
tural veicular. Chiodini

acredita que os gastos
com a conversão dos
veículos _ entre R$ 3

mil e R$ 3,5 mil, de

pendendo domodelo -.
retornam ao proprietário

agosto do ano passado, ... em, no máximo, três

o'primeiro e ainda único

distribuidor de gás na

tural veicular do -Muni

cípio _ o Posto Mime

da Bernardo Dornbusch
- projeta chegar ao

final do ano vendendo

anos.

_ Um representante
comercial, por exemplo,
que viaja. cerca três mil

quilômetros por mês,
fará economia em torno

de R$ 350;00, recupe-
algo em torno de trêsmil rando o investimento

metros. cúbicos por dia. em menos de um ano.

Os números não.sur- Além do mais, a con

,Preendem o gerente ge- versão agrega um aces

ral da Rede de Postos sório ao veículo que vai

Mime, Paulo César valorizá-lo na .negocia
Chiodini, para quem o ção futura -'-, lembrou,
gás natural deverá abas- garantindo que o kit é

tecer a maioria da frota totalmente seguro. "A

do País, nos próximos conversão é diferente

anos. ''Alé� da poluição das adaptações feitas

ser quase zero, o gás com o gás de cozinha.

natural é mais barato"; Existem válvulas de

justificou, informando segurança e as empresas
que há uma expectativa que fazem as conversões

de redução em torno de são fiscalizadas pelo
5% no preço do metro Inmetro (Instituto Na

cúbico, hoje em R$ 0,94. cional de Metrologia"
Segundo Chiodini, a Normatização e Quali
economia registrada dade Industrial)", com
com o gás natural em re- pletou.
lação aos outros com- Chiodini lembrou

bustíveis é entre 60 e ainda que.o gás natural

70%.
.

é extremamente leve e

. O' crescimento de que, mesmo que haja
quase 300% nas vendas rompimento da tubu
do produto estão dentro lação, evapora rapida
das projeções feitas pela mente, eliminando o

empresa, que investiu . perigo de combustão.

}\$ 1 milhão na instala- Existem cinco em-

ção do posto, pioneiro .

na Região Norte do Es

tado. Hoje, Joinville e

presas autorizadas a.
fazer a conversão em

]araguá do Sul. (MC)

RENOVAÇÃO: PAULO MATTOS ASSUMIRÁ A PRESIDÊNCIA DO CENTRO EMPRESARIAL DE JS

Presidente da OAB encabeça
chapa de 'consenso'· à eleição

]ARAGUA DO SUL _

O presidente da sec

cional da OAB (Ordem
dos Advogados do Bra

sil) no Município, Paulo
Mattos, deverá ser elei

to presidente do Cejas
(Centro Empresarial de
]araguá do Sul) e, conse

qüentemente, da Acij's
(Associação Comercial e
Industrial de ]araguá do

Sul), para mandato de
um. ano, podendo con

correr à reeleição. Ele
encabeça a chapa'única
que disputa a eleição da

entidade, que será apre
sentada à assembléia

geral ordinária, marcada
para a próxima segunda
feira.

Na oportunidade, o

Conselho Deliberativo

do Cejas aprecia o rela

tório das atividades de

senvolvidas pela entida

de no ano passado e vo

ta o balanço geral do
exercício. Mattos, tam-'
bém vice-presidente
para assuntos Jurídicos
do Cejas,· substituirá
Christiane Hufenüssler,
que presidiu a entidade

por dois anos e agora

responde pela diretoria
executiva do Projeto
Empreender. Eleevitou
fazer comentários sobre

as eleições de segunda
feira. "Depois da assem

bléia lhe dou as infor

mações que quiser", pro
meteu.

A chapa, considerada
de consenso, é com-

Arquivo/CP: Edson Junkes

. Paulo Mattos deverá ser confirmado presidente do Cejas

posta por sete vices

presi4entes: Leonardo
Zipf (Duas Rodas In

dustrial), Industrial; Ro
berto Breithaupt (Grupo
Breithaupt), Comércio;
Mércia Horn (Metalúr
gica Menegotti), Comu
nidade; Devanir Danna
(Marisol),]urídico; Mar
tinWerninghaus (Grupo
Weg), Treinamento e

Desenvolvimento; Dur
val Marcatto ]únior
(Marcatto Chapéus),
Estudos Socioeconô

mico, e Wilmar Rabock

(Malwee Malhas), Co
municação.

. A posse da nova di

retoria está prevista pa
ra meados do próximo
mês, juntamente com os

diretores da Apevi (As-

sociação das Micros e

Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu), que

empossará o empresário
Valério ]unkes (Emplac
Painéis) na presidência
da entidade.

NACIONAL '_'. Além
de Christiane, Roberto
Breithaupt

' também já
presidiu o Cejas, ambos
integram a diretoria

.
.

. ,

executiva da Confede-

ração das Associações
Comerciais do Brasil.

Breithaupt ocupa a vice

presidência nacional do

Projeto Empreender,
enquanto Christiane res

ponde pela diretoria

executiva do projeto. O
ex-presidente da Aciag
(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim) Adriano
Zimmerm�nn é assessor

especial do presidente
da Confederação, Luiz
Otávio Gomes.

,

(MAURíLIO DE CARVALHO)"

INFo'RME
• •

.I Apevi (Associação das Micros e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) e o Sebrae

(Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas) promovem, a partir de 13 de

março, o Programa Sebrae da Qualidade Total, voltado para micros e pequenas

empresas da indústria, comércio e serviços.

•

.IAproposta tem como objetivo atingir as empresas em expansão no mercado, que buscam melhorar a

qualidade dosprodutos e serviços e o aumento daprodutividade.

.I De auto-implantação, o programa substitui o usual "o qve fazer" pelo "como fazer",
desenvolvido em três blocos temáticos distintos, com duração de sete meses, com

encontros quinzenais envolvendo treinamento e consultoria "in loco" nas empresas:

.I Opresidente-executivo do Grupo Wtg, Décio da Silva,fazpalestra no dia 7 de março com o tema:
.

.

'/1 importância doplanEjamento estratégico nagestão empresarial",promovidapela Câmara daMulher
Empresária daAcijs (Associação Comercial e Industrieil deJaraguá do 5u�.

.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
C...oliAd",.d.. "'••".... SlC Rua Donaldo Gehring,135 - ex, Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-75 n/Fax: (47) 275-1820 - Jaragua do Sul- se - Home Pagé: www.cassuli.adv.br - ,e-mail: cassuli@cassuli,adv,com,br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6CORREIODOPOVO GERAL

pode ser conferida no site

www.pmguara.hpg.com.br
A lista geral dos aprova
dos, com mais 900 candi

datos que participaram da

prova inicial do concurso,
no início do mês, será divul
gadacinco dias após a rea

lização da prova prática.
Também estão sendo

convocados e deverão

comparecer amanhã, na

Escola Almirante Tarnan

daré, para refazer a prova
escrita, aqueles candidatos
que se inscreveram para
as funções de auxiliar de

setor, agente 1 e agente 2.
Houve alteração de

conteúdos em relação ao

que estava previsto no

edital do concurso, o que
levou os organizador�s a

decidir pela realização de

outra prova. Os candi

datos enquadrados nessa

situação deverão com

parecer munidos de cane

ta e de documento de iden

tidade. A prova inicia às

9 horas. (MR)

SÁBADO( 16 de fevereiro de 2002

I CONSUMO: PREFErruRA ENVIA À,CÂMARA PROJETO QUE INSTITUI CONTRIBUIÇÃO SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

GUARAMIRIM - A

Prefeitura está enviando à

Câmara de Vereadores o

projeto de lei que institui a

Cosip (Contribuição Sobre

Iluminação Pública). A me

dida está sendo tomada

para viabilizar a participa
ção popular no abatimento
dos custos com iluminação
pública noMunicípio, hoje
em torno de R$ 3S mil, va
lor considerado elevado pelo
Executivo, que não quer
arcar sozinho com 'o encar
go: A criação da Cosip fi

.cou decidida em reunião rea

lizada. com representantes
das associações de mora

dores, que concordaram

em colaborar.
Ontem, a Secretaria de

Finanças concluiu a elabo

ração das faixas de contri

buição que estão constan

do do projeto, que come

çará a ser discutido na

Cesar J unkes/C P

Secretário Tomelin divulgou valores das contribuições
Câmara de Vereadores a

partir de segunda-feira, quan
do o Legislativo reinicia os

trabalhos ordinários. De
<'

acordo com o secretárioJair
Tomelin, a participação da
comunidade no pagamen
to da. iluminação pública,
que não é obrigatória, será
por áreas diferenciadas, dis
tinguindo consumidores

residenciais, empresas (en
volvendo indústria e co

mércio) e população rural.

Os consumidores da

classe residencial, que são

4.912, contribuirão com

valores que vão de R$ 1,00
a' R$ 6,00, dependendo da
faixa de consumo (de O a

30 kWIh), com a média de

R$ 3,93 por residência. Já
as empresas poderão con

tribuir com valores que
vão de R$ 4,00 a R$ 16,00,
também dependendo da

'faixa de consumo de ener

gia elétrica, com média de

Proposta é diferenciada para

moradias, empresas e .setor rural

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ 03.855.214/0001-38

I'

I' ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL/DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do Sul, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 17 § 10 e o artigo 42 III do Estatuto Social, conVOCQ
todos os Cooperados da Cooperativa para participar da Assembléia Geral Ordinária, a
ser realizada no CPL (Centro Integrado de Profissionais Liberais), sito à Rua Donold'

Gehring, 175 - Jaraguá do Sul - Estado de Santa Cctorino.vós 17:30 horas do dia 28
de Fevereiro 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 1 O Cooperados, onde será discutida
a seguinte

ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre a Prestação de Contas, 'compreendendo Relatório do Conselho
deAdministração, Balanço Geral, Demonstrativo de Sobras e Perdas e Parecer do Conselho
Fiscal, relativos ao Exer�ício Social encerrado em 31.12.200í;
2. Destinação ?as sobras· ou rateio das perdas apuradas;
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, bem como de seus respectivos suplentes,
para o exercício social de 2002;

,

4. Fixação da indeniz;ação a ser paga à Diretoria Executiva e aos Conselhos de

Administração, Técnico e Fiscal, bem como a Auditores Médicos, pelo desprendimento
de tempo nas atividades administrativas;
5. Reavaliar a destinação dos recursos transferidos ao Fundo de Apoio Operacional
em 2001

6. Fixar o vclor da subscrição mínima de quotas-partes, de acordo com o parágrafo lo
do artigo 50 do Estatuto Social, e equalizar a integralização das quotas-parte dos
Cooperados admitidos na fundação' da Cooperativa;
7. Referendar desligamento de Cooperados no decorrer do exercício de 2001;
8. Deliberar sobre proposta da Diretoria' Executiva para distribuição antecipada das
sobras ,e critérios para realização deste processo,
OBS: O número de Cooperados, para efeito de cálculo de "quorum" de 'instalação, é

neste data, de 122 ( cento e vinte e dois l.
Jaraguó do Sul, 14 de fevereiro de 2002.

Dr. Ademar Nardelli
Presidente da Cooperativa de Trabalho

Médico de Jaraguá do Sul

R$ 10,40, por estabeleci
mento. Já o consumidor

rural (são 74 consumidores
assim enquadrados) pagará
de R$ 1,00 a R$ 3,00, e a

média de R$ 2,76,
No total são 6,560 con

sumidores aptos a recolher

a Cosip, informa Tomelin,
estimando que se todos

contribuírem,. o valor ar-'

recadado atingirá cerca de

R$ 35 mil, que é o valor

que a PreÉeitura pagará à

Celesc do consumo de ilu

minação pública de janeiro.
A cobrança da TlP (Taxa
de Iluminação Pública)
está vedada por decisão

judicial no Município,
decorrência de uma ação
que remonta há três anos.

� \

A única alte.rnativa está

sendo experimentada pela
administração municipal,
através da Cosip.
(MILTON RAASCH)

Prefeitura realiza amanhã

provas práticas do concurso
GUARAMIRIM - As

provas práticas para os

candidatos que partici
param do Concurso da
Prefeitura, no dia 3, em vá

rios níveis, serão realizadas

amanhã, com início
-

às 9

horas, no Parque de Ex

posições (BR-280). Deve
rão participar os candida

tos aos cargos de agente
de serviços gerais,' me
rendeira, pedreiro, moto
rista (furgão), motorista
(caminhão), operador de
retroescavadeira, opera
dor de motoniveladora,
costureira, motorista de

ambulância e técnico de

raios X (hospital).
Os candidatos às fun

ções que exigem provas

práticas deverão verificar

antes se foram aprovados
na prova escrita, devendo

para tanto se dirigir à Pre

feitura e outros locais onde

as relações constando os

nomes dos aprovados na

primeira etapa estão afixa

das. Na Internet, a relação

u

Tel.: (047) 371 -2551
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unovers
Tratar: 9975-4135.

ANA PAULA IV - Vende-se,
mista, el 7,5x11,0 + gar.
3,5x11,0, terreno el 270m2 +

fone. R$ 16.000,00,
aceita carro no nego Tratar:
273-0461.

ÁGUA VERDE - vende-se, área
industrial de 5.000m2, na BR

280, próx. Posto Mareolla.
R$ 55.000,00, parc., sem
juros. Tratar: 9963-9445.

BARRA DO RIO CERRO - Vende

se, alv. el 120m2• R$
3{3.000,00, aceita carro e fino
até R$ 15.000,00. Tratar:
370-8782 ou 9991-7544, el
Claídés ou Vanderlei.

AMIZADE - Vende-se ou troea

se, el 168m2• Tratar:
370-1410.

AMIZADE - Vende-se, 140m2,
constr. nova, no lot. Versalles.
CI suíte, 2 qtos e demais

dep., el gar, 2 carros e ehur.
BARRA VELHA - Vende-se,
nova, lugar sossegado,' perto

PORTOCRED
EMPRÉSTIMO PESSOAL

• Em até 12x com cheque
Liberação no dia

• Finaciamento de veicuios

r-R-ua-Ce-,.-p-,-o-,ó-p-;o-G-o-m-e-s-d-e-O-'-;v-e-;r-a,-8-3-'
- 370-0417�

• Não fechamos para almoço

de tudo. R$ 60.000,00.
Tratar: (47) 456-2730, com

Constantino.

BARRA VELHA -. Vende-se,
sobrado, el 3 qtos, 2 sls, 2

bwe, gar. e ehur. Tratar:
370-7441 ou 9905-3941.

BARRA VELHA - Vende-se, alv.,
el 90m2, 3 qtos, e demais dep.
E sobrado, el 3 pisos, el 91m2,
casa res. el 2 qtos e demais

dep. Neg. Tratar: (47)
456-0635, el Nelson.

BARRA VELHA - Vende-se,
mista, el 156m2.
R$ 25.000,00. Tratar:

376-1804, el Loreno.

ou troca-se por imóvel de
menor valor, próx. Hornago, 3

qtos e demais dep., em alv.,
nova. R$ 40.000,00. Tratar
371-0695.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, ótima casa alv., el 130m2.
R$ 43.000,00. Tratar:
376-1228 ou 9985-2554 ou

371-3388, c Fabiano.

JOÃO PE�SOA - Vende-se ou

troca-se, no Cond. Dona Benta.
Terreno el 250m2 e casa de

60m2• Valor R$ 9.000,00 + 32

pare. de um sal. mínímo. Aceito
carro em troca. Tratar:

9997-7184, el Celso.

JOINVILLE - Vende-se ou

troca-se de madeira, por casa
do mesmo valor, no estado de
SC ou Minas, pintura nova,

escritura, linha tel.

R$ 7.300,00. Tratar: (47)
417-2438, el José Carlos.

MASSARANDUBA - Vende-se,
alv., 162m2, semi-acabada, el
terreno de 20.000m2. R$
45.000,00. Tratar: (47) 379-
0021 ou 379-2696, ai Anita

NEREU RAMOS - Vende-se,
alv., toda murada, el 3 qtos e

demais dep., Centro, 660m2.
R$ 25.000,00 + finane. CEF.

Tratar: 371-4497.

NEREU RAMOS - Vende-se ou

troca-se, por casa na Ilha da

Fi.gueira, alv., el 3 qtos e

demais dep. R$ 45.000,00.
Tratar: 275-0051.

NOVA SANTA ROSA - PR �

Vende-se ou troca-se, por outra

em Jaraguá. Tratar: 276-3257.

PARANÁ - Vende-se, próx. de
Cascavel, troca-se por casa

em Jaraguá do Sul, aceita-se

carro, terreno no negócio.
Tratar: 371-9526 QU 9118-

3909, el Daniel.

PiÇARRAS - Vende-se. Tratar:
I

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
nova, gar. pi 3 carros, piscina,
1 suíte + 1 qto e demais dep.,
el aquecimento central.
Terreno 700m2• R$ 42.000,00
à vista ou R$ 25.000,00 entro

+ 70x R$ 500,00. Neg. Tratar:
(47) 9902-0803.

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

BARRA VELHA - Vende-se, alv.,
700m da praia, no Centro, el
12x9 e terrena 13x25. Valor a

eomb. Negociável. Tratar:

373-1848, el Eunice.

CENTRO - Vende-se ótima, .de
alv., el 180m2, el 1 suíte + 3

qtos. + dep. R$ 60.000,00.
Tratar: 371-6238.

GUAMIRANGA - Vende-se,
próx. Daleelis, alv.

R$ 15.000,00. Tratar:

373-1118, el Jair ou Vanilda.
Aceita-se contraproposta.

GUARAMIRIM - Vende-se, na
Estrada Bananal do Sul, 5x7.

R$ 1.200,00, ou a cornb., pi
retirar do local. Tratar:--

9962-3146, com Linda ou Felipe.

GUA:RAMIRIM - Vende-se, no •

Bairro Imigrantes, perto do
asfalto. Valor a eomb. Tratar:

373-2404, el Clovis.

GUARAMIRIM - Vende-se,
Bairro Aval, madeira, el 54m2.
R$ 12.000,00. Tratar:
373-3128, el Wilson.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se

373-2183, el Rosilene.

PORTO BELO - Vende-se.
vende-se, 3 qtos, centro, el
133m2• Tratar: (47) 369-

4922, el Roberto.

RiO DA LUZ - Vende-se, casa
alv., 3 qtos, si, coz., bwe, lav.,
gar. Valor a eomb. Tratar:
9993-3761 ou 376-1350, el
Cleiton.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2

lotes el 525m2 cada, por 2

salários de entro e um sal. por
mês, el água e luz. Tratar:

274-8125, el Sr. Menegheli.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
casa, el cerca de 120m2, gar.

. pI 2 carros, 3 qtos, sala, coz.,
2 bwe, lav., ehur. Ou troca-se

por uma eamionete. -Tratar:

276-0070, cl José.

SÃO FRANCISCO DO SUL -

Vende-se, na praia de

Enseada, cl 3 qtos, 2 bwc,
sacada, área de chur., toda
murada e demais dep. Aceito
carro ou casa em Jaraguá.
Tratar: 372-2772 ou

371-3708, el José Carlos.

SÃO FRANCISCO DO SUL -

Vende-se, Bahia da Babitonga,
mista, fundos pi Bahia, el 2

qtos, sala e eoz. R$ 20.000,00,
aceita-se pi opostas. TI atai.

(47) 379-1559, el Tito.

SÃO LUIZ - Procuro, p/ alugar
el urgência. Tratar:

9992-2575, cl Kelly.

. VENDE-SE: de madeira para
retirar do local (desmontada).
Valor a eomb. Tratar: 9104-

642:1,., com sr. Almeri.

VENDE-SE OU TROCA-SE -

alv., el 300m2 e. terreno de

1500m2, por sítio. Aceita-se
terreno ou caminhão. Tratar:

371-5640, el Sérgio.

VILA LALAU - Vende-se,
135m2, em alv., defronte Weg,
ótima localização. Av. Pref.

Waldemar Grubba, 2963.
Tratar: 372-0848.

VILA LALAU - vende-se, sobrado
el 156m2. R. Bernardo

Dornbuseh, 2021. Terreno de

esquina. Tratar: 370-1777 qu
9112-4110,' com Ilson.

VILA LENZI - Vende-se, bagalô
de alv., el 3 qtos, e demais

dep. Terreno 468m2, e casa

el 118m2• No mesmo terreno

uma meia-água el 3 peças de
alv. R$ 55.000,00. Tratar:
372-0815.

VILA RAU - Vende-se,
madeira. Terreno el 450m2,
R. Luiz Pieoli, 146. Tratar:

392-3638 (recado), el Felix.
Valor a combinar.

NEREU RAMOS
Vende-se, casa em alvenaria, de esquina,

cj 100m2, terreno cj 660m2, toda
murada, 3 qtos e demais dep.

Valor R$ 25.000,00 + financ. CEF.
Aceita-se carro no nego
Tratar: 371-4497.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2C. CORREIO DO POVO

MÁQ. DE LAVAR· Vende-se,
de madeira, marca Müller,
excelente estado. Tratar:
9902-6249.

MÁQ. OVERLOQUE - Vende-se,
ej 7.500 pontos, marca

Yamata. R$ !il00,00, aceita-se
televisor no nego
Tratar: 370-1134.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
industrial + acessórios,
estoque de fios. Neg.
Tratar: 273-6012.

MAQUINÁRIO - Vende-se,
cornpl., pj fábrica de painéis
ou eerralheria. Preço de
ocasião. Tratar:
370-9172 ou 9975-ofo2.

MERC. DO LÉO - Vende-se,
antiga Tifa dos Pereira, ej
todo estoque. R$ 8.500,00,
.aceito carro. Tratar:
371-7341.

MESA - Vende-se, de

pimbelirn. R$ 130,00.
Tratar: 370-0464.

MESA - Vende-se, em

cerejeira maciço, 90x130em,
ej 5 cadeiras. R$ 230,00.
Tratar: 370-0464.

MESA DE REUNIÃO - Vende

se, 2x1, R$ 200,00. Tratar:

370-02;36 ou 9973-3080 ou

Av. Barão do Rio Branco,
320 - sala 4.

MESA DE SINUCA - Vende
se, Tratar: 9991-1781,

. 275-1486 ou 373-3036, ej
Alceu.

MESA DE SINUCA - Vende
se.· Tratar: 9992-8489.
Valor a eomb.

MESA TÉRMICA -·Compra
se, seminova, estamparia
manual. Tratar: 9103-7559.

MÓVEIS - Vende-se, de
.Ianehonete. Tratar:

9121-2362, ej Joilee.

NINTENDO 64 - Vende-se, ej
2 controles e 1 fita. R$
390,00. Tratare 376-0741,
ej Samuel.

NINTENDO 64 -' Vende-se, em

excelente estado, na caixa,
acompanha 2 cartuchos e

memory eard. Preço à vista

R$ 350,00 ou 3x.
Tratar: 371-2170, ejMareio
ou Marcos.

PAPELARIA - Vende-se, no

Centro, Av. Mal. Deodoro da
Fonseca. Valor a eomb.
Tratar: 371-0452.

PAPELARIA - Vende-se, por
motivo de doença. R$
4.000,00. Somente. esta
semana. Tratar: 9112-8708.

PAPELARIA E BAZAR - Vende
se. R$ 5.800,00. Aceita-se
carro no nego Tratar:
9112-8708.

PERSIANAS - Vende-se,
R$ 90,00. Tratar: 370-0236
ou 9973-3080 ou Av: Barão
do Rio Branco, 320' - sala 4.

PINTCHER - Vende-se, filhote,
ej 1 mês. Tratar: 373:3787,
ej Noeli.

PINTURA - Fizemos pintura
em móveis (pátina, deeapê,

etc.). Tratar: 9905-2929 ou

275-2229.

PIT BULL - Vende-se filhote.
Tratar: (47) 9996-2525 ou

633-6565.

PODLE - Compro filhote, 'toy
ou micro toy, fêmea, branca.
Tratar: 371�8153.

PORTÃO DE FERRO - Vende

se, 3,20 x 60. R$ 100,00.
Tratar: 371-9431, ej Narana.

PRATELEIRAS - Vende-se, 13
gôndolas novs, cor branca,
disponíveis em vários
tamanhos. Tratar: 371-7842,
com Edilené',

PRATELEIRA": Vende-se,
metálica, R$ 80,00. Tratar:
370-0236 ou 9973-3080 ou
Av. Barão do Rio Branco, 320
- sala 4.

PRATELEIRAS - Vende-se,
ideais para lojas, de vidros e

gôndolas ej 5 e 6 divisões.

Novas, ej 3 meses de uso,
ótimo estado. Tratar:
371-7842.

PRATELEIRAS':: Vende-se, pj
loja de roupa, floricultura ou

loja de brinquedo.f'Gôndolas
ej 3m eáda e várias ej vidro.
Aceito oferta e faço nego
Tratar: 370-73.98, ej
Mágnes.

PRECISA-SE - de moça pj
dividir apto mobiliado.
Tratar: 372-0984 ou

371-8254, ej Lia ou Irene .

PROCURA-SE APTO - pj
dividir aluguel, próx. Unerj.
Tratar: (47) 375-2177,
ej Rose.

PROCURO - pessoa do sexo

masculino pj dividir apto no

centro. Tratar: 275-2130 ou

9112-0509, ej Carlos.

QUITINETE - Procuro para

alugar ou dividir, urgente.
Tratar: 370-9006 ou

9101-8863, ej Fábio.

RACK HOME OFFICE - Vende

se; R$ 400,00. Tratar:
370-0236 ou 9973-3080 ou

Av. Barão do Rio Branco,
320 - 51 4.

ROUPAS DE BEBÊ - Vende

se, roupas usadas, em bom

estado, de O a 6 meses,

para meninos e meninas.
Tratar: 370-9228, ej
Ros ane .

SCANNER DE-MÃO - Compra
se, pago até R$ 50,00.
Tratar: 372-3922.

SELOS - Vende-se, coleção,
comemorativos do Brasil,
blocos e de blocos, de 1900
a 2000, completa. Tratar:

371-954;3 ou 9973-8747.

SOFTW,ARE - Vende-se,
estoque, educativo e de

digitação, pj usuários
de inf. e escolas de ed.
infantil. Tratar: 370-3623 ou

371-5006.

SUPER NINTENDO - Vende-se,
c/ 2 controles. e 3 fitas.
R$ 100,00. Tratar:

376c0081, cj Emerson:

SUPER NINTENDO - Vende-se
ou troca-se. Tratar:

'ALUGUEL
DE

TRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 371-3349

371-7060.

TEARES - Vende-se, 1 fukuarama
pj moleton e 1 sehikibin pj meia
malha, ej rnenynguer. Tratar:
.371-6490, ej Luiz.

TEAR CIRCULAR - Vende-se.
Tratar: 376-1933 ou

376�2228, ej Arnaldo.

TELEFONE - Vende-se, motorola
digital + carregador de bat., 2
bat. 24h, 1 alimentador de bato

pj carro. À vista R$ 60,00.
Tratar: 9975-1517, ej

I Beníeio.
-

TELEFONE - Vende-se, prefixo
376. Valor' a combinar. Tratar:
9992-5253.

TELEFONE RURAL - Compra-se.
Tratar: (47) 9126-9107, ej
Angela ou (41) 442-2066, ej
Fernanda.

TíTULO PATRIMONIAL - Vende
se , Soe. Aearaí .. R$ 300,00.
Tratar: 9967-9864.

TOCA-DISCO - Vende-se, semi

novo, Technics Quartz importado.
R$ 140,00. Tratar: 370-0464.

TOLDO - Vende-se, semi-novo. R$
100,00 nego Tratar: 370-9005.

TROCA-SE oficina de tornearia
+ gol 95 por caminhão. Tratar:

371-5640, cf Sérgio.

TV - Vende-se, marca LG, 20

pol., somente 2 meses de uso.

Valor negociável. Tratar: 370-

4383, ej Léia (somente no

período da manhã).

VESTIDOS DE' PRENDA - Vende

se, azul, ej mangas eomp. e

um marron, ej mangas curtas,
de seda. R$ 80,00 cada.
Tratar: 9103-9893 ou

376-0168.

VIDEOGAME - Vende-se, rnega
drive III, original, ej três
cartuchos. Valor R$ 10b,00.
Tratar: 275-0134, ej João.

VIDEOGAME - Vende-se,
nintendo 64, ej jogo, memory
eard e 2 eontr. Valor nego
Tratar: 370-9005:

VIDEOGAME - Vende-se, Play
Station, 17 CD's. R$ 350,00.
Tratar 370-7866.

VIDEOLOCADORA - Vende-se, ej
grande acerto de
fitas na Vila Lenzi. Aceita-se
carro ou imóvel. Tratar:
275-3937.

VIOLÕES - Vende-se, marca

Gianini. R$ 50,00. Tratar:
371-1495.

WISKY CHIVAS - Vende-se, 1

litro, 12 anos. R$ 60,00.
Tratar: 9122-9867.

...

CREDITO
R$ 15.000,00 à

.

R$ 65.000,00
Parcelas à partir de

R$136,00
.

Aut. do Banco Central
Inf. 9981-3627

acompanhantes
ALEX E RAQUEL - para eles, elas e

casais. Tratar: 9953-3540.

ALEXIA-casada, mas safadinha. ,

(47) 9961-8518.

ANE - doce e.sexy, com acessórios.
. (47) 423-1856.

DOUGLAS - Moreno claro, 1.-75,
80kg, corpo elegante, disponível.

8'LA� 11-.

Tratar: 9903-7135.

IARA-sexy, sapeca e atrevida. (47)
9995-7121.

MAICON - Moreno, 1.80, 78kg, 20

anos, corpo sarado. Tratar: 99054668.

ROGÉRIO - 29 anos, loiro fogoso,
atende elas e casais.

(47) 9119-3509.

"

Sua melhor op�ão de prazer
v4tt,"»tnlev,f.<:'f 24 �';\",A,5

Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de 6011;el.-o,
massasens e.-6tloa�

FONE: (47) 9991-8668
.

Jaraguá do Sul e região JhOl1:Y

SÁBADO, 1& de fevereiro de 2002 li

.

EDITAL
1111
I
,
II

II

I:PATRIClATAVARES DACUNHAMELLO, Tabelia Designada
da Comarca de Jorcquo do Sul, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

,

,

II
I,

I
,

ADELlNA MAFFEZZOLLI - RUA JOSE THEODORO

RIBEIRO 9252 - NESTA;
ANDRE LUIS DORING - RUA HELEODORO BORGES
110 - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R .EXP ANTONIO

CARLOS FERREIRA 850 - CENTRO - NESTA;
BRASIL IN BORDER - R.JOAO JANUARIO AYROSO

4008.FUNDOS - NESTA;
EDILSON BORIES TARACHUCKY - RUA JULIO

GADOTII LOTE 23 SIRILO SA GUELlN - NESTA;
ELETROLAR COML DE PECAS LTDA - MARECHAL
DEODORO DA FONSECA 1369 - NESTA;
ELOI ANTONIO AYRES - RUA 965 - ANTONIO
FREIRISCH S/NR LOTE 33 - NESTA;
ESTOFADOS MARTANI LTDA - RUA AUGUSTO

GNEIDING 200 - NESTA;
FONTE DE ARTES E ARTESANATOS LTDA- RANGELO

RUBINI 1347 - NESTA;
FRILEMAYALIMENtas LTDA- R CARLOS FREDERICO

HAMTOUM N 17935 - NESTA;
JOSE BORGES - RUA JARAGUA 67 - SCHROEDER;
JOVENTINO ANTONIO ANTUNES - RUA JORGE

CZERNIEWICZ, (AO LADO NR.- NESTA;
JOVENTINO ANTONIO ANTUNES - RUA JORGE

CZERNIEWICZ AO LADO NR - NESTA;
LIVERP09L INDUSTRIAL LTDA - R JOSE BAUER S/
NR - NESTA;
LUClMAR CONFECCOES LTDA- RUA EMILlO PRUSS

91 - NESTA;
LUIZ CARLOS DE FREITAS - AV' PREF WALDEMAR

GRUBBA 3571 - NESTA;
MARIA APARE'ClDA ANDR - JULIO TISSI 100 .:

NESlA;
MARTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RUA

WALTERMARQUARD� 131 - NESTA;
MARTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RUA
WALTER MARQUARDT 131 - NESTA;
PEBA PECAS LTDA - RUA SEME MATTAR,12
CENTRO - NESTA;
RAIO DE SOL AG DE VIAGENS ETURISMO - RUA
GUILHERME SCHMIDT 109 - NESTA;
SAMUEL TEXTIL IND VEST LTDA-R.CARLOS BLANCK

299 - NESTA;
SAPORE RESTAURANTE P/COLETIVIDADE LT - RUA

GUSTAVO GUMZ S/NR- NESTA;
SBC ADMINISTRD DE BENS LTDA - R CARLOS
BLANCK 54 - NESTA;
VALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA- RUAALEXAN DRE
KOHLER 82 - NESTA;

I

I

t

II

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermé
dio do presente Edital, para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, n" 78, no prazo
da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então, dar razão
por que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 14 de Fevereiro de 2002
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto
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Cons6rcio Nacional Volkswagen

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7h30 às 20h
Sábados: 8h às 17h

CARAGUÁ
Banco Volkswagen .

Fone: (47) 371-4000.
Jaraguá do Sul

o pagamento, em dinheiro. sere efetivado pela Coroguó Veiculas a partir do 351 parcelo paga pelo novo Comorciado. Promoção válida olé 15/0312002. Preço do dia 15/0212002. Freie. pintura metálico e opcionais nõo inclusos. Prestações variáveis. Grupos de 60 meses com 240 participantes. Plano sem taxo de adesão. Seguro de vida incluso no valor da prestação. Estes
veículos estão em conformidade com o PROCONVE Programo de Conlrole do Poluiçõo do Ar por Veículos Automotores. Percentual de contribuição mensal reduzido (de 1.67% poro 1.25% até o contemplação). To)(o de administração de 12%. Fundo de Reservo de 3,5%. Os modelos, códigos e valores estão scíettcs a alteraçães conforme a politica de comercialização da Pébríco.
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Proteia seu dinheiro comprando este excel,ente imóvel.
�,\ .

Terreno situado em Schroeder, com área total de 24S.000m2

o imóvel:,

W:-- • Casas e' ranc '

-

.

• Mata nativa

agoas
ascentes

frente para' a ua'
do próximo à divisa com Ja

. a 80 do cal�amento
; : RS. 150.000,00

• Investimento s.eguro e com lu
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Hilemer· R. José

Pnvnnello, cp to c/ úreo
108,34m', 1 suite, 2

dorm., churrcsq.
provetive, 1 vnqn
garegem, 1 scmdo.
Ent. RS 21.000,00 +

33x RS 677,00
(1,20 CUS'sl x 1.20
CUS + 9 reforços

2192 -

GUARAMIRIM R:
BAIRRO VILA NOVA· R:
85, 98 . 2 CASAS DE
ALV, SENDO I C/ 4
DORM, 2 SALAS,

.

COZINHA, 2 BANH, AREA

SERViÇO, OUTRA CASA C/
81 M2, 2 DORM, SALA,
COZINHA,
BANH.TERRENO 693,50
M2. RS 38.000,00

2198 . CENTRO· R. FERDINANDO
PRADI, 118 . CASA ALV. 110M2, 3

DORM., SALA ESTAR, BWC, COPA,
COZINHA C/ MÓVEl, SALA TV, CHURRASQ.,

BWC, ÁREA SERViÇO, GARAGEM.
TERRENO 300M2 . RS 78.000,00

2194 - SÃO LUIS· R. ADRIANA CRISTINA
PEREIRA, 727 . CASA ALV. 68,17M2, 3 DORM.,
SALA, COPA, COZINHA, GARAGEM, BWC, ÁREA
SERVICO + EDíCULA 50M2, 2 DORM., BWC,

GARAGEM. TERRENO 405M2. RS 60.000,00

I,

REF 2224 - SAO LUIS· R: BENJAMIN STElN .

CASA MADEIRA 70 M2, 2 DORM, SALA, COZINHA,
GARAGEM, ÁREA SERViÇO, DESPENSA. TERRENO

406 M2. RS 20.000,00

3072 - CHICO DE PAULA· R. 582 .

TERRENO 1.225M2 . RS 26.000,00 OU
ENTRADA RS 10.000,00 + PARCELAS DE
RS 500,00 MENSAIS. ACEITA CARRO.

2195 - VILA LENII- R. ARQUIMEDES .

1004- -,1GUÁ ESQUERDO· ED BAHIA APTO DANTAS, 151 - CASA ALV., 118M2, 3 DORM.,
C/ I SUIT�, 2 DORM, SALA ESTAR/ JANTAR, SALA ESTAR, COPA/COZINHA, BWC, GARAGEM.
COZINHA, AREA SERViÇO, CHURRASQ, I VAGA EDíCULA 30M2, COZINHA, I DORM., BWC.
GARAGEM. RS 56.000,00 TERRENO 468M2 - RS 55.000,00

2163· /LHA DA FIGUEIRA· R. EDMUNDOGEORG
. CASA ALV. 130M', 3 DORM., SALA ESTAR/JANTAR,
BWC, COPA/COZINHA C/MÓVEIS SOB MEDIDA, ÁREA
SERViÇO, DESP, GARAGEM, PORTÃO ELETRÔNICO,
INTERfONf. TERRENO 450M'· RS 65.000,00

1001- VILA
NOVA· Ed. Anc
Cristine . R. Pedro
Gonzage, epto c/ ôreo
totel ll Om', 1 suíte,
2 dorm., 1 bwc,
semde, chur.,
individuei bicicletário,
2 portões eletr.,
centreldegáseger.
Entrada
RS 35.000,00 +
12x 903,00 (1,6
CUS 'si

Rua João Januário A,roso, 531 - Sala 2 -Início do Jaraguá Esquerdo E-mail: beta@netuno.com.br
�

x , �

e
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3047 - Res. Amaranthus - apto novo cl
306,OOm2 de área total construída, sendo suíte
cl closet, 2 qtos, salas conj. cl sacada e

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

1092 - Baependi - alv., cl 163m2, cl 3 qtos,
2 bwc, sala visita, TV, copa, cozinha, área cl
chur. Terreno cl 405,32m2 (17,50x23,15) - R$

80.000,00 - aceita apto em Camboriú

1010 - Centro - alv., cl 280m2, cl suíte + 2

qtos, escritório, sala de estar e jantar, cozinha,
garagem p/4 carros. R$ 140.000,00

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

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

E-mail: girolla@netuno.com.br

1171 - CZERNIEWICZ - próx. Pama - alv., cl
234m2, cl 2 suíte + 3 qtos, cozo mobiliada, garagem
pi 2 carros. Terreno cl 339m2 - R$ 125.000,00

1211 - Jguá Esquerdo - parte alta -

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

R$ 100,000,00 - aceita troca cl apto -

Central cl 3 qtos.

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

3 qtos - R$ 59.000,00

1000 - Centro - Sobrado cl 220m2, cl suíte +

2 qtos, sala íntima, escritório, garagem pi 2
carros. R$ 140.000,00

* 1372 - Vila Rau - Sobrado cj 48,32m2, cl 2 qtos - R$

12.000,00 + financiamento CEF
* 2022 - Centro - Terreno sj benfeitorias cl 609m2 - R$
48.000,00
* 2034 - Centro - próx. Justiça Federal- Terreno cl 793,48m2

- R$ 66.000,00
* 2081- Res. Bela Vista - Terreno cj 378,75m2 (15x25,25)

- R$ 25.700,00
* 2118 - Barra - Res. Joaquim Girolla - cj asfalto - 420,00m2
(15x28) - R$ 23.000,00
* 2151- Chico de Paula - Terreno cl 447, 75m2 murado - R$
25.000,00
* 2233 - João Pessoa - frente pj Rod. Manoel Francisco da

Costa - esquina cj 450m2 (15x30) - R$ 14.500,00
* 2320 - Vila Lenzi - Terreno cl 410,17m2 (15,10 x 28,50)
R$ 30.000,00
* 3000 - Ed. Cristiane Monigue - suíte, 2 qtos, cozo mobiliada,
dep. ernprgada, 2 vgs garagem. Área privativa de 128,09m2-
R$ 80.000,00
* 3050 - Cond. Royal Barg - novo, cj suíte, 2 qtos, sacada

cj chur., garagem. Prédio cj piscina, salão pI festas, sala
de jogos. R$ 100.000,00
* 3092 - Res. Bartel - Apto novo cl suíte + 2 qtos - R$
45.000,00
* 3353 - Res. Amarilys - suíte + 2 qtos, salas con]., sacada,
chur. e garagem - R$ 75.000,00
* 3356 - Ed. Morada do Sol - novo, suíte + 1 qto, sacada cl
chur. e garagem - R$ 48.000,00

LOCACÃO

* 603 - Casa de madeira - cj 2 qtos, Vila Lenzi - R$ 280,00
* 615 - Apto Vila Lenzi - cl 2 qtos - Res. Floresta - R$ 300,00
* 619 - Quitinete - cj 2 qtos, próx. Escola Alberto Bauer -

Czerniewicz - R$ 220,00
* 620 - Centro - Ed. Carvalho - apto cl suíte + 2 qtos - R$
550,00
* 621- Apto cj 1 qto - próx. WEG II, Nova Era - R$ 200,00
* 623 - Quitinete - próx. 2 Rodas - R$ 160,00
* 624 - Centro - Ed. Schiochet - apto cj suíte, 2 qtos, cozo

mobiliada. Prédio cl piscina, playground, chur., salão festas
festas e quadra poliesportiva - R$ 600,00
* 627 - Apto cj 3 qtos - próx. Supermercado Mané - Barra Rio

Cerro - R$ 220,00
-

* 629 - Apto cj 2 qtos + dep. emp. - Ed. Joana (calçadão) -

R$ 350,.00
* 634 - Apto cl 2 qtos - Centro (lateral da R. Reinaldo Rau) -

R$ 280,00
* 635 - Centro - Ed. Marquartdt - Quitinetes - a partir de R$
200,00
* 636 - Centro - apto cj 2 qtos + dep., 2 bwc, estacionamento

privativo pI 3 carros, sem condomínio. Este imóvel também

pode ser utilizado comercialmente - R$ 440,00
* 656 - Sala comI. cj 70m2 - R. João Picolli - R$ 350,00
* 659 - Sala comI. nova, cj 150m2, cl mesanino - Av .•
Venâncio Silva Porto - próx. WEG I - R$ 700,00
* 660 - Sala comI. cj 40m2 (1 Q piso) - Centro - R$ 200,00
* 664 - Sala comI. cj 150m2 - NOVA - Av. Waldemar Grubba

- Vila Lalau - R$ 670,00
* 668 - Sala comI. cj 70m2 (1Q piso) - Av. Getílio Vargas -

Centro - R$ 300,00
* 669 - Sala comi. cl 50m2 - Centro ComI. Vasel (próx.
Prefeitura) - R$ 290,00
* 671- Sala comI. cl 62m2 - 3 ambientes - Ed. Chiodini - R$
230,00
* 674 - Sala comI. cj 70m2 - 3 ambientes - ideal pI área
saúde - Ed. Gardênia - R$ 350,00
* 683 - Salas comerciais - cj 50m2, Rua José Teodoro. R$
280,00.
* 697 - Salas comerciais - cl 2.200m2, no Centro. R$
2.200,00.
* 805 - Galpão - de alv. cl 200m2, no Centro. R$ 1.200,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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5034 - NEREU RAMOS - Casa alv. c/
179m2 - 3 dorm, 2 salas, 1 bwc
social, churrasqueira c/ 1 bwc,
garagem p/ 2 carros. Terreno c/

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

5023 - CZERNIEWICZ - Casa alv. c/
203,92m2 - suíte + 2 dorm., bwc
social, sala estar, copa, cozo c/
armários emb., área serviço,

dispensa, garagem + edícula c/
suíte, lav., disp., copa/coz., área
coberta nos fundos. Terreno
454,50m2 - R$ 157.00,00 - R.

Paulo Benkendorfer, 215.

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

Centro, apto cf
235,40m2, semi
mobiliado, 1 suíte cf
ctoset cf hidro, m. dupla
+ 3 dorm., sala estar e

TV, cf sacada, C02. cf
armários ernb., 2 vagas
gar., salão de festas cf
sauna, chur., piscina,
elevador, área verde cf
9.350m2 -

.

REPRESENTAÇÕES IMOBILlÀRIAS LTDA.
e-mail: iteiveruõmetuno.com.br
Hom.e page: www.itaivan.com.br

5061 - NEREU RAMOS - casa alv., c/
96m2, 3 dorm., 1 bwc, sala, copa, coz.,
lav. Terreno c/690m2 (esq.) R. Adolfo
Menel, 14 - R$ 43.000,00 ou R$
25.000,00 + financ. CEF R$ 390,00

2431 - JOÃO PESSOA - Terreno c/
9.000m2• R. Manoel Francisco da

Costa, à 50m do trevo de
Schroeder

'<"><"""'-""=.!..L!.ll>'--
- Galpão c/280m2,

Terreno c/637m2• R. Angelo

I Schi�chet - R$ 135.000,00

5053 - JGUÁ ESOUERDO - Casa
alv., c/195m2, suíte + 4 dorm., 1
bwc, sala, copa, coz., lavand.,
terreno c/450m2 - R. Carlos
Fritz Vogel, 138 - R$ 85.000,00

5051 - VILA RAU - Casa alv. c/
150m2, suíte c/ closet + 1 dorm.,
bwc, sala estar, cozinha, lavand. - R.
Anton Freichs, 73 - R$ 53.000,00

4268 - CENTRO - Edif. Aquamarine
- apto 301, com 166,73m2, suíte
c/ móveis + 2 dorm., bwc, sala

estar/jantar, cozinha c/ armários,
lavanderia c/ móveis. R. Erich
Mielke, 40 - R$ 84.000,00

5025 - ANA PAULA - casa alv., c/
108m2, 3 dorm., 2 bwc. sala estar,
cozinha, lav. Terreno c/ 270,90m2•
R. das Flores, 28 - R$ 21.000,00

1954 - BARRA DO RIO CERRO - R.
Paulina Krueger Lescowicz, 104 -

lot. Miranda - casa alv. c/
80,08m2 - 3 dorm., 1 bwc -

Terreno cf 325m2 - R$ 37.000,00

5063 - VILA LENZI - casa alv. c/
152m2, 3 dorm., 2 bwc, sala

estar, jantar, cozo c/ armários,
lavanderia.. garagem, piscina.
Terreno c/420m2. R. Lorival

Zocatelli - R$ 89.000,00

5068 - AMIZADE - casa alv. nova,
c/ i44m2, suíte + 2 dorm., 1 bwc,
sala estar/jantar, coz., lavand., gar.
Terreno c/386m2• R. João Batista

Rudolf, s/n> - R$ 80.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Vera F;isc
225, Centro-
170,OOm 2, co
03 dorm. + O
BWC +'sala

serv., garagem +

telefone.
R$ 30.000,00

- Ana Karsten -

2 dorm, sala,
coz., bwc, ár''ea ;�;
servo +garagem:'"
R$ 275,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 215-2920 � 275.;.2777

COO 108 - SÃO LUIZ - Sobrado - I suite

.com closet mobiliado, cozinha mobiliada, 2

banheiros mobiliados, 3 quartos, 2 salas,
mobiliadas, 2 garagens, dispensa, área de festas

- Valor R$ 120.000,00

uma casa em alvenaria medindo 170,00m2, com
3 pisos, 2 suítes, 2 quartos, sala de estar, sala de

visitas, copa, cozinha, lavanderia, área de festas

sacadas, terreno todo murado, medindo
840,00m2, com 25 metros de frente localizada
em ·um bairro nobre, Parque Imperial, rua dom

Pedro II , 348, Nova Friburgo , Rio de Janeiro,
valor R$ I 10.000,00 \" aceita-se troca por

imóvel em jaraguá

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

COO 075 - BARRA - LOTEAMENTO PAPP -

casa em alvenaria medindo I 74,00m2, terreno
.

medindo 524,00m2, I suite, 2 quartos, 2

banheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia, dispensa,
garagem, terreno todo murado - Valor

R$ 130.000,00

COO ! 31 - VILA NOVA - Residência medindo

235,00m2 - 3 quartos, 3 salas, escritório, sala,
cozinha, lavanderia, garagem, área de festas com

churrasqueira -t- Valor R$ 120.000,00

COO 021 - VILA RAU - Residência medindo
I 72,00m2 - construção moderna - I suite, '2
quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2

banheiros, dispensa, área de festas com

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

COO 114 - VILA LENZI- SOBRADO
/'

NOVO - I suite, 2 quartos, 2 salas, 2
banheiros, cozinha, lavanderia, terreno todo

murado - Valor R$ 95.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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fel SCHIOCHET - 1

SUíTE + 2 QUARTOS,
SAlA COM SACADA,
DEPENDÊNCIA DE

EMPREGADA, COZINHA,
lAVANDERIA, GARAGEM
PISCINA E SALÃO DE

FESTAS. RS 85.000,00

! Ed. ISABELA - com
1

132,llm2,
1 'Suíte + Z quartos, 2

Bwc, socado, cozinho,
lavanderia, garagem,
solo, piscina e salão de
festas.
RS 79.000,00.

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

, aproximadamente 1.730,OOm2, casa em alvenaria medindo 106m2•

PREÇO: à vista em dinheiro RS J60.000,00 ou aceita-se
tudo em veículos, com valores a combinar

Residencial Bartel - Apto cf 1
. suíte + 2 quartos, demais
dependências. Rua Fritz
BartelBloco 4 - 49 andar.
Próximo a rodoviária.
RS 280,00 + condomínio

de40,00.

z
o
......
..

III
III

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

BWC, sala, cozinha, lavanderia,
garagem e estrutura para dois pisos,

RS 45.000,00.

* VILA LALAU - Apto. Vitória
Régia, cl RSI8.000,00de
entrada e assumir o restante

junto a caixa.

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

* ILHA DA FIGUEIRA - Lot.
Dona Julio, com terreno de
334m2• RS 15.000,00

. SÁBADO, 16 de fevereiro de 2002

* VILA LALAU - casa com

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

*AMIZADE-Terrenos no Loteamento
Versalles com área de 450m2 nos valores

de RS25.000,00.

�

�ft}k"%i;j{ 0i<':';·�:· .;
....•"'.,. .,�,

- Residencial ou comercio com quartos
localizado no ruo Domingos Brugnogo nº ,611.

Valor venda: RS 120,000,00

* CENTRO - apto.
Edifício Carvalho, próx.

Breithaupt Mat. Constr., em
excelente condições ,

* VILA NOVA - Apto e

RS 54.000,00- 2 quartos, sala,
coz., lcvcnderle e gar., próxima
Rainha da P\lZ, com área da

festa e piscina.

* ESTRADA NOVA - casa com

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

RS 22.000,00

* VILA NOVA - Edf. Marangoni
com 2 quartos, sala, cozinha,

BWC, lavanderia RS52.000,00
I

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

'

.

* JARAGUÁ ESQUERDO
- Condomínio Azaléia,

,

terreno com 720,OOm2•
RS 32.000,00.

* VILA LENII- Terreno com

450 m2 RS 17.000,00

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

* VILA NOVA - Casa com área
de 230,OOm2, 3 qtos,3 salas,
copa, cozinha, lav., terraço,
2bwc, garagem pi 3 carros.

RS 70.000,00

RUA aosá EMMENDOERFER

* ILHA DA FIGUEIRA -

Sobrado com 1 suíte + 2 qtos, 2
bwc, sala, coz., lav. e garagem .

Localizacão: atrás da /

Dream Cor -'RS 53.000,00
* VILA NOVA - Terreno mm +

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

,/* CENTRO- Rua Amazonas com'
área de 600 mTpróx. Edf.
Amarantus RS 65.000,00.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARCERIA DENEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Jaraguá do Sul - Sábado, 16 de fevereiro de 2002 - E-mail: .correiodopovo@netuno.com.br
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"Trabalhando em equipe,
tornamos seus sonhos realidade"
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r-------------------.
APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO PROMAI .sobradopara2morad�a����:e�::�s2�������o�����aisdep.-pronto-parte I

.

I superior em construção - Terreno com 600m2, Lot. Versailhes - R$ 75.000,00 I
7?'.' "

'

• Casa em alv. com 180m2, na Rua Alexandre Koeler, 122 - Figueira, om suíe + 2
c..' •

I qtos e demais dependências - R$ 65.000,00 I
I
• Casa cf 180m2, cf suíte + 2 qtos e demais dep. - Rua Frederico Curt Vasel, 455

-- ,- .. -�R$,99.000,qO.

"I--Gasa,em'ilveoaria cf 140m2, 3 quartos, sala, coz., bwc, terreno cf 600m2 - Rua
Luiz Pícol!i -wR$150.000,00 - Aceita sítio Jaraguá do Sul ou região.

,
sa em

aIV,',:"
c/247m2, semi-acabada - R. Adolfo Antonio Emmendoerfer, Rio Molha

180.Ôllo,bo
Casa em !rad�ira com 3 qtos, sala, coz., bwc, área de serviço e garagem - Rua
los Meye�� 1 - R$ 45.000,00

.;\:': hc�:�t;:�$a cf s�t 3 qtos, Rua Angelo Benetta - R$ 75.000,00

':1"'" ,t .Sobrado PAr ente acabado -

..
Lot. Versailhes - R$ 89.000,00

"=' =.-Residenci maryllis, Aptos 304 A, semi-mobiliado, suíte + 2 quartos. R$
75.000,0Q,.

pto"q!'304,·,gIlO'%l
-co

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

Marina em

I EM PiÇARRAS
Apto. c/170m2, em

construção - suíte + 2 qtos,

Casa - Rua Henrique Stiengler, 30 -

Vila Nova - perto Sup. Breithaupt,
terreno c/450m2, área consto

335m2• R� 2qO.000,00
Lorenzo: Rua Marina
Frutuoso, esq. Leopoldo

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

churrasqueira, copo/.
cozinha, lavanderia, 1 vaga

de garagem. Área c/
118,51 m2) - R$

60.150,00 s/ acab.,
entrega maio/02

ED. AMARYLLlS - Vila Nova -

Rua Angelo Torinelle, 78. Apto c/
, suíte + 1 qto e demais dep. - R$
51.000,00 - c/ suíte + 2 qtos e

demais dep. - R$ 65.000,00

con u ão na Rua Mar

Frutuc\o - Aptos c/ suíte -+/2
quar? ,c/ área de 140'11-sacada churrasqueira. E�tradaR$ 3 43,80 (pgto Ijan/
200 + parco deA-1h

orrigidas pélb CUBo
aves em ,:'1ano e 7

amos - R$ 50.000,00
em alvenaria de 100m2 - Próximo

r
- Apto. n° 902: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 145.000,00,
acabado.
- Apto. n° 802: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 110.000,00 si
acabamento.
- Apto. nO, 904/1003 cl suíte + 1
quarto e demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 70.000,00, si acabamento.
- Salas comercial )executivas,acabadas
c/138m2 - R$ 68.491,00
c/lO 1 ,40m2 - R$ 50.326,00
c/ 1 05,26m2 - R$ 52.242,00
cl 102,8m2 - R$ 51.021,00
(90% do CUB o m2) -

Parcelamento direto com a PROMA

DE' VENDA - TERÇAS/QUARTA DAS 17 AS 19HORAS

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

R$ 58.000,00

Edifício Vitória
Régia - Apto. n°
303 A - área de
1 11 .70m2 - 3 quartos
e demais dep., 1 vaga
gar. Rua Pedro Avelino
Fagundes, 45 -

R$ 55.000,00

Apto, n? 302 -

Cond. Amizade,
semi-mobiliado,

3 qtos e

demais dep.
R$ 44.200,00

Casa ,- Rua Guilherme Hasse -

Jguá Esquerdo "1 Terreno com

450m2, edificação 230m2 -

R$ 85,000,00 \.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHãvê CHãvê CHãvê CHãvê CHãvê
CRECI612-J

Residência!
EDIFíCIO·MÔNACOVOCÊPODE'ÍERUMABELAVISTA

- 3 Dormitórios
- 1 ou 2 vagas de garagem
- Salão, de festas - Playground·
7 Pavimentos c/ elevador
Financiamento direto pelo Banco

ou pela Construtora.
lIlIQUIT{[�

�N� tl. P.j:I1Ztll WOL.j:

Ref. :3809: PARTAMENTO
EDIFICIO MÔNACO
Com 01 e 02
dormitórios, sacada,
churrasqueira coletiva,
play ground, ótima

localização central.
Entrada + parcelamento
direto' com a construtora

JI�QUITm
�N� tl. P.j:I1Ztll WOL.j:

cf hidra, 02 quartos, 01 bwc,
01 lavabo, sala" copa,

cozinha, lavanderia,
churraqueira, escritório.. ,EL

garagem. Aquecimentq s�lar'i"
ento em gess.o e

po ,&�rmãrio
. embutido, bwc cf gra1it��

Valor NegtiTel:".

:.
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• COMPRA
• VENDE
•

I

ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

fiirassol
IMÓVEIS
371-7�31ifPABX

E-mail-imoveis@netuno.com.br

Cód 1051 - SOBRADO EM ALV.
COM 320 m2 - RUA JOÃO
PLANINCHECK- n? 755,2 suítes
+ 2 quartos+ 3 salas + cozinha sob
medida + garagem 2 carros.
TERRENO COM 2.590M2

(35 X 74) - EXCELENTE
.

PARACLlNICA. R$ 230.000,00

II

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)
180 m2 - Terreno 495 m2 • Suíte + 02

qtos. Preço R$ 105.000,00

Cód 3079 JARAGUÁ ESQUERDO·
Terreno cl 345 m2 • Rua João Januário

Ayroso - Após Arroz Urbano. Preç� R$
18.500,00 (terreno comercial)

Cód 1114/ CZERNIEWICZ - Casa de
Alv. c/ 120 m2 - 3 quartos - Terreno cl

348m2. Preço R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TÍPICO herói brasileiro
o ator Humberto Martins, que em seus personagens

sempre encarna o típico herói brasileiro, comenta como
está sendo diferente interpretar o alegre Chalaça de "O

Quinto dos Infernos".

ensino. médio. Em 1979, no Festival de Inverno de Ouro Preto, participou da exposição
aos bolsistas. Na área de artes plásticas, foi aluna de Maria Helena lindenberg e Fayga
Ostrower, com honra ao mérito no Salão de Arte Universitária da Ufes, em 1979, No
Rio de Janeiro e em Salvador, cidades onde morou, Cristina também participou de '

�,

vários eventos e feiras relacionados à arte. Desde julho de 2000, Cristina reside com a

família em Jaraguá do Sul, cidade que escolheram pela qualidade de vida. Aqui, fez
uma exposição individual de pintura em painéis infantis e participou da

coletiva anual dá Ajap
(Associação Jaraguaense
de'Artes Plásticas).
Além dos,

o primeiro bebê de proveta do país foi criado pela desenhista

Cristina Pretti, 46 anos. O personagem, batizado com o sugestivo
nome de Inflo (referência à inflação), que nasceu no final da década de 70, não
sobreviveu às intempéries da vida e pouco depois de festejar um ano de existência,
acabou morrendo. O mesmo destino teve o pai da criatura, denominado de Dr.

Malucovit, personagem que, segundo Cristina, tem àlgo a ver com ela mesma. Tanto
"

Inflo como Malucovit nasceram a partir de manchetes de grandes jornais e revistas do

País e fizeram parte do projeto da desenhista, denominado "História em Quadrinhos:
um Recurso Didático".

Cristina está há pouco mais de um ano em Jaraguá do Sul e vai retomar seu trabalho de

professora de desenho e artes (é licenciada em Desenho e Artes Plásticas pela I

Universidade Federal do Espírito Santo) ministrando cursos na Oficina de Arte (na
Scar) e na Unerj. Satisfeita com a possibilidade de passar adiante seus conhecimentos, ela
acredita que essa iniciativa possa ser o primeiro passo para o retorno da criação e

desenvolvimento de personagens, novos ou velhos. "Depois que me

formei fiquei um longo tempo afastada da

HQ e passei um tempo atuando como

decoradora de festas", comenta Cristina.

Agora, ela pensa em retomar sua

vocação e sua paixão pela história em

quadrinhos e pela arte de montar um

personagem, tanto no aspecto
gráfico quanto no perfil psicológico
do mesmo. "Um bom desenhista

não pode ter apenas habilidade

manual. É necessário também ter

sensibilidade social e conhecimento

da realidade etp que vive", ensina.
Em sua trajetória profissional fez
oficinas, realizou exposições e

ministrou cursos para professores do

cursos que vai

ministrar na Scar e

Unerj, ela dedica-se

atualmente à

produção de

arte, com,

decorações
temáticas em

festas e

eventos.

Desenhista Cristina
Pretti pretende retomar

a criação de

personagens de HQ
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ACARRETA
A origem da carreta perde-se no

túnel do tempo. Nossa memória

histórica apenas registra que carros

puxados a bois existem desde o

inicio das civilizações, rangindo
pelas carreteiras, de continente a

continente.
Vem de tempos remotas a utilização

dos primeiros carros de bois, rodando sobre rodas inteiriças, extraídas de

topos de árvores de grandes diâmetros.
NaMesopotâmia, planície situada entre os rios Tigre e Eufrates, cerca de 3

mil anos antes de Cristo, os povos já usavam carros com rodas, puxados a bois.
Com a necessidade de transporte, inicialmente surgiram a Zorra - e o

Rolo, que eram puxados de arrasto. Um tipo de "arrastão" foi largamente
utilizado no Rio Grande do Sul, até os. anos de 1960, para puxar o arroz

das lavouras em banhados para as trilhadeiras, antes do aparecimento das
automotrizes.

As carroças e as carretas foram evoluindo, com variados modelos e

formas, sendo que há mais de mil anos são movidas sob rodas com raios.

A tradicional carreta gaúcha herdou a designação romana, apesar da

origem surgida há 400 anos antes de Cristo, na Grécia.

Apesardo surgimento de meios de transportes modernos, com franco

desuso da carreta, não podemos esquecer que, ao longo de 4 mil anos, ela

foi o mais poderoso e eficiente meio de transporte do mundo.
Em cada. recanto do pago rio-grandense-do-sul e.__,catarinense,

arrinconado no sentimento do peão carreteiro, ainda existe, no eco de um

rodado choramingante de uma carreta, um marco na formação guapa
dessa querência.

Te/. 275..3775
RÍla..t:�lr .� Schmldt, 129

Regata
õiiDA� Motós

Rua Adélia Fischer, 239
Te!. 371-2999

Rua Walter Marquardt, 727
Te!. 3708800

Eletro Diesel

-Iaraguá
AGENDA GAÚCHA
15 a 17/2 -150 Rodeio Crioulo-,
Paula Pereira -' Canoinhas-SC.
CTG· Fronteira Catarinense

16/2 - Baile com Tchê Guri - CTG
. Trote ao Galope
17/2 - Torneio de Laço - CIG
'Trote ao Galope
23/2 - Bai le com o Grupo Reponte
- CTG Laço Jaraguaense
16/3 -' Baile com o Grupo Reponte
- CTG Laço Jaraguaense
17/3 -. Domingo no Rodeio - CTG

Laço Jaraguaense

_o piazito da foto é Ruan Gustavo

Emraendõrfer, filho de Eleomar e Vera

"Lúcla, que aniversariou na terça-feira (12),
'Com estão idade e já no lombo de um cavalo.
É tomei diz o velho ditado: "Filho de tigre
já nasce pintado". Ruan, parabéns e muitos

.

anos de vida' GAÚCHOS E GAÚCHAS DE IDADE NOVA

17/2 - Marlete Kienen C. de Souza I
Marceli Jaeger
19/2 - Jessica Regina Bourscheidt
21/2 - Bruno Augusto Kienen /
Luciano Adernar Krause/ Lisemeri A.

Dalpiaz
.

22/2 - Carlos 'Eduardo I<ienen / Elvis
Rodrigues dos Santos / Caroline Elaine

Zipf

MÁRlovrEIRA
COM. DE MÁDEIRAS, TRANSPORTES

E TERRAPLANAGEM LTDA

Fones: 370-1608

275-1675
Fax: 275-3919

Av, Pref. W.âldemar Grui>ba, 1611

�.........................•.........•.•..
.

... -

�
CARNES

�I.�.

PROMOÇÃO
Patinho (bife) � RS 5,'45
Filé americano RS 3,99
Carne moída 11 � RS 4,99
Dobradinha (bucho) RS 0,99
Lombo bovino � RS 2,99

DEMARCHI CARNES

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

,

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

I
r

l

Ricardo Waddington, diretor de

"Coração de Estudante", teve uma

idéia para a próxima novela das

seis da Globo: lançar um festival
de música estudantil que será

incorporado à trama e terá a

partidpação dos telespectadores.
O projeto foi aprovado pela
cúpula da Globo. Só falta acertar

os detalhes da parte operacional.

CONTAGEM REGRESSIVA

o novo programa
infantil de Xuxa entrará no ar em

julho' deste ano. A produção, ainda
sem nome nem horário definidos,
será diária, com duração de uma

hora e meia, contando com os

desenhos animados. O cenário

ain�a não foi produzido, mas o

certo é que não vai haver

auditório.

rapidinhas daconv=, fuh wbre o remam"�,
Ponte Preta x Botafogo fazem a partida válida agora com unia nova formação. MTV; QUINTA
pelo "Torneio Rio- SãoPaulo" direto de Cam- E SEXTA, 23 H.

pinas. RECORD, DOMINGO, 15:45 H.
1---------.....;...--------

Orlando Moraes, Cris Delano e Moska são os

convidados de José Mauricio Machline no pro
grama "Por Acaso". O cantor Orlando Mo

rais ainda canta os sucessos do novo CD ''Na

Paz", gue o compositor inspirado na sua famí

lia. REDE BRASIL, DOMINGO, 19 H.

O compacto do "Torneio Rio-São Paulo"

com o clássico Flamengo x São Paulo e os me

lhores momentos da partida. RECORD, DOMIN

GO, 20:30 H.

Edgard Piccoli apresenta o "Mochilinha"
direto das praias da Armação e do Matadeiro
em Florianópolis. O VJ Thunderbird dá uma de

vendedor de refrescos durante 'o "Thundertur'',
Ele também apresenta ao lado de Tathia�a

,

Mancini, o karaokê nas praias. MTV; SEGUNDA,
20:30 H.

'

A apresentadora Monique Evans e o músico

Dr. Silvana são os convidados de João Gordo
no programa "Gordo a Go"Go". O papo, bas
tante escrachado, varia entr� assuntos como sexo

e religião. A bandaDr Silvana também participa

"Parques Nacionais" é o tema do programa
"Expedições". Desta vez, a equipe do pro
grama viaja de 'norte a sul do país para mostrar
algumas características desses estações ecológi
cas e áreas de proteção ambiental. O programa
também mostra os esportes radicais praticados
nos parques como escaladas, canoagem_e rapel.
A apresentação é de Paula Saldanha e Roberto

Werneck. REDE BRASIL, QUARTA, 22 H.

"Cidade do Medo", de Ken Sanzel é o cartaz

da "Tela Máxima". Na trama um jovem polici
al se vê obrigado a ingressar numa corporação
especial, tipo esquadrão da morte, cujos polici
ais assassinos perseguem cafetões e garotas de

programa. Com 'Stephen Baldwin e Chazz

Palminteri. RECORD, DOMINGO, 17 H.

A "Sala Brasil" apresenta "O Escorpião Es

carlate", de Ivan Cardoso. A história retrata o

cotidiano dos anos' 60 e a saga de um playboy
milionário, que auxilia as forças da Lei no com
batéao perigoso vilão EscorpiãoEsc�te. Com
Herson Capri,Andrea Beltrão,Nuno Leal Maia
e Monigue Evans, entre outros. BAND, SEGUN
DA, 22 H.

DUAS HISTÓRIAS SOBRE OFICINAS

COMO

TEMPERAR
o aço

LynellWaterman conta a história do ferreiro que, depois 'de uma juventude cheia

de excessos, decidiu .entregar sua alma a Deus. Durante muitos anos trabalhou com

afinco, praticou a caridade, mas - apesar de toda a sua dedicação -, nada parecia dar
certo em sua vida.

Muito pelo contrário: seus problemas e dívidas acumulavam-se cada vez mais.

Uma bela tarde, um amigo que o visitava - e qUG: se compadecia de sua situação
difícil -, comentou:

- É realmente muito estranho que, justamente depois que você resolveu se tornar

um homem temente a Deus; sua vida começou a piorar. Eu não desejo enfraquecer
sua fé, mas, apesar de toda a sua crença no mundo espiritual, nada tem melhorado.

O ferreiro não respondeu imediatamente: ele já havia pensado nisso muitas vezes,
sem entender o que acontecia em sua vida.

Entretanto, como não queria deixar o amigo sem resposta, começou a falar - e

terminou encontrando a explicação o que proçurava. Eis o que disse o, ferreiro:
- Eu recebo nesta oficina o aço ainda não trabalhado, e preciso transformá-lo em

espadas. Você sabe como isso é feito?

"Primeiro, eu aqueço a chapa de aço num calor infernal, até que ela fiquevermelha.
Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado, e aplico vários

golpes, até que a 'peça adquira a forma desejada.
"Logo ela é mergulhada num balde de agua fria, e a oficina inteira se enche com

o barulho do vapor, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de

temperatura. ,

"Tenho que repetir este processo até conseguir a espada perfeita: uma vez apenas
não é suficiente."

O ferreiro deu uma longa pausa, acendeu um cigarro, e continuou:
- As vezes, o aço que chega às minhas mãos não consegue agüentar este tratamento.

O calor, as marteladas, e a água fria terminam por enchê-lo de rachaduras. E, eu sei

que jamais se transformará numa boa lâmina de espada.
"Então, eu simplesmente o coloco no monte de ferro-velho que você viu na

entrada da minha ferraria."

Mais uma pausa, e o ferreiro coricluiu:
- Sei que Deus está-me colocando no fogo das aflições. Tenho aceito as marteladas

que a vida me dá, e as vezes sinto-me tão frio e insensível como a água que faz sofrer

o aço. Mas a única coisa que peço é: "Meu Deus, não desista, ate que eu consiga tomar
a forma que o Senhor espera de mim. Tente da maneira que achar melhor, pelo tempo
que quiser - mas jamais me coloque no monte de ferro-velho das almas."
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Completou 9 anos no dia 1 de
janeiro Taylor Pietro Mann, filho
de Mario e Ticiani. Parabéns!

.

Completou 5 anos dia 6/2 Guilherme
Luiz Floriani, filho de J<atya e l.uisnar.'

A festa seráhoje (16), na Recreativa

do Slndicato do vestuárlo

I

A bela J<arine Roselene Holler comple
ta hoje (16) 12 anos. Os pais e a irmã,
I<átia, desejam muitas felicidades

Aniversaria hoje (16) Jean Lucas

Volpi, completando 3 aninhos. Os

pais, Leonesio e Inês, e a irmã,
Franciele, desejam felicidades

Joice da Silva, filha de Francisco e

Marlete, completou 5 anos dia B de fe
vereiro. A festinha foi realizada no últi
mo domingo, dia la, em sua residência,
para amiguinhos e familiares

Naiade F. Winter aniversaria hoje
(16), completando 12 anos. Parabéns
dos pais, Luis e Verônica, e do irmão

No dia 21 de fevereiro completa 6

anos Lari ssa J<ari ne Avi, fi I ha de

Chirley e Valdir. O irmão, Elton, e

os avós desejam muitas felicidades

Pauline Thais dos Santos, modelo
da Agência Beth Borba, estará com

pletando 8 anos no "dia 18/2. Beijos
de seus pais e irmãos

Andressa H. da Silva, modelo Cekat
_,.:__ Agência de Modelos .. A Cekat ini-.

ciará dia 2 de março as aulas para cri

anças. Informações no 371-7647

Leandra (E) parabeniza a tia Luana (D� pelo 3° aninho
de vida. Pais e irmãos também desfrutaram desta alegria
no dia 1112. O pai, Rudolfo Hauck, recepcionará os

convidados para a festinha de aniversário na casa de praia
em Barra Velha, no domingo

ENT
1/2 - Eduardo Usbôa

1/2 - Christopher Mateus Demetrio

1/2 - Camila Meinerz

1/2 - Maria Luiza Schula

1/2 - Eduarda Cristina Branco

2/2 - Andrei Zalewski

2/2 - André Zalewski

3/2 - Patryck Barbi

3/2 - Emanuel dos Santos

4/2 - Luiza Alessandra de Almeida

4/2 - Gustavo Bachel

5/2 - Leonardo Carnarqo Burgin
6/2 - Juliana Cardozo

6/2 � Gabriel Grützmacher

ANIVERSÁRIO
Dia 15/2, aniversariou a gatinha

Patrícia Ropelato, e no dia 17/2, o irmão,
Leandro Tomé Ropelato. Parabéns!

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

Unimed, União Saúde,
Weg, Malwee, Sindicato

da Alimentação

Dr. Herberto Meldau

Pediatra

Rua Walter Marquardt, 284. 371 O 101 • 371 0611

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 17 A 23/2

CLUBE DA LULUZINHAFIM DE' FOLIA

(RECORD, DOM, 23:45 H)
O "Programa AmauryJr" exibe os melhores

momentos dos bastidores do Carnaval no Rio

de Janeiro como a cobertura do tradicional

Baile de Gala do Copacabana Palace, criando
na década de20. Outros destaques são os

convidados da Feijoada do Amaral e a festa

nos camarotes da Brahma e do Rio, Samba e

Carnaval.

SEGURA NENÉM

(RECORD, SEG, 14 H)
NaneiGil, filha de Raul Gil, vai dar dicas para
gestantes e jovens mamães no programa "Alô,
Mamãe!", que traz quadros dedicados a

maternidade. O programa também mostra

dicas para as "marinheiras de primeira
viagem". Na estréia o tema é a relação entre
avós e netos e Raul Gil é o convidado especia� ..

ESCRACHO
(BAND, SEG A SEX, 20 H)
Marcos Mion comanda seu novo programa,
ainda sem nome definido, na Band. O ex-Vj
da MTV apresenta uma mistura de vários

quadros com musicais. No programa de

estréia o roqueiro Supla é o convidado

especial. Dentre as novidades, o quadro
"Guerrilhas Urbanas", que aborda com humor

alguns' problemas das ruas de São Paulo. Em

"Nasce Uma Estrela", anônimos tentam sair

do ostracismo. Já o "Vídeo Caseiros", traz
imagens curiosas enviadas pelo público.

NADA NOVO

(GLOBO, SEG, 22 H)
"Tamanho Família" é o nome do novo

programa de Raul Gil, que vai ao ar durante a

semana. Nesta versão o apresentador traz
alguns quadros de sucesso do "Programa
Raul" para o "Tamanho Família". Estão no

programa a gincana entre os artistas do

"quadro do Banquinho", além do "Para Quem
Você Tira o Chapéu". Na.estréia, o ex-calouro

,

Robinson além da dupla Liriel e Rinaldo,
André Leono e Leila Moreno.

SAMBA DE RAIZ

(Rede Brasil, seg22 H)
O excêntrico Zeca Pagodinho é o convidado
de Cláudio Lins no programa "A Vida é um

Show". O cantor e compositor fala do último
CD. A conversa é regada a muita cerveja e

churrasco. O programa conta com .

depoimentos de vários artistas, inclusive
Martinho da Vila. Zeca ainda relembra antigos
Sucessos como: "Faixa Amarela", "Papel
Principal" e "Ch'ico Não Vai na Carimba",
entre·outros.

(MTV, QUA, 22 H)
"Eu Agarro os Homens!" é o

tema do "Meninas Veneno". O
debate feminino sob a

supervisão de Marina Person

aborda o eterno dilema de quem
deve tomar a iniciativa mi hora
da conquista. A discussão gira
em torno se a "audácia" feminina

chega a assustar os homens.

ROCK NA AREIA

(MTv, SEX, 22 H )
Charlie Brown Jr apresenta o
show estilo voz e violão no

"Luau MTV", na Costa do
Sauípe. No programa sob o

comando de Sarah Oliveira a

banda santista apresenta seus

maiores sucessos como "Lugar
ao Sol"; "Não é Sério", "Quinta
Feira", além das músicas do CD

"100% Charlie BrownJr".Os
músicos também fazem uma

releitura de "Oba, Lá vem Ela",
deJorge Benjor.

PAPO TEATRAL

(REDE BRASIL, SEX, 22:30 H)
Marco Nanini é o convidado de
Roberto D'Ávila no "Conexão
Roberto D' Ávila". O
consagrado ator, que já recebeu
diversos prêmios como o

,

Moliere e Mambembe em 36

anos de carreira e acumulou

personagens inesquecíveis. Além
do bate-papo sobre carreira,
Nanini que entrouparao Guinness
com a peça "O Mistério de Irmã

Vap" também conversa sobre a

infância e aopção pela profis_são
depois de se dedicar a outras
atividades como bancário.A

amizade e o projetos comMarieta

Severo também estãona pauta do

programa.

As VENCEDORAS

(GLOBO, SAB, 21 H)
As campeãs do Carnaval de
2002 voltam aMarques de

Sapucaí para o "Desfile das

Campeãs" naMarques de

Sapucaí, no Rio de Janeiro. Entre
elas, Estação Primeira de

Mangueira; Beija-Flor, Imperatriz
Leopodinense, Mocidade
Independente e Viradouro.

-EM FOCO: HuMBERm.MARIIN....S --P-O-R_CA_R_O_L_IN_A_M_'A_R....cQ_U_ES
POpTEVÊ

-'

CARA
recicláv

Na tevê, Humberto Martins

sempre encarna o típico herói bra
sileiro. Entra nas maiores furadas

por ir atrás de um rabo-de-saia, pula
de um lado para o outro, distribui

socos e pontapés e é sempre dispu
tado pelos mais belos espécimes
femininos. Isso acontece em pra
ticamente todos os trabalhos que
faz, embora o ator veja diferença
entre eles. "Os outros personagens
eram autodestrutivos. Este não. É

alegre, para cima e tira sarro de
todas as coisas", tenta especificar
Humberto, referindo-se ao tram

biqueir9 Francisco Gomes, o Cha

laça de "O Quinto dos Infernos".
Acostumado a viver diante das

câmaras tipos broncos sem papas
na língua, longe do trabalho Hum

berto é surpreendentemente in

trospectivo. Pouco fala de si mesmo

e solta a voz sempre um tom abaixo

do normal. O ator, no entanto,não

se intimida ao comentar sobre o

atualmomento profissional. Conta,
com riqueza de detalhes, sobre
todos os laboratórios que fez para
construir o perfil do personagem.
"Fiz tudo o que pude. Desde pes
quisas a aulas de expressão corpo
ral. Por isso digo que ele é diferente.

A começar pela prosódia, que no

, caso dessa minissérie merece aten

ção triplicada em função da velo

cidade que o autor imprime",
justifica, falando da narrativa do

autor Carlos Lombardi.
Com Lombardi, Humberto já

fez três novelas. "Quatro por
Quatro", em 94, "Vira-Lata", de 96,
e "Uga Uga" em 2000. Em todas

elas, Humberto encarnou. o "bon
zão" da trama. Para ele existe uma.

justificativa para tantos trabalhos

semelhantes. "O Lombardi sacou

desde o início que não sou de fugir
de responsabilidades. Acho que
correspondo às expectativas dele.

Por isso a parceria dá tão certo";
diz. O fato é que Humberto se

transformou no "curinga" do autor.
"Curinga é aquele que você encaixa

em qualquer lugar, põe na mesa e

completa o jogo. Isso é bom", ad
mite o ator, que também não cos

tuma se fazer de rogado quando
tem de entrar em ação por conta
dos atos heróicos de seu per

sonagem. "Sempre que possível,
gosto de fazer as cenas mais difíceis.

'Não vejo problemas, apesar de ter

um dublê muito bom", pondera.
Para Humberto, as cenas em

Pedro. Paulo Figueiredo/CZ N

Humberto Martins, o Chalaçade "Q Quinto dos Infernos"

que tem de montar a cavalo ou rolar alguma
ribanceira são infinitamente mais confortáveis do

que, aquelas em que tem de estar sem roupa em

cima de alguma cama, habitat natural do sedutor

Chalaça. "Cenas de amor são sempre cons

trangedoras porque invadem o território mais íntimo,
que é o do contato físico"; confessa. O público,
principalmente o feminino, não se queixa. Aos 40

anos, Humberto ainda está podendo se dar ao luxo

de arrancar suspiros no mulherio a cada cena sem

camisa - muitas vezes, sem o resto das roupas
também. "Pratico esportes para aliviar o estresse e

manter meu corpo sadio para o que eu preciso",
minimiza o atar, que não pensa em fazer plásticas.
"Quero olhar minhas rugas no espelho e perceber
que já não sou mais um rapaz", filosofa.

Pai de dois filhos, Tamires de 12 anos, e

Humberto, de 4, o ator faz o tipo meticuloso na

criação dos herdeiros. Deseja que eles tenham

formação superior e conversa francamente com

cada um sobre as cenas que irão ver do pai na tevê.

"Eu me preocupo com o que eles possam pensar
ao ver determinadas cenas. Mas não faço censura",
jura. Com 13 anos de carreira, Humberto não

imaginava virar um galã na telinha. Antes de se

aventurar pelos tortuosos caminhos da fama, ele
trabalhou em padaria, foi bancário e deu duro numa

fábrica de pias. A primeira novela só veio depois de
atuar em 11 peças amadoras. O ator começou na

Globo em 89; quando foi escalado para fazer o
Otávio de "Sexo dos Anjos", após uma série de

testes. A fama, porém, chegou um ano depois,
quando foi o caminhoneiro João de "Barriga de

Aluguel", na qual fazia par romântico com Cláudia
Abreu - eles voltam a contracenar em breve na

minissérie. "Não ambicionei o sucesso. Ainda não

me considero um grande ator. Tenho muito o que

aprender. Quem não pensa assim, não se

aperfeiçoa", valoriza.
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I
.. P.ERSQ.N.AG.EM DASEJVIANA; C.AsSIQ GAaUS .

POR CAROLINA MARQUES
.......................................................................... PºpI�yÊ.

ACON
da mor,

Papéis densos e cheios de POS-'
sibilidades sempre fizeram a cabeça
do ator Cássio Gabus. O público, no
entanto, nos últimos anos acostumou

se a ver o ator interpretando tipos
engraçados ria tevê. Ele' já foi o

golpista Doca na novela do pai
Cassiano Gabus Mendes, "Meu Bem,
Meu Mal", de 1990. Recentemente
viveu o Afraninho, o abobalhado

diretor da clínica do seriado "Mulher",
e ano passado' arrancou .gargalhadas
corno o hilariante Paulinho, o falso
estilista de "Um Anjo Caiu do Céu".

Agora, em "Desejos de Mulher",
Cássio volta a exercitar sua verve dra-

·

mática. "Me sinto privilegiado. Estava
louco para fazer algo diferente, mais
sério", admite.

Mesmo emendando um trabalho •

em outro' - Cássio ainda fez uma

rápida participação na minissérie "O

Quinto dos Infernos", como o jovem
Dom João ·,.0 ator demonstra entu

siasmo ao falar de Renato, seu papel
17-a trama de Euclydes Marinho. "Ele
é um personagem carismático, comum
como qualquer brasileiro. Tem con

flitos e muita intensidade", elogia. De
fato, os acontecimentos que cercam

o personagem chamaram a sua

atenção. "As turbulências pelas quais
ele passa são transformadoras. Ele co

meçou a novela totalmente estrutura

do e de repente viu tudo desmoronar.

É, no núnimo, interessante observar
essa reviravolta", analisa Cássio.

Para Cássio, até que se prove o

contrário, seu personagem é total

mente honesto. "Não tenho a menor

dúvida disso. O Renato caiu numa

cilada por querer agir corretamente",
·

defende. Esta semana, já em liberdade,
Renato continua tentando provar sua
inocência no caso dos dólares falsos

·

e conta com a ajuda da mulher,Júlia,
papel de Glória Pires, para que tudo

volte a ser como antes. Uma apro
ximação entre a esposa e o jornalista
Chico Maia, porém, faz com que
Renato-se sinta realmente ameaçado.

Cássio teve mais motivos para
comem�rar o novo trabalho. pepois
de 14 anos, o ator voltou a con

tracenar com Glória Pires e Regina
Duarte, que atua-ram com ele na

memorável "Vale Tudo", de 88. "A

sensação que eu tenho é que o tempo
não passou. Parece que terminamos
de fazer 'Vale Tudo' ontem", exagera.

Luiza Dantas/CZN
I

Cássio Gabus, O Renato de "Desejos de Mulher"

P - No último ano você fez" Um Anjo Caiu do Céu", na
. qual teve um personagem de grande evidência. O que pesou
para encarar mais um trabalho em se.guida?

R - A oportunidade de fazer algo diferente. Meus últimos trabalhos
foram todos cômicos. Já desejava fazer um papel mais denso, mais
sério..Mas é uma coisa que não depende só de mim. Depende dos

convites que aparecem. Quando li a sinopse, fiquei commuita vontade

de fazer. É uma trama bem escrita, tão bem conduzida que não havia
corno dizer não ao convite.

P - A novela tem como pano ,de fundo vários romances, a

.

busca do ideal feminino, mas também coloca discussões éticas

em pauta. Como você vê essas discussões?
R - Sem pretensão alguma, acho que isso pode colaborar para

esses processos que a gente tem no país. A busca pela cidadania, os
problemas de tanta injustiça social. Enfim, quando se tem a

oportunidade de dentro do entretenimento se colocar certos'

momentos como esse, acho importante. Sem dúvida alguma, é a

oportunidade de se defender certas posições.
P- Até que ponto a cobrança de audiência influencia no

trabalho do ator?
R - Acho que não tem que influenciar. Isso faz parte da profissão.

Faz parte' da vida que as coisas dêem certo ou não. São coisas.

imprevisíveis. Eu lido assim: trabalho normalmente, com dedicação,
sempre gostando do que estou fazendo. Qualquer trabalho tem de
ser levado a sério. É isso que importa. Além disso, a novela é muito
bem estruturada.

"Se fizesse topless, os
bateristas correriam o

risco de atravessar o
samba."

VIVIANE ARAÚJO,
madrinha de. bateria da

Mocidade

Independente, que pela
primeira vez não

desfilou com os seios à

mostra.

Luiza Dantas/CZN

"Esse negócio não mechucs sue Sharon?" VERÔNICA COSTA, du
rante reportagem para a Rede TV!, referindo-se ao tapa-sexo
de uma passista.

"Perçuots pro Fallstão o que ele bebe e ele vai dizer: 'Áglla'
Perçunts pro GlIgll e ele vai dizer: 'Áglla: Perçuntspra mim e

eu VOll responder: 'Cachaça": CARLOS MASSA, O Ratinho, dizendo
porque se considera parecido com a maioria dos brasileiros.

Para o apresentador, essa é a razão do seu sucesso.
,

"E a� Renato Gaúcho?" LUIZA MELLO, repórter da Rede TV!,
para o jogador Leonardo, do Flamengo.

')1 visa ao Sudsmetl!que isso não é campainha. " NELSON RUBENS,
apresentador do "TV Fama", da Rede TV!i sobre o repórter
Wagner Sudamelli, que queria apertar o peito siliconado de

uma passista.

"Tenho 26 anos. âuero envelhecer com saúde." NANA GOUVÊA,
madrinha de bateria da Caprichosos de Pilares, dando o motivo

de não passar nenhum produto que deixa o corpo brilhoso e

disfarça imperfeições para desfilar.

')1 menina só tem 26 anos e já está pensando em envelhecer
com saúde!" CLÉ:BER MACHADO, espantando-se com a declaração
precoce de Nana Gouvêana transmissão da Globo.

')1stric{vocêestágostosíssima." SAULO, vocalista do grupo Chica

Fé, para Astrid Fontenelle, durante o "Band Folia". A apre
sentadora ficou visivelmente sem graça.

"Gente/ gente/ entrevistei lima global." MONIQUE EVANS, após
falar com a atriz portuguesa Maria João, que faz a Amália em

"O Clone", em reportagem para a Rede TV!.

"ElI não VOll dormirpor csuss disso. /IALEXANDRE FROTA, no "Ca-

nal Aberto", da Rede TV!, em tom debochado, após Regininha
Poltergeist ameaçá-lo dizendo que 6 marido é lut.ador de jiu
jitsu. Frota, que adora ver o circo pegar fogo, afirmou que'
Regininha já apanhou dele.

/

"O 'Big Brother' sou eu." NETINHO, apresentador do "Domingo
da Gente", da Record, se valorizando ao dizer que faz "real ity
show" há muito tempo. Seu programa revela a vida de pessoas
que vivem na periferia.
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JAR-AGUÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA '''ME/HORÁRIO

1
EFEITO COLATERAL
14h30 - 16h45 -t19h - 21h15

2

XUXA E OS DUENDES
17h30

D. Tox

17h30 - 19h30 - 21h45

UMA MENTE BRILHANTE

13h45 - 16h30 - 19h15 ' 22h
3

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

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

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

SALA '''ME/HORÁRIO

1
FECHADO

2
FECHADO

3
UMA MENTE BRILHANTE

13h40 - 16h15 - 19h - 21h45

4
TÁ TODO MUNDO Louco

14h15

VANILLASKY

16h30 - 19h1O - 21h40

5

EFEITO COLATERAL

l.3h50 - 16h - 18h15

o S I;:N HOR DOS AN ÉIS

20h30

6

XUXA E OS DUENDES

13h30 - 15h30

o DIÁRIO DA PRINCESA

17h30

o AMOR É CEGO

19H45 - 22H

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

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

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY
-

SALA "'ME/HORÁRIO

1 UMA MENTE BRILHANTE A
13h30 - 16h15 - 19h - 21h45

;

XUXA E OS DUENDES
2 13h45 - 15h30

A
.'-.,

O AM'OR É CEGO
17h30 - 19h45 - 22h C

EFEITO COLATERAL

3 14h15 - 16h30 - 18h45 A
...

O S EN HOR DOS AN ÉIS
21h A

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

GÊNERO

A

A

A

D

GÊNERO

D

C

R

A

A.

A

C

C

• RETRATO FALADO: MYRIAN RIOS

RUMO

indefinido
•

NOME: Myrian Pinto Rios.
NASCIMENTO: '10 de novembro de

1959, em Belo Horizonte.

PAPEL INESQUECÍVEL: Shirley de
"Marrou G lacé", de Cassiano Gabus

Mendes, em 1979.

NA TEVÊ: Telejornais, fi Imes e jogos
de futebol.
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ: Progra
mas eróticos.
SE NÃO FOSSE ATRIZ, SERIA: Jornalista.

No CINEMA: "Mensaqem Para Vocêll,
de Nora Ephron.
PRATO PREDILETO: Yaksoba de le-

gumes.
.

_

MÚSICA: "Olha", de Roberto Carlos.
MULHER BONITA: Luiza Brunet.

HOMEM BONITO: André Gonçalves.
CANTOR: Roberto Carlos.
CANTORA: Maria Bethânia.
ATOR: André Gonçalves.
ATRIZ: Regina Casé.
O QUE NÃO PODE FALTAR NA GELADEIRA:

Fruta e queijo branco.

A MELHOR VIAGEM: "Sempre a que
estamos planejando ou que. acaba
mos de fazer".
BEBIDA: Vinho tinto.
ESCRITOR: Fernando Pessoa.

ARMA DE SEDUÇÃO: Sinceridade.
TIME: Flamengo.
FILOSOFIA DE VIDA: IISer simples e

objetiva".
MELHOR NOTÍCIA QUE JÁ RECEBEU: IIQue .

estava qrávlda".
MANIA: De arrumação.
HOBBV: Ouvir música.
SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA: Simplicidade.
FRASE DE IDENTIFICAÇÃO:

II Eu te amo".
INVEJA: "De nada",
LUXÚRIA: IIUma ilha deserta".
GULA: "Bombom de cereja. e licor".

COBIÇA: IISer o braço direito da Marluce,
. superintendente executiva da G lobo".
IRA: IICom nada. Não faz bem para a

saúde".

PREGUIÇA: "De sair de casa na hora
do rush".
VAIDADE: li Estar em boa forma".

Pedro Paulo Figueiredo/CZN

Myrian Rios, a Anita de "O Clone"

Myrian Rios está gravando suas cenas em "O Clone" sem saber

praticamente nada sobre a personagem. Na sinopse, Anita seria

uma cientista assistente de Albieri, papel de Juca de Oliveira. A

- favor da clonagem sem ética e pudores, iria entrar em atrito com

o correto Escobar, vivido por Marcos Frota e, mais para frente,
se envolveria' com ele. Dessa definição só se manteve o fat� de

que Anita trabalha na clínica de Albieri, mas como secretária e

aliada de Edna, personagem de Nívea Maria. "Ê tudo o que sei.

Não faço idéia se ela vai ter um romance com alguém. Mas está

bom assim. Andava louca para voltar a trabalhar", conta.
Teoricamente, este não é o momento ideal para Myrian estar

trabalhando. Há pouco mais de dois meses, ela deu à luz Pedro

Arthur, filho do ator André Gonçalves, e está tendo de deixá-lo
com uma babá. Mas como grava pouco - uma média de duas

vezes por semana - o sacrifício não é tão grande. "Infelizmente, o
meu leite já secou. Mas por um lado foi bom. Senão teria de

levar um recém-nascido para o Projac, o.que não é nada

indicado", conclui a atriz de 42 anos, que também é mãe de

Edmar, de cinco anos.

Entrar em uma produção pela metade não assusta -Myrian. Ela
lembra que no iriício da carreira, que já dura 25 anos, ficou

insegura quando fez "Duas Vidas", de Janete Clair, em 1976, e

"Espelho Mágico", de Lauro César Muniz, no ano seguinte.
"Peguei o bonde andando nesses trabalhos, com o elenco
entrosado e os personagens adiantados. Não gostei, mas hoje
acho até prático", revela. Isso porque tem acompanhado "O
Clone" desde o início e imaginado como o seu desempenho
pode se diferenciar dos demais. "Adoro a novela. Agora, se eu

fosse a Jade, ficaria com o Said. Com todo o respeito ao Murilo

Benício", diverte-se.
Lbnge da tevê desde a minissérie "Aquarela do Brasil", de Lauro
César Muniz, exibida em 2000, Myrian patece mesmo que estava

sentindo falta da rotina de gravação. Novela não fazia desde

1998. Foi "Era Uma Vez ... ", de Walter Negrão. "Não consigo
ficar muito tempo vivendo só a Myrian. Senão tenho.de inventar

um personagem em casa", diz, rindo. E já tem planos para

depois de "O Clone". Um filme que vai estrelar com Daniela

Escobar e Luciano Szafir, ainda sem nome definido, "Ê um

drama romântico. Estamos captando recursos", adianta.
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MALWEE
A CNDL (Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas) outorgou à

empresa Malwee Malhas o Prêmio

Mérito Lojista 2001, na categoria
Moda, segmento Feminino. A escolha'.
foi feita por lojistas de vários Estados,
através de voto direto. A entrega do

prêmio será no dia 11 de março, em

Brasília, no BlueTree Park. Mais uma

vez a Malwee é destaque em nível .

nacional.

RESTAURANTE
A Krügerhaus Restaurante Pa�orâ�
mico está oferecendo a Jaragtiá do

Sul o melhor da cozinha à la carte.

Toda terça-feira e domingo, das llh30
às 14 horas, e quintas, sextas-feiras e

sábados à noite, das 18 às 22 horas,
você saboreia os melhores pratos da

região. O restaurante fica localizado
à Rua Waldemar Grubba, s/n", Vila
Laláu. Reservas e contatos no 37.1-

1991 ou 371-4036. 'Confira!

MOTOVELOCIDADE
Hoje e amanhã, em Guaramirim, no
Motódromo Paulino Mees, na Ilha da

Figueira, acontece ala Copa Norte

de Velocidade, com pilotos de virias
cidades da região. As inscrições acon
tecem no sábado, a partir. das 14 ho

ras, ou no domingo, às 8 horas. Pilo

t�s filiados' à Federação Catarine;;'se
de Motovelocidade pagam R$ 15,00
e não associados R$ 30,00. Prestigie!

COQUETEL
A CDL (Câmara de Dirigentes Lojis
tas) de Jaraguá do Sul promove co

quetel de lançamento da campanha
"Jaraguá liquida Verão" na próxima
terça-feira (19), na Elite Móveis, à Rua
Barão do Rio Branco, 340, às 20

horas.

PALESTRA
Também promoção da CDL, na

quarta-feira, às 20horas, no auditório
do Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), acontece palestra
motivacional "Empresa/empresário
- Projeto de sucesso", com o con

sultor e professor Antonio João Biz,
da Kaizen Associados, de Floria

nópolis. Mais. informações com

Simone, no 371-3411. Vagas �tadas.

CURSO
AJHB Desenvolvimento do Potencial
Humano oferece o curso Marketing
Pessoal e Etiqueta Profissional, com
Janice Breithaupt, entre os dias 25 e

28 deste mês, das 19 às 22 horas, ao
preço de R$ 150,00, incluindo jantar
no'Restaurante Antibes.

ISesi1\ Izabel Seleme, a nova gerente Regional do Sesi

• (Serviço Social da Indústria), anunciando parcerian

I com o Instituto Ayrton Senna, \I Largada 2000",
I um programa de incentivo ao exercício da

I cidadania voltado ao adolescente

Colação de grau
Colou grau em Farmácia pela PU C

PR, ontem, no Teatro Ópera de Arame,
Irineu Pasold Júnior, filho do prefeito
de Jaraguá do S\JI, Irineu Pasold, e

Brunhilde. Ovba il e de formatura
acontece hoje, às 22h30, no Santa

Mônica Clube de Campo. Parabéns!

I�
I

II

i Reinauguração .

I Por ocasião da reinauguração do Ginásio de Esportes Rodolfo

I Jahn, em Guaramirim, o prefeito do Município, Mário Sérgio
I Peixer, entrega placa comemorativa ao industrial Wandér
1% .

IM Weege

I Inauguração .'

I No último sá�ado, em Jaraquá do Sul, inaugurou as novas instalações

i da Casas da Agua. O gerente da nova filial, Oscar Roberto Harbs, e o

I supervisor geral, João Luiz Francisco, aguardam a sua visita

371..8850

,

l1'h"�'!I /

.u:
"

.

info rm

CENTERSOM

•
CD's - DISCOS - FITAS '1

!
............ ,

i f
i

l. c::_�I._��O_�?!l.I�.Ia:. ��_Ol!��!�a, .!5�O_ j
Av. Mal. Deodoro, 406

370-2647
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Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br. e-mail: immenegotti@netuno.com.br

•

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

• ,MÓ81LIARIA
· MENEGOTTI ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5 I 57 APARTAMENTO COM SACADA - NOVA BRASILlA - R.

JOSÉ EMMENDOERFER, 851 - APTO 203 - DEP.: 03 QUAR
TOS, SALA, COZ., LAVANDERIA, BWC, SACADA. ENTRADA
DE R$21.200,00 + 204 MESES DE R$314,00. Área do terreno
66.46 m2 Área Benfeitorias 66.46 m2 Preço: 21 ,200.00

- VILA LENZI - R.ADÃO NOROSCHNY, 647 -

CASA MISTA COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, WC,
LAVANDERIA E GARAGEM. TERRENO 14,00M X

26,00M= 364,00M2. Área do terreno 364.00 m2 Área
Benfeitorias 66.00 m2 Preço: 30,000.00

5242 CASA - VILA RAU - R.SAO'MIGUEL, II O - CASA DE

ALVENARIA, COM I SUITE, 2 QUARTOS, SALA,
COZINHA,WC, LAVANDERIA, GARAGEM E

CHURRASQUEIRA. Área do terreno 539.00 m2 Área
Benfeitorias 160.00 m2 Preço: 50,000.00

5267 CASA - CORUPA - R.GUILHERME MELCHERT, S/N - CASA
COM 2 QUARTOS,COPNCOZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA,
GARAGEM. TERRENO COM 585,001'12 ( 15,00M X 39,00M). Área
do terreno 585.00 m2 Área Benfeitorias 42.00 m2 Preço: 25,000.00

..

•

•
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•

Barra
A imobiliária da Barra

RUA ANGELO RUBINI, 1046 barrasul@net�no.com.br 47) 376-0015

•
..

•

••

•

•

•

OI

•

LA - Casa em alvenaria com 140m2,
, cozinha, bwc, garagem. RuaAdenor

orongoso, 277 - R$ 40.000,00 (aceita carro ou
caminhão). Terreno 350m2

•
..

•

•

_-

· .

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

A· I

123 - TRES RIOS DO NORTE - 3 quartos, bwc, sala,
cozinha. Rua da cancha (final). R$ 15.000,00.

110 - JARAGUÁ ESQUERDO - casa em alvenaria
com pré-moldado. Área total com 140,OOm2, rua
Paulina Demate Picolli,118 - R$ 95.000,00

•

•

•
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MRANCHO r

•

IMOVEIS
Umaparceria correta.

CRECI820-J

, .

CENTRAL DE VENDAS
•

•

-373-0283•

·

• Rua lrlrreu Vilella Veiga, 137 - Centro
•

GUARAMIRIM - SC

•

.:

Cad. 971 - Casa mista com ,106m2 - 03 quartos - Terreno
com 450m2 - Rua Nova Esperança - R$ 20.000,00. _

Cód. 983 - Casa alvenaria com l'04m2 - 2 quartos - garagem
- Terreno com 504m2 - Rua Pedro Francisco Klein - Centro
- R$25.000,00 + Financiamento.

JARAGUA DO SUL

Cód. 973 - Casa em alvenaria com 24Óm2 - 2 quartos -

suíte - Terreno com 425m2 - Condomínio Dona Benta -

Bairro João Pessoa - R$80.000,00.

Cód. 1055 - Casa alvenaria com 108m2 - 2 quartos -

garagem - Terreno com 350m2 - Rua Alvim Otto - Jardim
São Francisco - Bairro Vieira - R$30.000,00.

Cód. 894 - Casa mista com 168m2 - 5 quartos - garagem -

Terreno coro 897m2 - Rua Emílio Manke Junior - Ilha da

Figueira - R$32.000,00.

Cód. 978 - Casa madeira com 91 m2 - 3 quartos - Terreno
com 700m2 - Rua Athanásio Rosa - Centro - R$ 55:000,00. GUARAMIRIM - GUAMIRANGA

Cód. 896 - Sítio com 5.000m2 na Estrada Poço Grande -

Casa alvenaria com 144m2 - 2 quartos - 1 suíte - garagem
- R$ 30.000,00.

GUARAMIRIM - CENTRO

•

•

Cód. 970 - Casa em alvenaria com 81 m2 - 01 quartos
ena com 720m2 - Sç 413 Km 05 - R$20.000,00.•

·

•

•
- Casa mista com 56m2 - 4 quartos - Terreno

�CA1ll�1$12.000,00.:.�Y:�!�;�.�
- !MIGRANTES,

80 c 'Casa mista com�0�2 - 3 quartos - Terreno
82m2 - Rua Pastor Láhgê Junior - R$ 25.000,00.
���������

-

•
•

-
•

•

•

Cad. 379 - Casa em alvenaria

Terreno com 728,50m2 - Rua

R$28.000,00.

-

•

•

-

• Tifa Martins - Ref. I�m Alvenaria cf 120m2 .(p�ndências. Valor R$ 95.000,00 ,\'
sendo: O I suíte, 02Cdo.:lütÓroios"e ,demais,L��ãO Luiz - �ef. 79 - Em Alvenaria cf 240m2

dependências. Valor R$ �4fOO;00,�"'-' sendo: PISO TERRIO - sala comercial cf 60m2 �,
• Schroeder I - Ref. 0\ • iEm al�1;1 uma Kitinet cf O I dormitório, cozinha e bwc.

sendo 02 dormitórios o

'r d�I'
n PISO SUPRIOR - 04 dormitórios e demais

R$ 19.000,00' dependências. Valor R$ 75.000,00 (Aceita-se •

I
sítio em troca]

166

'-APA1{rAMENTOS:
;, A " : '.i ,\ s

--,.�
.

,,,,,,�.., SíTIOS: .

- Três Rios do Sul· - enaria cf - ae endi • Ref. - Com

2Sm2, sendo: O I dormitóri, zil� rt\viiI6� II t;;1
R$ 16.000,00 + parcelamento. 1\10\ Ela�
- Três Rios do Norte - Ref. 53 .,. Eln'Madei'rá 'cf"!::
50m2 sendo: 02 dormitórios e de,Jais dependências.
Valor R$ '1.200,00.

\\mc",,,,,,,,'__'"''''''''''''''

- Três Rios do Norte - Ref. 5

TERRENOS, I I ' ,-

• São Luiz - Loteament� Maria�o r C� li
área a partir de 325m2, próximo Cqlég�o Jonas'"Alves. Valor a partir de R$ I O.OOO,P0'Ksendo
entrada mais parcelamento até 6,0, vezés-
* São Luiz· Ref. 30 - Com área de 1.091 m2•

����,
Valor R$ 16.000,00.

.. * Vieras • Ref. I 3 - Com área de 60,,0.
•

próximo a Creche. Valor R$ 25.000,00
(Negociáveis) .

* Vila Rau - Ref. OS - Com área de 427m2,
próximo Supermercado Tonin. Valor \ R$
IS.OOO,OO,

'

* Barra do Rio Molha· Ref. 167 - Com área

de 774m2, próximo Loja de Mat. de Construções
Winter. Valor R$ 23.000,00
- Baependi - Ref. 50 - Com área de 12.300m2,
próximo da Metalúrgica Trapp. Possui 02 lagoas
pequenas e O I grande; nascente de água; árvores
frutíferas: ribeirão que passa pelo terreno; casa e

rancho de madeira. Valor R$ 170.000,00

- Barra do Rio Molha - Ref. 170 - Com área _

de 45.000m2 com 02 casas em Alvenaria sendo:
_

Uma cl 100m2 (02 dormitórios e demais'
dependências); Outra cl 64m2 (02 dormitórios e

demais dependências); Construção nos fundos -

(Garagem) 'e! 48m2• Possui lagoa de peixe; nascente
de água; riacho (córrego); reflorestamento de •

eucalipto; árvores frutíferas. Valor R$ 75.000,00 _

- Schroeder - Schroeder i - Ref. 07· Com

área de 27.500m2 com O I Casa em Alvenaria.

Possui aproximadamente 50.000 pés de palmitos •

(Plantados); palmeira real (aproximadamente
10.000 pés); 05 nascentes de água. Valor R$ •

45.000,00 (Negociáveis)
• Nereu Ramos - Ref. 16 - Com área de -

30.000m2 toda fechada com arame, sendo:
02 casas (153m2 e 54m2), 02 lagoas de peixe,
pastagem. Valor R$ S2.300,00 (Excelente
Oportunidade)

II I - Alvenaria cf 350m2 e

SOm2 sendo: 03 dormitórios e de
Valor R$ 17.000,00
- Vila Rau - Ref. 40 - Em Alvenaria cf 72m2,
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Valor
R$ 27.000,00

o: 04 dormitórios, 02 suítes e demais
ndências. Valor R$ 90.000.00 (Construção

em faze de acabamento).•

- Vila Rau - Ref. 96 - Em, Madeira cl 100m2,
sendo: 03 'dormitórios e demais dependências. Válor
R$ .17.000,00
* Vila Rau - Ref. 04 - Em Alvenaria cf 150m2,
sendo: O I suíte, 02 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 45.000,00

'

* Nereu Ramos- Ref. 60 - Em Alvenaria cf 112m2,
sendo: 03' dormitórios e demais dependências. Valor
R$ 45.000,00
- Tifa Martins (Loteamento Firenzi) Ref. 41 - Em
Alvenaria e! 72m2, sendo: O I dormitório, O I suíte e

demais dependências. Valor R$ 40.000,00

CASAS:

- Vila Lalau - Ref. 06 - Em Alvenaria cf 112m2,
sendo: O I suíte, 02 dormitórios e demais

dependências. Tem construção nos fundos com

.. dormitório, cozinha e bwc. Valor R$ 70.000,00
• - Amizade - Ref. 62· Em Alvenaria cl 14Sm2,

sendo: 04 dormitórios e dernàis dependências.
Valor R$ 35.000,00

•
- Barra do Rio Molha • Ref. 169 - Duas casas

em Madeira sendo: uma casa e! 02 dormitórios e

demais dependências e a outra e! 03 dormitórios
e demais dependências. Valor R$ 38.000,00

-
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- Jaraguá 99 - Ref. 02 - Em Alvenaria cf 254m2
sendo: Piso inferior - Sala comercial (com Bar

Equipado), cozinha, depósito e dois Bwc's. Piso Supe
rior - 03 dormitórios e demais dependências. Possui
Cancha de Bocha. Valor R$ 60.000,00 (Excelente
ponto comercial. Estamos abertos à negociação)
- Ilha da Figueira - Ref. 168 - Consto Mista cf
40m2 sendo 02 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ I 1.000,00
- Vila Rau - Ref. ,59 - Em Alvenaria cf 352m2 ,

sendo: O I suíte, 07 dormitórios e demais

-TEMOS OUTRAS OPÇÕES. CONFIRA.
f

·Temos Carta de Crédito Imobiliário, para: _

aquisição, construção ou reforma.

-Temos casas em construção e também -

construímos.
- Centenário - Ref. 166 - Em Alvenaria cf
250m2, sendo: 03 dormitórios e demais

� dependências, Possui piscina. Valor R$ 70.000.00.
-Financiamos o imóvel utilizando o seu

FGTS.

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VILA LENZI - Vende-
I se, R. Adão Norosehny,

647, mista, 2 qtos,
sala, eoz., bwe, lav. e

• gar. Terreno c/
364,00m2.

• R$ 30.000,00.
Tratar: 371-0031.
CRECI 550-J

TROCA-SE - casa em

uma casa em

Balneário Camboriu.
Tratar: 275-0051.
CRECI - 1989-J

ILHA FIGUEIRA -

I Vende-se, 180,00 m2
na Rua Alexandre

Koeler, 122.
R$ 65.000,00.
Tratar: 371-7044.
CRECI 1873-J '

I

Tem eonstr. nos fu

• c/ dorm., eoz. e bwe.
Valor R$ 70.000,00.

-

Tratar: 275-0051 .

...-J

CRECI - 1989-J

VILA RAU - Vende-se,
.

alv., c/ 1 suíte, 2 qtos,
sala, eoz., bwe, lav.,

I gar: e ehur. Terreno c!
539,00m2.
R$ 50.000,00.
Tratar: 371-0031.
CRECI 550-J

II

GUARAMIRIM - Vende
-

se, mista, ç/ 150m2,
I 4 qtos, 1 suíte, gar.,

terreno c/450m2.
Rua .Geraldo Jung -

Nova Esperança.
R$28.000,00, nego
Tratar: 373-0283 -

. - CRECI 820-J.

OI BARRA DO RIO
I CERRO - Vende-se, no

Lot. Papp, 208m2,
� suíte c/ hidro + 2 qtos

+ dep. R$ 73.000,00.
Tratar: 371-7931.

•
CRECI 1741-J

AGUA VERDE - Vende

se, alv., 4 qtos, 2 bwe,
2 salas, ehur., sala

jogos, copa, eoz., gar. +
edícula. Terreno 14,00

x 33,43m - 46�,00m2.
R$ 85.000,00. Tratar:
371-0031. CRECI 550-J

ÁGUA VERDE - Vende-se,
alv., 3 qtos. R$ 55.000,00.
Tratar: 371-3724.
CREC18054.

se, alv., 3 qtos.
R$ 55.000,00. Tratar:

371-3724. CRECI 8054.

JOÃO PESSOA - Vende-

se, .R. Bertholdo Hefer,
com 2.700,00m2.
R$ 33.00p,00.
Tratar: 371-2357.
CRECI 4936

JOÃO PESSOA - c/ 1650m2:
R$ 18.000,00. Tratar:

, 371-3724. CRECI 8054.

VILA RAU - R. Waldemar

Rabello, ei 646m2•
R$ 27.000,00. Tratar:
371-3724. CRECI 8054.

GUARAMIRIM - Vende-se,
c/456m2, na Rua

Henrique Bernardes -

Avaí. Infra-estrutura

completa.' R$14.0QO,00,
nego Tratar; 373-0283 -

CRECI 820-J.

• •

JARAGUÁ ESQUERDO -

vende-se, 450,00 m2 à
venda c/ edificação de

230,00 m2 na Rua
Guilherme Hasse.

R$ 85.000,00. Tratar:
37�7044. CRECI 1873�

FIGUEIRA - Vende-se, R.
Antônio Ribeiro, 156, c/
3.000,00m2. R$ 48.000,00.
Tratar: 371-2357.
CRECI 4936

próx. ao D

R$ 22.000;
996�9362. CRECI 612�

TERRENO - Vende-se, c/
378,82m2 (16,14x23,50),
lote n Q 87 - Lot. Ouro

Verde. R$ 12.000,00.
Tratar: 376-0015.
CRECI 1589-J

VENDE-SE - próx. a

Justiça Federal. Valor nego
Tratar: 9962-9362.
CRECI 612-J

FIG�EIRA - Vende-se, R.
José Theodoro Ribeiro

(Guaramirim), c/

450,00m2•
R$ 10.000,00. Tratar:
371-2357. CRECI 4936

VILA LALAU - c/ + ou -

850m2• R$ 65.000,00.
Tratar: 371-3724. ,

CRECI 8054.

e área construída,
sendo: 03 dormitórios e

demais dependências.
Valor R$ 60.000,00 .

Tratar: 275-0051.

CRECI - 1989-J

CENTRO - Vende-se, 2

qtos, demais dep.
R$ 40.000,00. Tratar:
371-7931. CRECI 1741-J

ED. DOM LORENZO -

Vende-se, Rua Marina
Frutuoso, esq. Leopoldo
Malheiro - Apto 2 quartos,'
1 suíte + 1 quarto, bwe
social, sala estar/jantar,

• •

RIO MOLHA - Vende-se,'
alv., c/247m2, semi

acabada - R. Adolfo Antonio
Emmendoerfer.

R$ 180.000,00. Tratar: VILA LALAU - Aluga-se, Rua:
alv. c/ suíte, 02 dorm.

. 371-7044. CRECI 1873-J TERRENO - Vende-se, c/ Major Júlio Ferreira, 318. 204 meses de

e demais dep. no 'valor -1--------- 364,00m2 (13,00 x Tratar: 275-1594. R$ 314,00. Tratar:
de 120.000,00, por FCO DE PAULA - Vende- I 28,00), lote 10 - Q � A,. CRECI 612-L. 371-0031. CRECI 550-J

JardimR'ruscnKaff

'-'l)ã�'
. í

o.o.� ..... •.

=,
.

�uis. .000,00 � l\\\\i_�:E�tEwj- Alu I �ZERNIEWICZ - Vende-

�Ox3. . Tratar: I Mal�[}eOdOro ea �.' se, 78m2, 2 qtos, demais

�1� .

,.t, ,�ÇLlt89.-J lado da MACO

:. '. JI �.ep. R$ .37..00.0,00.� J� 'I 275-159l!.. CREOI B12-J �inane. direto. Tratar:
AMIZADE�*l'VendelSê, ! i' ".'

.... ,�._. Vl-7931. CRECI 1741-J

.)00. CENTI _"
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!:.;---------
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sacada c/ churrasqueira,
copa/cozinha, lavanderia,
1 vaga de garagem.
Área c/ 118,51m2).
R$ 60.150,00 s/ aeab.,
entrega maio/02. Tratar:
371-8814. CRECI 1873-J

NOVA BRASILlA -. Vende

se, Rua José

Emmendoerfer, 851, apto
203, el 3 qtos, sala,

I
eoz., lav., bwe, sacada.
Entrada R$ 21.200,00 +

PiÇARRAS - (Apto. c/
170m2, em construção -

suíte + 2 qtos, sala
estar/jantar, bwe social,
cozinha/eh u rrasq uei ra,

sacada, área de serviço,
c/ 2 vagas de garagens;

\
Prédio c/quadra poli
esportiva, salões de festa
- Rua Nereu Ramos.
Entrada 36.458,24 +

parcelas R$ 1.508,18
mensais a partir de fev/

, 02 - corrigidas pelo CUBo
Tratar: 371-8814.

CRECI 1873-J

ED. DÂMARIS - 2ª andar,
c/75m2, 1 suíte + 1 qto,
bwe social, cozinha, sala,
lav., churrasqueira.

, .'

'R$ 43.000,00.
Tratar: 371-3724.

CRECI 8054.

BAEPENDI - Vende

se, c/ 12.300m2,
próximo da

Metalúrgica Trapp.
Possuí 02 lagoas
pequenas e 01

grande; nascente de

água; árvores

frutíferas; ribeirão

que passa pelo
terreno; casa e

rancho de madeira.
Valor

R$ 170.000,00.
Tratar: 275-0051.

CRECI - 1989-J

•

•
..

•

GARIBALDI - Vende

se, c/ área de

50.000m2 c/ uma

casa em alvenaria de

03 dormitórios e

demais dependências
no valor de

R$ 36.000,00.
Tratar: 275-0051.

CRECI - 1989-J

BARRA DO RIO
MOLHA - Vende-se, 2

•
..

•

SCHROEDER I -

Vende-se, c/
27.500m2, alv ..

Possui aprox. 50.000

pés de palmitos
(Plantados); palmeira
real (aprox. 10.000.
pés); 05 nascentes

de água. R$
45.000,00 (Neg).
Tratar: 275-0051.

/ CRECI 1989-J

•

•

NEREU RAMOS -

Vende-se, c/
30.000m2 toda
fechada com arame,
sendo: 02 casas

(153m2 e 54m2), 02

lagoas de peixe,
pastagem. Valor
R$ 82.300,00
(Excelente
Oportunidade).
Tratar: 275-0051.
CRECI 1989-J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\

Vendas --_
• Salão de Festas

• Ruas pavimentadas
� Financiamento até 240 meses

• Poupança negociável

.\

• Porteiro Eletrônica J

• Play-qround
\

• Prestações à partir de RS 250,00

(47) 275·2163

MENDES
SIHARA

ENGENHARIA E INCORPORADORA
/

VEI\IDECA!iA
Rua Exp. Gumerci'ndo da Silva, 72 - (Defronte'Caixa Econônica)

,

"QTIMOS INVESTIl\1ENTOS NO CENTRO DA CIDADE!

OPORTUNIDADE ÚNICA.
i

Gii1. Imobiliária Jardim .

� Jaraguá 'Ltda. CRECIN"572-J·

SÃO LUIS GONZAGA - ótima casa em alv., c/ '110m2 -

Terreno c/ área de 450m2 - e dorm. + dep. empr., 2 salas,
'

coz., 2 bwcs, área serviço, gar.. Rua asfaltada. R$ 48.500,00

A imobiliária Jardim está necessitando de imóveis
como: casas, aptos e outros, para fins de locação,

zelarido seu imóvel e com toda a garantia. L

Rua Reinoldo Rau, 585' - Jaraguá do Sul - se
FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582
E-mail - imobiliaria@jardimjaragua.com.br

I

'TERRENO
COMERCIAL
- na Rua João
Pícolli, 56,
centro da

cidade, com
uma área total
de 1.140,OOm2

,

(30x38),
constando
uma casa

antiga de alven�ria no terreno, valor' negociável.

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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II

CENTRO/NOVA BRASILlA- cl 539,OOm2, 14 x 38,50M, frente pI rua José Emmendoerfer- RS 45.000,00

Hilmar R. Hertel
Corretor de Imóveis

Creei 9561- SC

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

VENDE-SE - IMÓVEIS EM SCHROEDER

1. CASA misto 130 m2, terreno de 1.000 m2, no Marechal, no centro de

Schroeder, excelente ponto comercial(aceita negociar) .. R$ 45.000,00

�2. CASA 140 m2, misto, boa visto, imóvel com 14.500 m2, pomar, águo,
, quatro lagoas com peixes, cercado, em Schroeder I .... R$ 55.000,00

3. TERRENO, 450 m2, R. x:v de Novembro, prox. Marisol. ..... R$ 6.000,00

4. TERRENOS 540 m2, Loteamento Garcia ...... R$ 6.000,00 e R$ 4.000,00

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

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

6. TERRENO 450 m2, coso alv. em construção (147 m2), prox. Marisol,
R. Minas Gerais, em Schroeder (Aceito troco p/< valor) ...R$ 28.000,00

7. CHÁCARA 21 mórgos, fácil acesso, 4.000 palmeirOs, ô.Oüübcncneiros.
água,3 lagoas, 1 rancho, em Duas Mamàs, Schroeder. ... R$ 50.000,00

8. IMÓVEL RURAL 150.000m2, a: cosas boas de material, águo, arado,
postagem, milho, aipim, godo, golinhos;marrecos, palmitos, riacho,
frente p/2 rios, excelente local, Bracinho, Schroeder.

Trabalhamos também com locação de imóveis.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV. MAL, DEODORO DA FONSECA, 1436 -SALA 04

CRECI 1439·j

ALUGA VENDE COMPRA 275-0172

Apartamentos de 2 e 3 qtos no centro

através do sistema de condomínio.
Consulte-nos.

207 - Apto. Central: pronto pi receber
acabamento. Área de 187,00m2 - 1 suíte, 2

qtos, dep., emp. e demais dep. Chur. individual,
2 vagas na garagem. Condições de pgto à
combinar. Aceita automóvel, pode. ser
financiado.
214 - Apto. Central: Rua Domingos R. da Nova
- Ed. Jacó Emmendoerfer - 1 º andar - 1 suíte,
1 qto e demais dependências + área an.exa de

27,00m2 - R$ 58.000,00
215 - Apto. Central: Rua Mal. Deodoro da

Fonseca - Ed. Monte Carla - 1º andar - 1 suite,
1 qto e demais dep. - R$ 55.000,00
304 - Terreno com 3.719,25 - Rua Ana Zacko

(Lateral Walter Marquardt) - R$ 62.000,00
319 - Terreno com 825,71 m2 - Centro - Rua

Nelson Nasato
311 - Terreno com 2 casas em madeira com

área de 871,98m2 - Bairro Rio Molha - R$
37.000,00
317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das
Azaléias - Jgúá Esquerdo - R$ 28.000,00 -

Aceita automóvel.
405 - Casa Madeira - Rua Adelina - Schroeder
- área de 108,00m2 - Terreno com 450,00m2•
Aceita auomóvel como parte do pagamento -

R$ 16.000,00
406 - Casa alvenaria Bairro Czerniewicz - Rua

Henrique Sohn - área de 210,00m2 - Terreno

com 1.300,00m2 - 1 suíte; 2 quartos, bwc,
copa, cozinha, dep. empregada, escritório,
lava:nderia ampla, sala e churrasqueira - R$
106.000,00

O j�IMÓVEIS,�"r CREC/7146

Rua Ceio Procópio G. de Oliveira, 1493

� 370-1788-Fax:275-2294

ATENÇAO
Foi furtada em frente nosso

escritório, 1 motocicleta CG 125

Titan, com partida elétrica, azul,
2002, placas MCA 9638, chassi
9C2JC30202R003116, com

armação de ferro para caixa de

transporte, boa gratificação a

pessoa que tiver qualquer
informação que leve a encontra-Ia.

PLANTÃO DE VENDAS - 9104-4588

co
'"
N
OI

tl
LU
a:
u

�alte�
Corretor de Imóveis

E-mail: grotewold@netuno.com.br
372-3922 9122-4198

Informativo
Imobiliário AIJS
MENSAGEM A

IMÓVEIS E
CORRETORES DE
PROPRIETÁRIOS

CORREIODO POVO 13

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m 2,

térreo, 02 quartos, garagem coberta,
no Jardim das Mercedes, Vila Nova,

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

o objetivo primordial do corretorde imóveis será sempre a
felicidade do seu cliente, pois é ele a rozõo da nossa existência.
Por isso, recomendo que, sempre que um proprietário colocar
a venda, permuta locação, o seu imóvel, o faça com o

corretor de imóveis devidamente habilitada. E não deve ter
receia de en!regar-Ihe cópia da respectivo matricula atualizada,
certidão negativa da IPTU, bem cama, cópia das seus

documentos pessoais, inclusive do certidão que atesta o seu
estado civil.
O corretor também deve fazer uma vistoria prévia no imóvel
antes de vende-Ia, [ó que precisa conhecer, na ponta da
língua as condições da que está vendendo.
O ano de construção, espectes da construção, materiais
nobres empregadas também são informações que nõa podem
faltar na ficha de cadastra do imóvel.
Somente esta transparencia permitirá ao corretor de imóveis
consultar os órgãos públicas para verificar a situação da
imóvel edaproprieíório,ovoliorcorreíorneníea bem eeloboror
o contrato de exclusividade que vai regera relacionamento
comercial entre as partes e garantir a segurança e a

tranquilidade da negócio.
Muitas vezes achamos que tada este cuidada é um exagera.
Veremos que a premissa de que "todo cuidado é pouco"
quando nas colocamos na posição do comprador, que
imagina que, 00 procurar um corretor de imóveis, vai ter
uma negociação absoluta e totalmente dentro das padrões
legais exigidas com tatallisuro 'e'retldõo.
Se toda as que atuam na corretagem imobiliária agissem
desta forma, estariamos preservondo não apenas a nossa

integridade como profissionais, mas volorízondo a nossa

categoria, garantindo um negócio seguro e íntegro e

atendendo as anseias de vendedor e camprodor.

C}, Gilmar das Santas
Presidente da CRECI/SC

TERRENOS
• Campasampiera I, Jaraguá Esquerda. Valor R$

125.000',00.
Terrena el 702,00m', esq., na

1
loteamento.
• Terreno cl área de 442,00m' (13x34), sita no

loteamento Piermann, próximo a escala Giardini
Lenzi. Valor R$ 17.000.00.
• Terrena el área de 600,00m' (15x40), sito a Rua

Henrique Bartolini, Joraguá Esquerda. Valor R$
22.000,00.
• Terrena el 405m2, esquina, Loteamento São

1
Cristovão. Valar R$12.000,00.

1
CASAS

• Casa de alvenaria cl 130,00mi, situada no

loteamento Zcnqheline. Valar R$ 30.000,00.
• 1/2 (meia) Agua de Alvenaria, 30,00m'. No Ouro
Verde (Barra), Late 207. Valor R$ 11.000,00
• Casa de 'alvenaria c/ 400,00m'. Centro
• 112 (meia) Água de alvenaria, 40,00m', na Rua
José Narlach, na Ana Paula II (Rua Asfaltada). Valor

1
�$l/d �,;.,���'2�ua de Madeira. Lotea�ento Ouro

1Verde. Valar R$ 14.000,00
• Casa de alvenaria, cl 280,00m', em construção
(70% concluída), no Jaraguá Esquerdo. R$
65.000,00
• Casa de alvenaria, el 70,00m', na Loteamento

Ouro Verde (Barra). R$. 14.000,00 entrada +

57x 380,00

1
LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA

PEQUENA ENTRADA
• CAIv\POSAMPIERO I • C?MPOSAIv\PI�RO II
• OURO VERDE • SAO CRISTOVAO
• FIRENZE -

CONDOMliNIO FECHADO
·FLAMBOYANT

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av_ Mal_ Dedoro. 1179

iii371-1136

murado el área de
336,OOm' (16x211,
localizado á Ruo (37) João
Ploninseheek, 00 lodo do
Imobiliário. RS 40.000,00

LINDO LOTE - e/3IS,OOm'
(ISx21 I, pronto pi construir,

c/ todo infraestrutura
necessário, práx. o escola,
creche, mercodo, ponto de
ônibus. locolizado no Ruo

902, I' de Moia· loto
Primavera, Bairro Estrado

Novo. RS 8.500,00. Aeeito·se financiamento.

CENTRO - Vende-se, 123m2, 3 qtos + dep.,
bwc, c/ gar., 2 sac., prédio Santa Teresinha, rua

João Pie,olli. Tratar: 371-0993. R$ 60.000,00,
nego

CENTRO - Vende-se ou troca-se, grande, recém
reformado no Edif. Jaraguá. Tratar: 9963-8588
ou (11) 6976-4612, c/ Germano ou Cecília.

ED. JARAGUÁ - Vende-se, grande, aceita-se 2

aptos de menor valor. Tratar: (11) 62976-

9448, c/ Germano ou Cecília.

LOFT - Aluga-se, capac. De 6 a 10 pessoas, c/
40m da praia. Tratar: (47) 369-4922, c/
Roberto,

SÃO PAULO - Vende-se, grande, no centro.

Aceita-se proposta por apto em Jaraguá do Sul.

Tratar: (11) 62976-9448.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em constr., c/ 2

qtos, gar., ehur. e salão de festas no Res.

Jardim das Mercedes. Entr. de R$ 8.000,00
+ 1/2 eub por més. Tratar: 370-7698,
c/ Vilson.

VILA BAEPENDI - Vende-se, c/134m2. Ed.

Mariana Cristine, c/ 3 qtos e demais dep.
R$ 55,000,00, aceito terreno c/ entro até

R$ 20.000,00. 'Tratar: 372·0982.

VILA NOVA - Vende-se ou troca-se, c/
186,20m', Ed. Porto Belo, c/ 4 qtos, 1 suíte,
lavabo, bwe soc., 2 sac., sala de jantar/
estar/TV, coZo e lavo c/ rnóvets sob medida ..

. Novo, c/ piscina e salão de festa, c/ 2 vagas
na gar. Valor a nego Tratar: 370-8336, c/
Osmar.

'

VILA RAU - Vende-se, R$ 16.000,00 + finane.

Caixa Econômica Federal, ou troca-se por
terreno. Tratar: 370-0816, e,/ Silmara.

1 ÁGUA VERDE - Vende-se; prôx. faculdade,
defronte BR 280, área industrial de 4.730m,
legalizado de R$ 55.000,00, parcelado s/
juros. Tratar: 9963·9445.

Rua João Planinscheck, 302

ÁGUA VERDE - Vende-se, próx. Unerj, R. dos

Imigrantes, 8.450m2. Valor a combinar.

Tratar: 371-6640.

CORS�TOR IIVIÓVEIS
I

)� (0**47)
312-2903
9973-3623

87TERRENO -

CZERNIEWICZ
R. CARLOS MEYER
- 30,00 M X 25,00
M. Área do terreno
750.00 m2 Preço:

65,000.00

61 CASA
ALVENARtA
CZERNtEWtCZ
R.EMMA

ZIEMANN, 77-
OI SUíTE Cf
HIDRO,03
QUARTOS,.02
BWC,04
SACADAS, SALA
DE ESTAR, SALA

,

DE JANTAR,
SCRITÓRIO, LAVABO, COZINHA, LAVANDERIA,
HURRASQUERIA, SAUNA, GARAGEM. Área do terreno
63.00 m2 Área Benfeitorias 300.00 m2 Preço: 160,000.00

III CASA
ALVENARtA
TRESRtOSDO
SUL
LOTEAMENTO

jOAO
GUALBERTO
ROCHAL.89 �

03 QUARTOS,
SALA,BWC,
COZINHA,
AREA DE·

SERViÇO - TERRENO 13,00 M X 24,00 M. Área do terreno
3,18.50 m2 Área Benfeitorias 72.00 m2 Preço: 30,000.00

� ILar Imóveisl
co
UI

':"
....

275-2010 /9101·9028/9122·7393
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

VENDE

- Apto. no Edifício Catarina Ersching,
Centro, 1 suite, 1 qto., 1 bwc, sala,
copa, coz., lavo e sacada cl churrasq.,
garagem, playground, piscina, salão de
festas e 2 elevadores. R$ 70.000,00
negociáveis.
- Casa de alv., 3. qtos e demais dep.,
pintura nova, toda murada, em frente
pI rua asfaltada, cl portão eletr. e

interfone, c/145m2• Terreno cl 15x30.
Bairro São Luís.

- Casa alv, 3 qtos., e demais dep., nova,
toda murada, cl 150m2. Bairro Santo

Antonio.

105 TERRENO
CENTRO-R.
LEOPOLDO

jANSSEN - t 2,00 M
X 56,00 M. Área do
terreno 672.00 m2

Preço: 40,000.00

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMIZADE - Vende-se, el
318m2, próx. Salão. R$
11.500,00. Tratar: 9979-

9970, hor. ComI.

AMIZADE � Vende-se, 530m,
Rua Emílio Butzke. Tratar:
9973-5212.

AMIZADE - Vende-se, Lot.
Versalles II, asfalt. el 604m2,
na Rua João Batista Rudolf.

R$ 35.000,00, aceita-se
carro. Tratar: 370-1202.

AMIZADE - Vende-se, lotes,
próximo Clube dos Viajantes.
Valor a combinar. Tratar:
9975-1299.

AMIZADE - Vende-se, próximo
Clube dos Viajantes, 60% de
entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992-6045.

AMIZADE - Vende-se, lotes.
Aceita-se carro no negóieo.
Tratar: 371-6418 ou

9973-5212.

CENTRO - Vende-se, no Centro

el 622m2, el galpão de
135m2, todo murado. Valor a

combinar. Tratar: 371-9157.

CZERNIEWICZ - Vende-se, na
antiga Tifa dos Pereira, el
40.000m2 el 2 correntes de

água, 1 pastagem de
5000m2• R$ 2f;i.000,00.
Tratar: 371-7341.

CZERNIEWICZ - Vende-se, na
.

Rua Henrique Marquardt, el
casa de alv .. Valor
R$ 18.000,00. Tratar:
9991-0744.

ENSEADA - Vende-se,
Balneário Majorka. R$
3.000,00. Tratar: 370-8145,
após as 17hs, el Laurita.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, 35 heet. Tifa Martins.
Tratar: 376-0253.

JARDIM SÃO FRANCISCO -

Vende-se, prôx. Apae, 390m2,
el escritura. R$ 22.000,00.
Tratar: 9102-8213.

JOINVILLE - Vende-se, no
Jardim Santa Mônica, el
390m2, quadra E, lote 10.
Valor a eomb. Tratar:

373-2912, el Valdeeir.

PiÇARRAS - Vende-se, de
esquina, el 392m2, bem

localizado, preço
oeasião.Tratar 370-0670.

PiÇARRAS - Vende-se, a

50m2 do mar, eond. fechado.
Ótima loe. R$ 15.000,00.
Tratar: 372-3812.

POMEROD·E - Vende-se, no

centro, c/, 617m2• Tratar: 376-
1011 ou 372-2691, el Guida.

RIBEIRÃO GRANDE - Vende-se,
el 1350xll0m , el casa,

rancho e área para arroizeira

plantada, em frente à Igreja ..
R$ 70.000,00. Neg. Tratar:
371-4332 ou 9103-8111.

SÃO FR.ANCISCO - Vende-se,
na praia do Erwino. Valor

R$ 3.000,00. Tratar: 376-

0681, el Onilde.

SANTA LUZIA - Vende-se, el
101.000m2, próx. Max Gums.
Tratar: 274-8125

SCHROEDER - Vende-se, pi
chácara, área 4.300m2, próx.
usina do Braeinhe, el nase.
para água, luz, ótimo
investimento. Tratar: (47)
3025-4549 ou 453-1023.

TERRENO - Compra-se, el
1.100m2, mínimo 25m de'
frente. Pago a vista ou troco

pi imóvel no local. Tratar:

371-8009, el Pérola.

VILA LENZI - Vende-se, el
429m2 cada. Valor R$
25.000,00 cada ou troca-se
por apto pronto e quitado.
Tratar: 372-1220.

VILA RAU - Vende-se, 4.
R$ 30:000,00. Tratar:
371-3409, el Bernadete, em

qualquer horário ou

9111-1831, com Patrícia

após as 18:00hs.

BARRA RIO CERRO - Vende-

.
se, 660m2, ótima localização.
Tratar: 376-0168.

CENTRO - Vende-se ou aluga
se, escritório, el toda
infraestrutura montada.

Tratar: 371-7391 ou 371-

3216. Venda: R$ 20.000,00
I Aluguel: R$ 1.000,00

\

CENTRO - aluga-se 2 salas,
na Av. Mal. Deodoro, próx.
'Hospital São José. Valor a

eomb. Tratar: 370-1186 ou

372-1976, el Marilsa.

CENTRO - Vende-se, sala comI.
de 70m, el div., no Edif.

Sehioehet, 22 andar, defronte

calçadão. R$ 27.000,00.
Tratar: 9963-9445.

CENTRO - Vende-se móveis pI
loja de moda jovem. Tratar:
372-2502.

VENDE-SE - loja de festas

eompl .. R$ 25.000,00, neg ..

Tratar: 9101-7736.

VILA LENZI - Vende-se,
locadora, ótimo ponto. Tratar:

275-3937.

R. MAX WILLlAN - Aluga-se,
com 25m2. R$ 350,00.
Tratar: 371-9431, el José.

CENTRO - Vende-se loja de

eonfee., excelente porto, el
clientela formada, el
instalação e estoque eompl.
R$ 8.000,00, 50% entro +

pare. Tratar: 371-4497.

GARIBALDI - Vende-se,
.

Ribeirão Caeilda, el
200.000m2, el nascente, luz,
água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar:
372-0571.

MASSARANDUBA - Vende-se,
7km do centro, área de

60.500m2, el casa de mad.,
rancho lagoas, plantação.
Tratar: 379-1031, a noite.

RIO CERRO - Vende-se sítio, el
área a escolher de 20.000 a

30.000m2, Tifa União, próximo
Transportadora Marquardt.
Tratar: 392-3052.

RIO MOLHA - Vende-se,
20.000m2, lei infraestrutura,
privacidade, junto à natureza.

5km do centro. Doc. 100%

- SÁBADO, 16 de fevereiro de 2002

legal. Tratar: 370-8563 ou

9975-0102.

RIO MOLHA' - Vende-se,
40.850m2, verdadeiro

paraíso, el chalé suíço,
85m2, 1 qto, 1 suíte e

demais dep., gar., área pI
quiosque, lagoa, galpão, etc.

Tratar: 370-8563 ou

9975-0102.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2
chácaras, el 4.350m2 cada.
Tratar: 274-8125, el
Menegheli.

TRES RIOS DO NORTE -

Vende-se, chácara el 12
margas, el fonde de água.
Valor a combinar. Tratar:

371-943'1.

VENDE-SE - el 80.000m2,
possuindo casa de 2 pisos,
alv., lagoa. Tratar:
9113-933T, el Vera.

VENDE-SE um sítio el
104.000m2 à 1.pOOm da

Praia. Tratar: 373-2183, el
Rosilene.

empregos
COSTUREIRA - Precisa-se de
costureira , com prática,
máquina overloque, que more

na Vila Nova ou proximidades.
Tratar: 370-7963.

SAGOLEIRA - precisa-se para
venda de Langerie, atuação
na região, direto da fábrica,
exige experiência no ramo.

Tratar: (47) 339-6198.

SENHO APOSENTADO -

Contrata-se para trabalhos de

entrega de panfletos e

divulgação. Boa remuneração.
Exigimos regerêneia. Tratar:

(47) 9114-9692.

AJUDANTE DE COZINHA -

Senhora se oferece para
trabalhar. Tratar: 374-1103.

BABÁ - ofereço-me pi
trabalhar meio período. Sou

estudante universitária,
moro no Jardim São Luiz.
Tratar: 376-1595, el
Denise.

DAMA DE COMPANHIA - pi
pessoas idosas, el ref. E

experiência. Tratar:
370-2718.

DIARISTA .- Senhora se

oferece para trabalhar.
Tratar: 371-7842, dias

disponíveis, terças,
quartas e sextas.

DIARISTA - ofereço-me pi
trabalhar, Água Verde ou

proximidades. Tratar:

ADMITE.;SE IMPRESSORES

Para operar em máquina off-set, com
experiência. Salário compativo com a função.

A seleção:
Rua Walter Marquardt,

1180. Setor de Recursos

Humanos ou

pelo 'telefone 3707919.

i " ....(1.��w
GráficaCP

370-6687. passando necessidades.
Tratar: BR 280, km 70,
próximo motel CQ Sabe,
segunda rua ao lado

esquerdo, última casa.

DIARISTA OU MENSALISTA -

Senhora se oferece pI
trabalhar, el experi6eneia.
Tratar: 273-'0461, el Salete.

SERViÇOS JARDINAGEM -

Tratar: 9104-5332, com

Inésio, das 12 as 13h30 ou

a noite.

DOBRAÇÃO DE ESTOPAS -

Casal se oferece para
trabalhar. Tratar: 374-1103.

FARMACÊUTICA - ofereee

se pI trabalhar em farmácia

de dispensação ou

manipulação. Tratar:
372-2560 ou 9113-1770.

SERViÇO DE PEDREIRO EM

GERAL - Tratar: 370-6170
ou 9112-3916.

ELETRICISTA
LAVO E PASSO ROUPA - em

casa particular. Tratar:
275-1962. Experiência de 7 anos

Consertos de

eletrodomésticos em

geral e automóveis.
Atende a domicílio.

PRESTO SERViÇOS - torno e

mecânica em geral.
Tratar: 371-5640.

SERViÇOS GERAIS -

Senhora oferece para
trabalhar de d·iarista,
jardinagem. OBS: Está

Tratar: 273-5086

SEJA 'UM PROFISSIONAL PREPARADO PARA ATENDER AS
EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO.

FAÇA CURSOS NO SENAI

I

Inscrições abertas para:
MOPE (Trein. Espec. de Cond. de Veíc. Trans. de Prod. Perigosos) - 40h.

Produção da Moda - 40h.
Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura Industrial- 180h.
Modelaqem Industrial- 300h.

Cronometragem Básica - 90h.

Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone 370 - 7722, pelo Site:
www.sc.senai.br , e-mail: jaragua@senai-sc.ind.br ou ligue
gratuitamente para SENAI On-line no 0800 - 481212.

F/ESC

SENA/

JARAGUÁ DO-SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MATRíCULAS ABERTAS

* Técnico em Comércio Exterior
* Técnico em Alimentos

* Técnico em Contabilidade
* Técnico em Enfermagem
Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul- se

Fone/Fax: (47) 370-0251
E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

@SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

No espaço Cultural do SESC

Pinturas à óleo sobre Tela

Período da Exposição: 15 a 28 de Fevereiro

Venha fazer uma Visita

De segunda a sexta: das 8h às 22h

Entrada Franca

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.corn.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

F/ESC
CIESC
SESI
SENAI
IEL

Sistema Federação das Indústrias I

do Estado de Santa Catarina

SESI - MARCA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
Centro de Atividades Jaraguá do Sul; Rua: Walter Marquardt, 835

sesijgua @ netuno.com.br

FONE: (O **47) 370-7899 FAX: (0**47) 370-7690

/

Desenvolvimento
do Potencial Humano

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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veículos
9112-4950.

CHEVY - Vende-se, 84. Bom

estado. R$ 2.700,00. Tratar:
372-2402, c/ Mareio.

ASTRA - Vende-se, 00, 2p, bordô.
Tratar: 370-3113. CHEVETTE HATCH - Vende-se,

80, ótimo estado. R$ 1.700,00.
Tratar: 373-3128, c/ Wilson.ASTRA - Vende-se, 00, vermelho,

compl. - ar. Valor R$ 22.500,00.
Tratar: 370-3113 ou 9973-5158. CHEVETTE - Vende-se, SL 89,

branco, álc. R$ 4.200,00. Tratar:
370-0690.ASTRA - Vende-se, 95, 2.0, 4p,

câmbio espor., compl. - ar, verde
met. Ótimo estado. R$
12.000,00. Tratar: 370-7841, c/
Charles.

CHEVETTE - Vende-se, 89,
branco, gas., lataria ótimo estado.
Tratar: 273-1001, c/ Waldir.

BLAZER - Vende-se DLX 4.3,
16V, 97, cinza, compl., aceito
troca. Tratar: (47) 910i-3070 ou

(47) 366-0146.

CORSA - Vende-se, bordô, 94,
super lindo. R$ 8.600,00.
Tratar: 370-0670.

CORSA - Vende-se, Sedan Super
2000,1.0, 16V. Trat��:
9122-9528. r

BLAZER - Vende-se, 98, executiva,
6Cc, automática. Tratar: 371-9322.

CARAVAN - Vende-se, 81, verde
met., ótimo estado. R$ 2.500,00,
aceito carro de menor valor.
Tratar: 9111-:�768.

CORSA - Vende-se, Wind, 96, 2p,
c/ opc, R$ 10.500,00.
Tratar: 9118-2725.

CORSA - Vende-se, 97, branco,
1.6, 2p, rodas liga leve. R$
5.500,00 entrada + financ.
Tratar: 370-3244 ou 9112-4950.

CHEVY - Vende-se ou troca-se,
93, branca, ale., camping. R$
5.300,00. Tratar: 370-3244 ou

CORSA SEDAN - Vende-se, 96/
97, GLS, 1.6, preto, gas., compl.
Tratar: 372-0676.

CORSA SEDAN SUPER - Vende

se, 00/00, 1.0, prata, gas., c/
rodas liga leve. Tratar: 372-0676.

SÁBADO, I éde fevereiro de 2002

MARAJá - Vende-se, 87, em
ótimo estado, vermelha, ale. Toda
reformada. Tratar: 370-7703, com
Vomir.

MARAJá - Vende-se, 1.6, 86,
cinza met., bom estado. Tratar:
9903-2936.

MONZA - Vende-se, 90, SL/R,
2p, cinza. Tratar: 371-4225.

MONZA - Vende-se, 92, SL/E,
4p, comp. Apenas R$ 7.800,00.
Tratar: 276-3223.

MONZA - Vende-se ou troca-se,
SLE, 86, ótimo estado. Tratar:

376-0580.

MONZA - Vende-se, GLS, 94,
azul, compl. + painel digo e freios

abs. R$ 5.500,00 + 30x R$
336,00, estuda-se troca. Tratar:
371-9464.

MONZA - Vende-se, 94, freios ABS,
painel digital, ar-cond., compl. R$
6.000,00 e assumir prestaçâo.
Tratar: 371-9464 ou 371-6916.

MONZA - Vende-se, 94, painel
dig., freios abs, arcond., d.h., vid.
e trava eletr., 4p. R$ 6.000,ÓO +

presto Tratar: 371-9464 ou

371-6916.

MONZA - Vende-se, SLE, 86.
R$ 2.500,00. Tratar: 275-0329.

MONZA CLASSIC - Vende-se,
89, compl., verme,lho perol., em
bom estado. R$ 5.200,00 ou

R$ 1.200,00 e assumir presto
Tratar: 370-0446, após 16h.

MONZA - Vende-se, GL, 94,
compl. Valor nego Tratar:
275-3042, comI.

OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
compl. Tratar: 9975-0383 ou

370-8622.

OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
branco. R$ 8.700,00 + 23x R$
275,00 ou R$ 12.700,00. Tratar:
371-8432 ou 9903-9838.

OMEGA - Vende-se ou troca-se,
93, branco, GLS, compl. Tratar:
9975-0383.

OPALA - Vende-se, 78, cinza
met., em perfeito estado de

conservação. Valor R$ 1.600,00
nego Tratar: 371-4758.

OPALA - Vende-se, 90, SE,
Compl., Grafite. Tratar:
370-3113.

S-10 DE LUXE - Vende-se, 96,
cor branca, compl.. Tratar:
9997-5905.

S-10 DE LUXE - Vende-se, 97,
gabine estendida, 4.3, V6. Tratar:
370-7516.

S-10 DE LUXE - Vende-se, 2001,
gabinada compl. Tratar:
376-1701.

S-10 DE LUXE - Vende-se ou

troca-se, 96, compl., azul, motor
novo. Tratar: 370-8622.

S-10 DE LUXE - Vende-se, 00,
10.000km, branca. Tratar:
371-6490, c/ Luiz.

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0,
GL, compl., branco. Tratar:
371-5343.

VECTRA-Vende-se, 96/97, CD,
2.0, 16V, branco, compl.
Tratar: 372-0676.

FIAT 147 - Vende-se, 79, motor
uno 1.3. R$ 1.000,00, aceita
celular no nego Tratar: 373-2404,
c/ Clóvis.

FIORINO - Vende-se, 99/99.
R$ 9.000,00. Assumir 20 pare.
R$ 148,00. Tratar: 275-2825.

FIORINO - Vende-se, 98, aberta.
Tratar: 9903-7156, c/ Paulo.

FIORINO FURGÃO - Vende-se,
1.5,97, branco. R$ 9.300,00.
Tratar: 275-1307.

FIORINO TREKING - Vende-se,
96, vermelha, c/ capota de fibra e

lona marítima. Único dono.
R$ 8.900,00. Tratar: 371-2020

PALIO - Vende-se, 16V, 4p,
compl., 96. Valor a combinar.
Tratar: 371-0742.

PALIO - Vende-se, EL, 97, 1.5,
4p, vermelho. Tratar: 370-3113.

rupa 437
}lsSC1n6féia em CRio do sue

(Dra 15/02/2.002

• 01 - Sorteio;
• 01 • L.anceJimlta!fo em 10 parcelati;
• Oi • '-ance limitado em 20 parcelas;
• €li. - '-AnCa lIvre.

Cheque para
(j)ia 11/02/2.002

CORSA SUPER - Vende-se, 97,
2p, alarme, trava. Valor nego
Tratar: 275-1096.

CORSA SUPER - Vende-se, 97,
4p, tv. eletr. R$ 11.600,00.
Tratar: 273-1001.

CORSA WIND - Vende-se, 4p,
prata, c/ opc, Valor negociâvel.
Tratar: 275-1096.

D·20 - Vende-se, 94, Champion,
compl. - ar, vermelha. Aceito
carro de menor valor e finan. o
restante. Tratar: 372-0389.

D·20 - Vende-se, conquest, 95,
branca, drive turbo de fábrica.

R$ 30.000,00. Tratar: 273-1001.

KADETT - Troca-se por carro de maior

valor, 92, GSI, 2.0, compl., amarelo.
Tratar: 9903-0813, c/ Nei.

KADETT - Vende-se, 91, v.e.,
esp. elétr. R$ 4.000,00. Aceito
carro e moto de menor valor.
Finan. o restante. Tratar: 370-

7703, c/ Ademilson.

KADETT - Vende-se, 90, SLE, vidr.
elétr. R$ 5.500,00. Tratar:
373-0131.

KADETT - Vende-se, GL, 94, d.h.
+ trio eletr. Tratar: 273-1001.

MARAJá - Vende-se, 81, cinza,
barbada. R$ 1.400,00.
Tratar: 370-0670.

rupo 436

}lssem5tl:i{!. e:mm Jaraouá clóSul'
(j)tO, f3j02j2.Ô02

Plano
CBS
61
CGS
XL
XLS
63
64
CBT

Bem Objeto
C-100 BIZ ES
CG 125 TITAN KS
CG 125 TITAN ES
XLR 125
XLR 125 ES
CBX 200
XR 200R
CBX 250 TWISTER

Crédito
3.866,00
4.0,80,00
4.692,00
4.918,00
5.232,00
5.920,00
6.545,00
7.186,00

* 01
* 03

Sorteio;
Lance livre.

Regata
Motos

Adélia Fischer,: 239 - Fone 371-2999 - WalterMarquardt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Fone 370-8800

Parcela

80,18
84,62
97,31
101,99
108,51
122,78
135,74
149,03
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UNO - Vende-se, 1.3, 89, branco,
gas. Tratar: 371-5343.

PALIO - Vende-se, ED, 98, 4p,
dourado, travas elétricas, rodas de

liga. Tratar: 371-5343.

PALIO - Vende-se, 97, EL, 1.5,
4p, compl., inclusive ar cond.,
bordô, personalizado. R$
12.500,00. Tratar: 9973-5052.

PALIO - Vende-se, EX, 99, branco;
2p, pára-choque personalizados.
Tratar: 371-5343.

PALIO - Vende-se, 98, ED, único
dono, c/ som. R$ 10.500,00.
Tratar: 9905-3398:

PALIO WEEKEND - Vende-se, 00,
vermelha, ar cond., dir., trio elétr.,
air bag duplo, compl. Tratar: 9113-

.1011, c/ Jaime.

TEMPRA - Vende-se, 16V, Ouro,
95, verde met., cornpl.
R$12.000,00. Tratar: (47)
374-2016.

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96, c/
ar e cd. R$ 12.500,00.
Tratar: (47) 370-4826.

TEMPRA - Vende-se, 95, 16V,
compl. R$ 10.500,00. Tratar:
9953-9966.

TEMPRA - Vende-se, 8V, 93,
compl., impecável.
Tratar: 370.3331.

TIPO - Vende-se, 1.6 IE, 94,
vermelho, compl., - ar.

R$ 7.900,00. Tratar: 9905-3644,
c/ Gilson.

UNO - Vende-se ou troca-se, turbo,
94, preto. Tratar: 9953-9966.

UNO - Vende-se, 1.6R mpi, 93,
cornp. + teto solar, branca. R$
8.500,00 a vista ou R$ 4.500,00
+ 24 x 211,00. Tratar: 9121-8608
ou 372-2392,Oc/ Ricardo.

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

UNO - Vende-se, 96, EP 1.0, 4P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

UNO - Vende-se, CS 1.3, 89, ótimo
estado. Valor R$ 4.500,00, aceito
moto. Tratar: 373-0131.

UNO - Vende-se, EP, ano 96, verde
esc., gas., c/ vid. e travas. elétr.,
alarme. Todo original. Valor R$'
8.300,00. Tratar: 9113-1769.

UNO - Vende-se, Mille, 98, 4p, azul
met., cornpl. - ar. Tratar:

371-5343.

UNO' Vende-se, Mille, 98, 4p,
cornpl, - ar, vermelho met. Tratar:

.

9905-2848. !

UNO - Vende-se, 94, 1.5.
R$ 6.000,00. Tratar: 9952-7084,
c/ Mara.

UNO - Vende-se, 90, L6R,
branco, vid. eletr. R$ 6.300,00.
Tratar: 273-1001.

UNO - Vende-se, CSl, 4p, 94,
bordô, compl. R$ 7.600,00.
Tratar: 9991-4104, c/ Charles.

.UNO - Vende-se ou troca-se, 93,
4p. Tratar: 371-1335.

UNO - Vende-se CS 95, ar cond.,
vid.ytv, eletr. R$. 8.600,00.
Tratar:.273-100L

BELlNA - Vende-se, GLX, 1.8,
álcool, com d.h., super
conservado. R$, 5.500,00.
Tratar: 273-1001.

BELlNA - Vende-se, 83, cinza
met. R$ 1.500,00. Tratar:
370-7166.

BELlNA - Vende-se, Guia escala,
86, cornpl., ar, dir., vid. e trava.
R$ 3.200,00. Aceita-se troca.
Tratar: 372-2402.

CORCEL - Vende-se, 78.
R$ 1.000,00 ou troca-se por.
materiais de constr. Tratar:
371-0695.

ESCORT - Vende-se, 98, SW,
verde. Tratar: 370-3113.

ESCORT - Vende-se, SW, 4p, 97,
compl. Valor R$ 17.000,00 ou

troco por carro de menor valor.
Tratar: 370,0581 ou 9102-1413.

ESCORT - Vende-se, XR3, 88,
conversível, vermelho, cornpl., ar,
rodas 15. Tratar: 9903-2936.

ESCORT - Vende-se, 86.
R$ 3.500,00. Tratar: 275-3711.

ESCORT - Vende-se, 94, 1.6,
vermelho, ar quente, desemb.
Tratar: 371-5453.

ESCORT - Vende-se, 91,
impecável, prata. R$ 6.500,00.
Tratar: 9102-8213.

ESCORT - Vende-se, XR3, conv.,
89, compl., preto. R$ 5.500,00 +

financ. 9xR$ 170,00 fixas ou

troca por outro de maior ou menor

valor. Tratar: 370-7166,
376-2593 ou 370-9747.

Fone: (47)
370-8622

vista. Tratar: 275-3729, c/
Claudete, a partir das 18 horas.

FUSCA - Vende-se, 63, branco.
R$ 980,00. Tratar: 9123-0513,
c/ Cris.

FUSCA - Vende-se, 70, original.
Tratar: 370-3062.

FUSCA - Vende-se, 74, branco,
em ótimo estado. R$ 1.400,00 à
vista. Tratar: 373-0919, c/ Lia.

FUSCA - Vende-se, 77, bege,
ótimo estado, c/ aro esportivo.
R$ 2.500,00. Tratar: 370-3545,
c/Valdinei,

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. H$ 2.700,00. Tratar:
370-9384.

FUSCA - Vende-se, 77, 1.500,
branco. R$ 2.300,00. Tratar:
9954-7084, c/ Mara .

FUSCA - Vende-se, 71, 1.500,
branco. R$ 1.800,00. Tratar:
99\)2-7084, c/ Mara.

GOL - Vende-se, 80, DX, branca,
gás. R$ 2.200,00. Tratar:
372-2402.

GOL - Vende-se, LO, 16V,
branco, 4p, única dona, pneus
socorro zero, totalmente revisado.

R$ 13.812,00. Tratar: 9973-
8765, c/ Junior.

GOL - Vende-se, LO, 95, bege.
Valor R$ 7.500,00. Tratar: 373-
3298, c/ Pedro.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 88, prata.
Tratar: 371-5343.

GOL - Vende-se, 88, ótimo estado,
rodas 15, bino. Tratar: (47) 9105-
9172.

GOL - Vende-se, Cl 1.6, 89, cinza,
gas. Tratar: 9905-2848.

GOL - Vende-se, CL 1.6,92,
branco, gas, Tratar: 9903-2936 ..

GOL - Vende-se, MI, 98,
vermelho. R$ 11.500,00, à vista,
ou troca-se por carro de menor
valor. Tratar: 376-17(2.

GOL - Vende-se, Cl., 1.6, MI, 2p,
preto, gas., 97/98: trio elétr.yd, h.
Tratar: 372-0676.

GOL - Vende-se ou troca-se por
maior ou menor val�r, Cl, 1.6,
90/90,-bom estado. R$
5.200,.00. Tratar: 9104-7233, c/
Armando.

GOL - Vende-se, 83, motor BX. R$
2.500,00, aceita troca. Tratar:
372-2402, c/ Mareio.

,GOL - Vende-se, 83, motor AP,

CHEVROln
Corsa Sedan 1.0, cl ar Verde 00
Corsa Pick'Up Branca 99
5-10 2.2 + ar/dir Cinzo 97
Corsa Wind 1.0, 2)' Bordo 96 VW
Vectra CD Automatico AZul 95 Paratl CL 1.8 94 bordô gas,Monza SLE 4p, compl. AZul 92

WOlKSWAGEN Parati CL 1.6 so azul met. gas.

�a��kgt 116� 4p Cinzo 99
.
Gol Mll.0, limp., deemb. 97 branco gas.Bordô 95

Goll.0 Plus Preto 95 Gol CL 1.0, limp., desemb. 95 branco gas.
Saveiro CL 1.6 BorSô 95 Gol CL 1.6 92 branco gas.

F RO Gol CL 1.6- 88 prata gas.�����I d2'14g Vermelho 98
AZul 96 GM

Versailles GL, 1 .8i, 4p AZul' 95 Vectra, 2.0, GL, cornpl. 97 branco gas.Belina GLX 1.6 Vef'l'Ã�a 89
Mar<jjó 1.6, bom estado ss cinza met. gas.

Palia Fire EX 1.0 Bronco 01 Corsa Wind, 1.0 93 bordô gas.
Weekend Slile 16� 1.6 Bordô 97

Verde 95 FIAT
��ê�� tis�,�s It ve/te Cinza 93 Palio ED, 4p, tr.eletr., rodas liga 93 dourado gas.

OUTROS Uno Mille, 4p, compl. - ar 93 vermelho met. gas.Chry,lor Ncon + couro Branco 97

��18oo1����isel Branco 95 Palio EX, 2p, pára-choque pers. 99 branco gas.
Branca 94 Uno 1.3 89 branco gas,Maverick Super (relíquia) �ÕTOS 75 Uno 1.3 88 azul alc.

Nx 400 Falcon Vermelha 00 FORD
Suzuki DR 8005 Preta 98 Escort XR3, conv., eompl., ar, rodo 88 vermelho gas.

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente . 00 Posto Mime Escort 1.6, ar qte, desemb. 94 vermelho gas .

_SA_'B_A_D_O_,_1_6_de_f_e_Ve_re_i_rO_d_e_2_o_o2 ������.j8IlI.i.;;;II���--------�-------------c-OR-R-E-IO-D-O_P_O_V_O__
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F-1000 - Vende-se, gabo
estendida, 94, cinza, compl,
Tratar: 376-1701.

F-1000 - Vende-se, 89, perfeita.
Valor negociável. Tratar:
370-9365.

F-1000 - Vende-se, 98, gas.,
compl. (6 can.). R$ 21.000,00.
Tratar: 371-6164.

F-1000 - Vende-se, 97, gás
natural, ar/dir.,-2 bujões. R$
25.000,00. Tratar: 371-6164.

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

FIESTA - Vende-se, 01, 4p,
modelo novo, c/ CD player e rodas
esp. R$ 15.000,00 à vista. Tratar:
9102-8213.

FIESTA - Vende-se, 01, c/
20.000km, rodas liga leve, 4p,
branco. R$ 14.950,00. Tratar:
371-8116, c/ Marlene.

lANOAW - Vende-se, 80, inteiro
ou em peças. Valor a comb.

Tratar: (47) 374-1935 falar c/
.

Adeleio.

PAMPA - Vende-se, 84. Tratar:
370-0670.

PAMPA - Vende-se, GL, 1.8, c/
capota de fibra, 90, branca, toda
original. Tratar: 9903-0813, c/ Nei.

RANGER - Vende-se, XLT, 4.0,
99, c/ 34.000km, c/ gás natural.

Valor + financ. Tratar: (47)
9996-2525.

RANGER - Vende-se, LXB, 97,
preto met., 4p novos, convertida a

gás. Aceita-se troca por outro

veículo. Tratar: 372-2316.

VERSALHES - Vende-se GL 1.8,
95, prata., eompl. - ar. Valor a
eomb. Tratar: 370-4430.

VERSALHES - Vende-se, 94, azul.
Excelente estado de conservação.

.

Tratar: 372-3388 ou 9973-9643,
c/ Tereza.

BRASíLIA - Vende-se, 76, branco.

.

R$ 60'0,00. Tratar: 374-1103.

FUSCA - Vende-se, 78. R$
2.000,00. Tratar: 275-1817.'

FUSCA - Vende-se, 77, 1.300,
branco, ótimo estado. R$
2.500,00. Tratar: 370-9190, c/
Porsírio.

FUSCA - Vende-se, 79, branco,
ótimo estado. R$ 2.500,00 à

1.8, ale. Bom estado. R$
3.000,00, aceita troca. Tratar:
372-2402, c/ Mareio.

GOL - Vende-se, 98, MI, verde.
R$ 11.500,00. Tratar: 9973-
0229, c/ lara ou Luiz.

GOL SPECIAl - Vende-se, 99,
azul, c/ 40.000km, 4 pneus zero,
rádio, trava carneiro, corta
corrente, único dono. Tratar: 9983-

0957, c/ Luiz.

GOlF - Troca-se, 95, GTI, eompl.,
por carro de menor vaiar .. Tratar:
273-1001.

KARMAN GHIA - Vende-se, 70,
vermelho, motor 1.600. Tratar:
275-1444, c/ Marcelo.

KOMBI- Vende-se, 82, diesel.
R$ 4.000,00. Tratar: 370-1778,
c/ Dinarti.

KOMBI- Vende-se ou troca-se,.
82. R$ 1.800,00. Tratar: 371-
0695.

KOMBI- Vende-se ou troca-se.

96, branca, impecável. Tratar:
276-3223.

KOMBI TREILER - Vende-se, 77,
motor novo, c/ frigobar, pia, fogão,
cama casal e armários. R$
4.000,00. Tratar: 376-0580.

LOGUS - Vende-se, GLI, 95,
eompl., c/ ar eond., d. h., trava,
vid. elétr., desemb. tras., alarme,
aros liga leve, c/ engate, ótimo
estado, Tratar: 371-9311.

PARATI- Vende-se, 1.6 MI, 97,
Branca. Tratar: 370-3113.

PARATI- Vende-se ci 1.6, 90,
azul met., gas. Tratar:

9905-2848.

PARATI- Vende-se, 92, Cl 1.8,
2P, bege. Tratar: 371-4225:

PARATI- Vende-se, 99, 1.0, 16v,
4p, branca, compl., d.h., ar eond., _

rodas liga leve, alarme e trava,
som, IPVA pg até outj02.
Tratar: 370-9172 ou 9975-0102.

R$ 19.000,00.

PARATI- Vende-se, Cl .16, 2000,
branca, c/ d.h. Tratar: 371-5303.

PARATI - Vende-se, Cl 1.8,.94,
bordô, gas. Tratar: 37:1.-5343.

PASSAr- Vende-se, 81, vermelho,
em bom estado. R$ 1.800,00.
Tratar: 9122-1157 ou 372-2402.

PASSAT - Vende-se, TS, 80,'
ótimo estado. R$ 2.500,00.'
Tratar: 273-1001.

PASSAT - Vende-se, 80. R$
1.400,00. Tratar: 372-2402, c/
Mareio.

.

. PASSAT ALEMÃO - Vende-se,
turbo, 99, c/ bco de couro,

cornpl., c/ 52,OOOkm, único dono.

R$ 42.000,00. Aceita-se carro de

menor valor. Tratar: 9102-677.2.

PASSAT POINTER - Vende-se, 88,
i.s, álcool, preto. R$ 5.000,00.
Tratar: (47) 379-1062 ou

.

9963-5090.

POlO CLASSIC - Vende-se ou

troca-se, 1.8, 97, branco, eompl.
- ar. Troca-se por apto próx. centro
ou assume financ. Tratar:

9955-4946.

SANTANA - Vende-se, 1.8, 89,
gas., aro liga leve, porta mala eletr.
E som CD Pioner. R$ 5.800,00.
Tratar: 371-6238.

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
91. R$ 4.000,00 entro + parco de

195,00 (12 parco só em fevereiro).

Tratar: 373-2563.

VARIANTE - Vende-se, 76, azul,
em bom estado. R$ 900,00 à
vista. Tratar: 373-0919, c/ Lia .

VOYAGE - Vende-se, 88, branco,
impecável, roda bolinha, 14, motor
AP 1.6. R$ 4.800,00. Tratar:
9963-7710 ou 370-0816, c/
Juarez.

VOYAGE - Vende-se ou troca-se por

moto, 84. R$ 2.900,00. Tratar:

9963-7968, depois das 18h.

AUTO-CROSS - Vende-se, chassi

VW, apenas R$ 800,00. Tratar:
9975-2522.

BESTA - Vende-se, 95, passeio.
R$ 17.500,00. Tratar: 275-2049
ou 371-9322.

BUGGE - Vende-se, 99, cor azul.
Valor a eomb. Tratar: 370-9282.

GURGEl BR - Vende-se, 800 SL,
91, branco. Apenas R$ 3.000,00.
Tratar: 376-1772.

JEEP - Vende-se, 57, capota
conversível motor novo, ótimo
estado. R$ 5.500,00. Tratar:
9992-6016 ou 373-0335, após
18h.

LAOA LlKA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 4p, carro vindo da Rússia. R$
2.000,00. Tratar: 371-6238.

PUMA GT - Vende-se, 79, verde,
fibra de vid. R$ 2.500,00. Tratar:
9952-6889.

TOPIC - Vende-se, 98, c/ d.h.
Tratar: 9121-8610, c/ Cleber.

TOYOTA - Vende-se, Pick-up
Deluxe, 2.8, 97, gabo simples,
68.000km rodados, ar liga leve,
cap, de fibra, super inteira. R$
25.000,00. Aceita-se carro até R$
12.000,00. Tratar: 373-1118.

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
verde, 63. R$ 7:500,00. Tratar:
370-3244 ou 9112-4950.

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
80, bege. R$ 11.000,00. Tratar:
370-3244 ou 9112-4Q50 .

MAZOA MX3 - Vende-se, 95, GS, 1.6,
16V, 3p, preto. Tratar: 9903-0813.

MITSUBISHI SPACE - Vende-se,
Wagon GLXI, 4p, compl. + couto,
95, verde. R$ 20.000,00, c/ IPVA
e licen. 2002 pago.
Tratar: 9973-5158 ou 370-3113 .

MUSTANG - Vende-se, GT V8, 95,
conv., couro, banco, eletr., eompl.
Tratar 273-1001.

PEUGEOT 504 - Vende-se, 95,
diesel, branca. Tratar: 9975-2522.

PEUGEOUT BREAK - Vende-se,
98/99: 1.6, 16V, 4p, vermelho,
gas. Tratar: 372-0676.

.

PEUG.EOUT - Vende-se ou troca-se

por veículo, 95, pick-up 504,
diesel, branca, prot. Caçamba,
impecável. Tratar: 276-3223 HC.

RENAULT - Vende-se, 1.6, Hatch,
97/97, impecável, compl. + rodas

liga leve + aerofólio. R$ 14.500,00
(partic.). Tratar: 9973-8580.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RENAULT SCENIC - Vende-se,
99, RT 2.0, compl., verde .:
R$ 26.000,00. Tratar: 370-8307
ou 9955-1331.

RENAULT SCENIC - Vende-se,
00, compl. R$ 26.000,00 ou R$
14.000,00 + 12x R$ 1.062,00.
Tratar: 9997-6010, c/ Hilda.

SUZUKI SWIST - Vende-se, 1.3,
94, 2p, branco, c/ ar. Valor a
combinar. Tratar: 371-7535 ou

371-5855.

F4000 - Vende-se, 74, c/ baú..
azul, ótimo estado, alarme e trava

eletr. R$ 15.500,00. Aceita-se
carro menor valor na troca. Tratar:
372-0391 ou 9965-8875.

MERCEDES 1113 - Vende-se,
87; c/ d.h., rodoar, ótimo estado
de conservação. R$ 20.000,00.
Tratar: 370-2328.

CAMINHÃO PUMA -'Vende-se,
95, com baú. Tratar: 9973-9120
ou 37Q-2261.

CB 450 - Vende-se, TR, 87, bordô,
super conservada. R$ 2.700,00.
Tratar: 9979-0605.

CB HONDA 400 - Vende-se, 83.
Valor 1.800,00. Tratar:
9121-5180, c/ Jaison.

CBR 450 - Vende-se, 91.
R$ 7.500,00 ou financ. de
R$ 1.500,00 entrada mais 36
vezes R$ 273,18. Tratar:
9111-5064.

CBX 200 - Vende-se ou troco, c/
9.000km. R$ 2.800,00 +

prestações, aceita-se moto de
menor valor. Tratar: 373-1580.

CBX 200 - Vende-se, 00, preta.
Valor negociável. Tratar: 373-
1580, c/ Marli.

CBX 250 - Vende-se, Twister,
2001/2002. R$ 4.000,00
entrada e assumir 15 prestações
fixas de R$ 285,56.
Tratar: 373-0642, c/ Emerson.

CBX 250 - Vende-se ou troca-se,
Twister. Tratar: 379-0165, hor.·
comI., c/ Mutilo.

CICLOMOTOR - Vende-se, 92,
preta. R$ 300,00. Tratar:'
371-7324, c/ Walter.

CG - Vende-se, 01/02. Entrada
'R$ 2.500,00 + 27x R$ 81,00,
verde. Aceito moto usada.

.

Tratar 9952-7084, c/ Mara.

CG TITAN - Vende-se, 95/96.
Entrada R$ 1.400,00 + 1"4x

R$ 110,00. Tratar: 371-1044,
ramo 208, c/ Solange.

CG TITAN - Vende-se, 98, azul
metálica. R$ 2.800,00 ou 36x
R$ 118,00. Tratar: 9111-5064.

CG TITAN - Vende-se, 00, modo
Novo. R$ 3.300,00.
Tratar 275-0329 .:

CG TITAN - Vende-se, 98,
vermelha. R$ 2.700,,00.
Tratar: 376-0035.

HONDA - Vende-se ou troca-se,
NX400 Falcon, 00. Tratar: 9975-
0383 ou 370-8622.

HONDA BIS - Vende-se,
C 100, 01, verde, c/ 1.6üOkm.
R$ 3.200,00. Tratar:

.

9973-9292, c/ Miguel.

NX SAHARA - Vende-se, 350,
96, azul. R$ 4.250,00.
Tratar: 9962-2826.

SUZUKI - Vende-se, 76,
vermelha, motor, caixa
e pintura novas. Tratar:
370-1724.

,

XR 200 - Vende-se, R$ 500,00
entro + 42x R$ 186,00.
Tratar: 370-5651, c/ Antonio.

•

serviços
Transporte

para:
Faculdades,

Trabalho, Festas

Casamentos, etc.

DALTERRA LIMPA FOSSA
. Orçamento sem comeromisso

.UMPESA DE FOSSAS;.
.

• DESENTUPIMENTO DE CANOS, PIAS,
BANHEIROS E CAIXA DE GORDURA;

.SERVICOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.UGAÇAO DE REDE HIDRAUUCA (ESGOTO). FONE 0-0778
PLANTÃO: (47J 9117-4713

Rua Urubici, 1027 - Lateral da José Picolli - Lote 31 - Estrodo Nova - Jaraguá do Sul

o melhor atendimento da cidade
Rua Reinaldo RaUl 519 - Centro - Jaraguá do Sul - se

IRs
GRUPOSGERADORESDE ENERGIA
'Venda 'Locação 'Conserto 'Montagem

Irmáqulnas Indústria
a COrMmlo lida. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
-. Molores Istodenêries • Molossera
• lavo Joio • Rocodeira

* Assistência 24hs
� Aspirador • MÓlobombas www.irmoquinos.cjb.nel• Compressor, elc... • Enlre oulros ...

R. (el. Procó io Gomes de Oliveira 1651 - Centro- Jara uá do Sul

tlS"tl7S9 59""-
Economize Tempo e Dinheiro!

&lIiratil·
o ."isk IlfEormações que está no ll1<.'fcado desde

HI9S, inicia SUL\ expansão puni o l'k""iJ na grande Cudt.ib", Bsu\do
do P"aranà, Arende diariamente 24 hnras por dia " SeU objetivo t
auxiliar o consumidor a encontrar a·s empresas, os produtos e 0$

$eN�çOS de seu interesse, V"eja .alguns .�x�ml'lo$ Inforrná'tica; i�l�.�onki�
venda e assísténcia 0& eletro-elétrônlcos, restaurantes, Ianchonetes,
hü!.e.s e vt.\gens. reparos dornéstíees. flN,dia'. e Industriais, lrIllP"Ul "
cül1servfH;áo. jardín..�gern í" paisagismo, "p'fO(..h.1W1:I -e presentes 'nad.on.$..is.
e itnportrkdo$, 'f_nêdk(k�, engcnhftir()ti� th�.nHstas e outros produtos e

8e.rviço� do seu dna-a-dta.
.

,N:OB<sn serviço ê perscnalíznrlo. poseutmos um qnaclnJ tJc

prcíissíonaís ..,.,ltnmente qq·uEfiç;."Hlüs p�rH . atender plcn�tneHl!� 6<Uü,g

neceseídades.
No OS.OO .789 $900 "'K" ,kt"lll H.d!1i

preds.n para thzer o melhor
horário de �_l;tt'üdih'H�f)tó em!t1f",..rs,

profíssionaís Iiberais, <:dém e E-l1lJiú11,e
V'oc.é também poderá soHciti1.F pelo, neme do

PíU,IH\fe:mO$ vàri�'1,� O-pÇt.k�S paTa sua P't$C}l,.l.h:m.
POSllUÍJIWI3. também um bonco de dc:�(knl na iniQrrH�t, que cúrrrét'l:1

tnfcrmações ç':-':'Ç,JU�iV�1�� de rW�\l�Orf ei,klü'.t�!J 111,!ado� C pode &·!.�r aceseedo
pelo endereço \\r\vw.:çlrtPr{�;iür�J.ÇO'itLbr� onde 1,':(H�('} enccruru ttlrubém

produtos r- serviços em prornoções. ba:.tta acessar () Jtnk ""CJu;ssHl<::u:(.hJS
1)�"();mQdonais·<J..

.

Sabe por qui'! () Disk Jnrorm�.çôes ê diferente?
E simpJ.es!\ Por ser um serviço com t-arft��ted$tiçH$ de uli!idach1 públk:f.i.,
não visa lucro com �\S Uga.ç-Õe# n�(:ehictas> pois tem como propósito.
facilito,r a vida d.a comunidade, apro:\imat):do .qüen1 que...r vender de

quem, quer comprar.
(') custo ele a_(:-i�SS-O ê de R:$-().�t1 o ruínutc I' pulso mÜ'ümo de.flnkfó

pata mnnuteução do serviço t: qUI! é toü�ltnente, retido pela Ernbruteb,
empresa (:cs.�,\Qn4.â�l e ndn)lnlstrHc:1ora do sistema.
Portanto náo esqueça; PXU{�:u:rfU: uunca !:n,�.üE�'L:igueO.3D.D '78D: �DO
Aftl:e5 de rOlflprar produl:05
e Serulco5 ·l:Oftsult:e-ftoS'

diversos
2 FOGÕES - Vende-se,
Brastemp, 6 bocas.

R$ 150,00 e outra R$ 75,00.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

cd's, 4.000W PMPO. Valor a

comb. Tratar: 370-9005.

APARELHO DIGITAL, Vende-se

para medir PH (nova). por R$
220,00. Tratar: 370-0464.

ACADEMIA ATLETIC - Vende

se, 2001 e esteira elétrica
atletic. Valor a comb. Tratar:
371-9435, c/ Zaira.

AR-CONDICIONADO - Vende-se,
novo, Eugim, 6000btus. R$
450,00. Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.
ALUGA-SE - qtos pI
pencionistas. Valor a

combinar. Tratar: 373-3164,
c/ Luzia.

AR-CONDICIONADO - Vende-se,
eletrolux, 12.000btus ou

troca-se por outro 7.500btus.
Tratar: 9979-0605 .

.

ANTENA CELULAR RURAL -

Vende-se. R$ 70,00. Tratar:
276-1007.

ARMÁRIO - Vende-se, c/ 2p
fechado, R$ 150,00. Tratar:
370-0236 ou 9973-3080 ou

M. Barão do Rio Branco, 320
- si. 4.

APARELHO DE SOM - Vende

se, Panasonic SFAK 78, c/kit
de 5 caixas acústicas , 3

ampli., 1 contr., lugar p/ 5 ARQUIVO DE AÇO - Vende-se,
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ratar: CELULAR - Vende-se, Tin

80 ou Nokya, capa couro, 2

,320 teclados," NF, manual, único
dono, bat. Vibra call, na caixa.
Tudo por R$ 250,00, nego
Tratar: 275-3900 ou

9975-5544, cl Fabio.
os do

CELULAR - Vende-se, LG

modelo, LGC 500W, semi-

, novo, c/ carregador e n.f.
Tratar: 371-7061 ou 9902-

92- 6185, c/ Roberis.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
Vende- portátil, c/ duas bocas, ideal

Tratar: p/ camping ou pI quem
gosta de cozinhar em

pequenos espaços.
de-se, R$ 130,00. Tratar:

m 370-0464.

COMPRESSOR DE 'AR - Vende-

se, 5,2 peso .R$ 300,00.
ende- Tratar: 370-8615.

R$ COMPUTADOR - Vende-se, c/
64. Kit rnultimidia, sem

impressora R$ 1.300,00.
e Tratar: 370-4617 ou 9903-
sem 0560, c/ Ricardo.

COMPUTADOR - Vende-se,
486 + impressora HP 6000.

de-se, R$ 900,00. Tratar: 370-
ão. R$ 8615.

97.
CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se

hote p/comérclo, seminovos,
-

R$. juntamente c/ toda linha de

5, roupas masculinas,
femininas, infantis, moda

.
íntima e bijouterias. Valor a

combinar. Tratar: 370-5518,
ende- cl Paulo.
atar:

CONSÓRCIO - Vende-se,
contemplado, carta de crédito

risa de R$ 3.420,00. Vendo por
7 R$ 1.200,00. Tratar: 373-

2887, c/ Elia.

COLEÇÃO DE SELOS - Vende-

arra se, comemorativos do Brasil,
completo por selos, par

O, c/ blocos e selos de blocos. De

1900 a 2000. Tratar: 371-
9543 ou 9973-8747.

O-X,
b. DÁLMATA - vende-se 1 casal,

2 meses. Tratar: 9991�1781,
275-1486 ou 373-3036, c/

-se . Alceu.
-

DISCO - Vende-se, de música
alemã. 3 disco por R$ 6,00 .

Tratar: 370�0464.
es.

DISC MAN AIWA - Vende-se,
ótimo estado. R$130,00.
Tratar:370-7866.

,

,00. OVO - Vende-se. Tratar:
73- 9121-2362, c/ Joilce.
o

ESPELHO - Vende-se, c/
armário p/ bwc, c/ 3 portas,

e, p/ 45x70cm. R$ 35,00. Tratar:
S . 370-0464.

. R$
547. ESTEIRA - Compra-se,

ergornétrlca. Tratar:
pra- 370-8381.

022.

ESTOQUE DE LOJA.- Vende-se,
de- em Joinvilie, estantes, mesas

O. R$ c/ cadeiras, estofados, etc.

, c/ Tratar: (47) 453-1023 ou

3025-4549.

csan, FÁBRICA DE FRALDA

2, DESCARTÁVEL - Vende-se .

Tratar: 372-3164.

FAX - Vende-se, Panasonic,
o, c/ excelente estado, manual em

,00. portugues. R$ 300,00.
Tratar: :il71-4497.

......

cl 4 gav., R$ 80,00. T

370-0236 ou 9973-30
Av: Barão do Rio Branco
- si 4.

ARRECADO roupas e

b�nquedos pI c�anças
carentes e para os índi
Piraí. Tratar: 371-7.341

ASPIRADOR - Vende-se

profissional pI lavar
estofamento. Tratar: 99
8489.

ASSADOR DE CARNE

se, a gás. R$' 150,00.
371-4547.

BALANÇA ELETR. - Ven
marca Toledo, 100kg, e

bom estado. R$ 650,00
Tratar: 371-4497.

BALANÇA MECÂNICA - V

se, p/ análises em

laboratório (importada).
420,00. Tratar: 370-04

BANHEIRA - Vende-se, d
hidromassagem 'compl .. ,

uso, nova. R$ 1.000,00
Tratar: 9102-0356.

BANHEIRA HIDRO. - Ven

nova, compl. p/ instalaç
750,00. Tratar: 371-44

BASSET - Compra-se, fiI

fêmea, pura. Paga-se ate

60,00. Tratar: 371-647
falar cl Jô.

BATERIA DE CELULAR E

CARREGADOR NOKIA - V
se. Valor a combinar. Tr

9121-2362, c/ Jailce.

BICICLETA - Vende-se, b
infantil para criança até
anos. R$ 45,00. Tratar:

370-9228, c/ Rosane.

BICICLETA - Vende-se, b

circular, seminova. R$
140,00. Tratar: 275-344
Luzia.

BICICLETA - Vende-se, PR

compl., nova. Valor a com

Tratar: 373-1775.

BICICLETA BWX - Vende
ou troca-se. Tratar:
371-7060.

BOXER - Compra-se,
cachorro, máximo 4 mes

Tratar: 275-1135 ou

370-4775.

CADEIRAS - Vende-se, 4
estofadas fixas, R$ 100
Tratar: 370-0236 ou 99
3080 ou Av. Barão do Ri

Branco, 320 - si 4.

CÂMARA FRIA - Vende-s

açougue e supermercado
Toda inox, 2 p, semi-nova

2.500,00. Tratar: 371-4

CARRINHO DE BEBÊ - Com

se, us'ado. Tratar: 276-3

CARRINHO DE BEBÊ - Ven

se, verde, em bom estad

75,00. Tratar: 275-2656

Solange.

CELULAR - Vende-se, Eri

pronto. Tratar: 9121-236

c/ Joilce.

CELULAR - Vende-se, GC

500W, pré-pago, seminov

carregador e NF. R$ 180
Tratar: 371-7061.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FILMADORA - Vende-se.

Tratar: 9121-2362, cj Joilce.

FILMADORA - Vende-se,
Panasonic M2000. Tratar:

273-0885, cl Joel.

FOGÃO - Vende-se, a gás,
Dako Diplomata', 6 bocas.

R$ 608,00 (novo), por
apenas R$ 310,00.
Tratar: 370-0464.

GALPÃO - Vende-se, Vila
Lalau, anexo oficina
mecânica. Valor cj todo
equipamento R$ 88.000,00,
valor só do galpão.
R$ 78.000,00. Tratar:
371-8878.

GALPÃO - Vende-se, estrutura
metálica, montado e coberto.
Melhor preço da região. Tratar:
(47) 9975-2825, cj Silvio.

GALPÃO - Aluga-se, R. Erwino

Menegotti, após Samae, cj
90m2. R$ 250,00. Tratar:
9992-4682.

GALPÃO - Procuro para alugar,
acima 200m2• Tratar:
372-2316.

GALPÃO - Tenho para alugar,
na Rua Erwino Menegotti,
1190, aprox. 100m2 - R$
250,ob. Tratar: 9992-4682.

GALPÕES - Aluga-se, 2

galpões, na Av. Pref. Waldemar
Grubba. Tratar: 370-0422.

GATO - Vende-se filhote de
himalaia. Tratar: 9902-5155.

GELADEIRA - Vende-se,
seminova, 3201. R$ 300,00.
Tratar: 370·0464.

.

GELADEIRA - Vende-se, tipo
frigobar 120L, pj embutir.
R$ 260,00. Tratar: 370-0464.

GRADES PARA JANELA -

1.80x1.50. R$ 7'0,00. Tratar:
9903�7156, cj Paulo.

IMPRESSORA - Compra-se,
Epson LX Matricial ou Epson
Style, cj defeito. Tratar:

276-0602, cj Alexandre.

IMPRESSORA - Vende-se, 2,
Epson LX 300. R$ 300,00

. cada. Tratar: 9973-8929.

IMPRESSORA DE CHEQUE -

Vende-se, várias opções de

consultas, nova. Tratar: 371·

7842, cj Edllene.

IMPRESSORA DE CÓDIGO -

Vende-se. Tratar; 371-7842,
cj Edilene.

JETSKY YAMAHA - Vende-se,
sentado, 91, cj carretinha.
R$ 4.000,00. Tratar:
9902-0348, cj Eduardo.

JOGO DE ESTOFADO - Vende-se,
2 e 3 lugares. R$ 250,00.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

KIT COMPLETO· Vende-se

(curso) para memorização
megamemory. R$ 80,00.
Tratar: 9975-1517, cj
Benício.

KIT COZINHA - Vende-se,
balcão cj pia de inóx,
paneleiro americano compl. e

mesa cj 4 cad. Tratar: 372-

2332, após 17h. R$ 450,00.

KIT DE MÓVEIS - Vende-se, pj
escritório, cinza, escrivaninha,

mesa de reuniões, mesa de

micro gaveteiro e armário.
Tratar: 370-3623 ou

371-5006.

KIT TELEMENSAGEM - Vende

se, cj 11 CD's. Tratar;
276-3288.

LANCHONETE - Vende-se, no
centro da cidade, cj ótima
clientela. R$ 15.000,00.
Tratar: 275-0606.

LAVAÇÃO - Vende-se, de

automóveis, centro, clientela
formada, cj todos equipo
Aceita-se carro ou moto na

troca. R$ 3.400,00. Tratar:
9965-8875 ou 372-b391,
cl Ari.

LAVA JATO - Vende-se,
profissional, da Porta técnica,
trifásico, 2.200 libras de

pressão. Tratar: 9992-8489.

LAVADORA - Vende-se, Vila
Lenzi. Tratar: 275-3937.

LINHA TELEFÔNICA - Vende-se,
prefixo 371. Valor R$ 300,00.
Tratar: 372-0389.

LOJA COMPLETA - Vende-se, cj
todos os acessórios, fone,
ponto + de 7 anos. Valor

CORREIO DO POVO 19

R$ 15.000,00, na Av. Getúlio

Vargas. Tratar: 275-1808, cj
Isac.

LOJA DE MÓVEIS E MAT. DE
CONSTo - Vendo, em Joinville,
bairro Bom Retiro, ótima
clientela. Tratar: (47) 3025-
4549 ou 453-1023.

MÁQ. DE COSTURA - Vende

se, 1 reta industrial Gymsi,
R$ 450,00 e 1 overloque,
6.000 ptos, cj arremate.
R$ 400,00. Tratar: 371-4497.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se,
reta, industrial, 3 meses de
uso. R$ 800,00. Tratar:
370-7963.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se
ou troca-se, marca Closley,
antiga. Tratar: 371-7060.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se,
singer, cj gabinete elétrica

compl. (nova). R$ 300,00.
Tratar: 9979-1576, cj Gilmar.

MAQ. DE FAZER SORVETES -

Vende-se, italiana, modo

2001, 3 anos de garantia.
Aceita-se carro no nego
Tratar: (47) 379-1119 cl
Ailton ou 379-1868, cj Dalila
ou Marco.

TERAPEUTA HOLíSTICA
Se você deseja saber algo da sua

-----'tltfli'l-profissional, espiritual ou
amorosa, consulte Amanda de
Oxalá. Atende de 2ª à 6ª feira,

consultando com carta tarô e cigana.

Fone: 370-8074 / 997�2351
R. Aldorada Pradi, 246 - Jaraguá Esquerdo (sobrado enfrente bolacha A'rco íris)

TIVE COGUMELOS
IMliftl.INDIMINTOI
ÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

e você tem sítio, chácara ou apenas
uma área de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do produto a

;RS 130,00 o Kg.

, ,

CEDRO MOVEIS.
* Cozinhas
Planejadas;
* Mesas e

Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
* Artigos de
Decorações.

Orçamento sem compromisso

376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

(ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul- SC

OORMITÓRIOS, COZ.INHAS, ESTOfAOOS
E MUITO MAIS PARA SEU LAR •.•

,

VOCÊ ENCONTRA AQUI!

FAÇA-NOS UMA VISITA

,.

MOVEIS
GOMES

372-0002Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"Intermediária Imévcis

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

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

Vende: Casa em alvenaria com área
194 m2, em terreno de 300 m2.

.
f' Rua Francisco Hruschka, 1637

Preço: R$ 95.000,00
_.,J

Vende: Alvenaria C!área 84 m2, em
. terreno de 469 m2. Rua Adenor

Horongoso,114
Preço: R$ 25.000,00

Vende: Alvenaria, c/ área 120 m2,
em terreno de 364 m2. Rua Ervin

Doege, 71 (Barra)
Preço: R$ 38.000,00

Vende: Sobrado (semi acabado), c/
área 100m2, em terreno 1.100 m2.

BR 280 Guaramirim

Preço: R$ 75.000,00

Vinde: Terreno com área 1.018 m2.
Lot. Flamboyant (Jaraguá

.

Esquerdo)
Preço: R$ 45.000,00

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

Marquardt (Czemiewiczy
Pr�ço: R$ 19.500,00

Vende: Apto. e sala comercial, c/
área 156 m2. Rua Bernardo
Dornbusch, 2021 (Vila Lalau)

Preço: R$ 75.000,00

VENDEVENDE

I' -+ Sala comercial c!área 25m2. Rua Goiás, 395 - Ed. Sonia

Magali - Sala 04 � Preço: R$17.000,00
-+ Sala comercial (em construção), c! área 36 m2. Rua

Antonio Zimmermann - Bd. Topázio - Guaramirim

Preço: R$ 25.000,00
-+ Terreno c! área 412 m2. Nereu Ramos (Próx. Igreja)

Preço: R$15.000,00
-+ Terreno c/ área 5.000 m2. Estrada Garibaldi (Próx.

Mercado Meier) Preço: R$ 22.000,00
-+ Terreno c! área 589 m2. Servidão CeI. Procópio Gomes

(Centro)� Preço: R$ 45.000,00
-+ Terreno .c/ área 600 m2. Rua Afonso Bartel (Baependi)

Preço: R$ 48.000,00
-+ Terreno c!área 1.600 m2. BR 280 - Guaramirim (Ao lado

FAMEG)-Preço: R$ 135.000,00
-+ Chácara contendo casa de madeira, em terreno c! área

57.000 m2. Tifa Arariba - Bracinho - Schroeder -

Preço: R$ 55.000,Op

Alvenaria cfárea 103 m2, em terreno 450m2.

Rua Friedrich W. Sonnenholh, 782

Pteço: R$ 67.000,00
(Aceita trocapor apto)

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.brCRECI0914-J-.A*I..371_2117www.imoveis-sc.com.br. _

.'<.i"il�_�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o local é freqüentado por pessoas de todo o Estado

Segurança é prioridade
A segurança dos turistas é outra preocupação dos

administradores do parque, Para garantir a integridade
física dos visitantes, está sendo construída uma ponte
(em metal) na 14' cachoeira, A ponte, segundo o

funcionário Osmair Maurício de Brito, terá oito metros
de extensão por 1,5 de largura e vai dar acesso à

cachoeira, Por enquanto o acesso é feito através de um

tronco de árvore, tombado há anos, Outra ponte deve
ser construída em breve entre a 12' e 13' cachoeiras,
diminuindo assim o risco de quedas, Também está

prevista a reforma das passarelas já existentes e instalação
de corrimões nos locais mais críticos, (MHM)

Segurança é uma das preocupações da administração

17h30 - São Luiz Gonzaga
171;]30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

MENSAGEM

Reconci I iai-vos com Deus, eis
o tempo favorável!

Vamos iniciar a Quaresma com o coração bem aberto para
Deus e para as pessoas, Quaresma é um tempo favorável para
retomar o projeto de Deus revelado em Jesus, Neste ano, a Campa
nha da Fraternidade pede que estejamos bem abertos para refletir,

em comunidade, sobre a situa

ção de sófrtmento dos nossos ín

dios, cujos antepassados foram
os primeiros habitantes desta
nossa terra, e hoje são vítimas de

exclusão, correndo até o risco da

extinção, A missão da Igreja é

sempre unia luta pela vida e pela
convivência fraterna em favor
de todos, Que o jejum que a Igre
ja nos pede nos seja o sinal de'
uma fome espiritual mais pro-

'

funda de Deus, da sua justiça,
da sua verdade e do seu amor,

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial
AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala '105,
Ed, Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

GERAL

INOVIDADES: ESPORTE RADICAL PODERÁ' SER PRATICADO NO PARQUE EMíLIO BATISTELLA

Rota das Cachoeiras recebe até

milpessoas nos finais de semana
CORUPÁ - Até o final

deste ano a administração do
Parque Emílio Batistella vai

abrir o local para a prática do
rapei, um dos esportes ra

dicais possíveis nas .cachoeiras
do Rio Novo. De acordo
com o integrante da Comis
são Técnica e Administrativa

que cuida do parque, enge
nheiro Reinaldo Langa, a in
tenção é promover, no final

do ano, o 10 Encontro Na

cional do Rapei, dando início
a um projeto de divulgação e

aproveitamento nacional das
'

possibilidades sociais, educa
tivas, ambientais e esportivas
da reserva ecológica mais

significativa da Região Norte
de Santa Catarina,

Langa explica que esse

projeto somente se concre

tizará depois que a adminis

tração do parque tiver se

gur;lnça quanto à prática
deste esporte, '�Por enquanto
não permitimos esse esporte

,

porque ainda não temos gen
te especializada e que garanta
a segurança dos praticantes",
argumenta Langa. Segundo
ele, a primeira iniciativa nesse

,
sentido diz respeito à realiza

ção de cursos de rapel.
Também para este ano

está prevista a realização de
'

Fotos: Edson Junkes/CP

Cachoeiras estão sendo muito procuradas no verão

pesquisa de campo gue vai

detectar as espécies da flora

e da fauna da reserva ecoló

gica, que tem cem hectares.

O estudo começa em abril e

será feito por estudantes de

engenharia florestal e biologia
da Universidade Federal do
Paraná. "Firmamos convê
nio com a universidade e' o

levantamento deve durar'um

ano", informa Langa. Esses
dados darão suporte ao pro
jeto de trabalho da reserva

particular de patrimônio flo
restal. O pedido, segundo
Langa, já foi encaminhado ao
lbama.

Outra novidade é a co

brança de ingresso aos visi

tantes. A medida deve entrar
em vigor também até o final

do ano, O valor ainda não

está definido, mas a intenção
é isentar alguns moradores,
que seriam escolhidos através,
de sorteio, ''Talvez tenha pas
se livre para os moradores,
sendo que os escolhidos rece
beriamuma carteirinha",pro
jeta Langa, que anuncia ainda
a padronização dos quios
ques, que são usados para a

venda de artesanato e lanches,

O Parque Emílio Batis

tella tem área total de 1.530

hectares, sendo que a reserva

tem cem hectares, Nesse es

paço privilegiado pela natu

reza, 14 quedas d'água numa
só valada da serra fazem do
localum dos pontos turisticos
mais visitados da região. A
última cachoeira tem 125 me

tros de queda livre, O local,
aos finais de semana, chega
a receber até mil pessoas, de
diversas cidades brasileiras.

Entre os projetos educa
,

tivos implantados no parque,
vale destacar a participação
dos alunos, das escolas da

região, que atuam na identi

ficação das plantas: recebem
aulas e palestras sobre as

características do local e ain

da concorrem a prêmios no
finaldo trabalho.
(MARIA HELENA DE MORAES)

RESULTADO DA RIFA DO APAE NOEL

Krügtrhaus
Rtstaurantt Panorâmito

.

Extração 3604 da Loteria Federal do dia 29/12/
2001 e em conformidade com o Regulamento do
Sorteio Apae Noel os premiados com um automóvel

,Gol são os portadores dos seguintes bilhetes:
1
° Prêmio: 392,853

2° Prêmio: 853.708
3° Prêmio: 708.235
4° Prêmio: 235,724
5° Prêmio: 724.392

APAE DE GUARAMIRIM

Lembramos que no dia 26/2 a Apae de Guaramirim
realizará a reavaliação de pensão para Massaranduba
e Guaramirim das pessoas portadoras de necessidades
educativas especiais que recebem meio salário mínimo
do Estado.

Documentos necessários: CPF do PNEE, RG,
comprovante de renda e residência.
Providenciar os documentos com a máxima urgên'cia.
Lucila Micheluzzi - Diretora da Escola Especial Maria
Anna Malutta

Sob a direção de Eugênio C. Krüger e
Analia M. Krüger oferece a Jaraguá do

Sul o melhor da cozinha à la carte.
Venha conferir terça-feira e domingo,
das llh30 às 14 horas, e às quintas,

sextas-feiras e sábados à noite, das 18

às 22 horas.

Também aceitamos reservas e festas

em geral.
Não esqueça: Rua Waldemar Grubba,
sin", anexo à Recreativa Dalmar, Vila
Lalau, telefones 371-1991 e 371-4036,
em Jaraguá do Sul. Experimente para

confirmar. Estamos às ordens!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IOPÇÃO: INSTALADOS EM JARAGUA DO SUL O TRIBUNAL' DE MEDIAÇÃO E JUIZADO ARBITRAL
'"

Orgão tem competência para

julgar contratos intemacionais
JARAGuA DO SUL -

A partir do próximo dia

25, o Município contará

oficialmente com os

serviços do Tribunal de

Mediação e Juizado,
Arbitral. Criado pela Lei
Federal 9.307, de 1996,
o tribunal é um órgão de
Justiça Privada que se

gue os mesmos princí
pios e objetivos daJusti
ça Públicá. Tem compe
tência para julgar todas
as questões relacionadas
a bens disponíveis, in
clusive contratos inter

nacionais de natureza

civil, trabalhista e co

mercial. Está impedido
de atuar nas áreas cri

minal, tributária e da
família.

Na tarde de quinta
feira, parte dos 55 juízes
que integrarão o tribu
nal noMunicípio -' pro
fissionais liberais de di-

,

versas áreas, com curso
, de arbitragem - con

cedeu entrevista cole

dva para explicar ofun
cionamento do órgão,
'bem como suas particu
laridades. O vice-,pre
sidente da entidade, en
genheiro eletricista Fre

demarRuncos, lembrou
que o órgão é uma ins

tituição privada, sem

fins lucrativos, que uti

liza dois caminhos para
solucionar os conflitos.
- A mediação tenta

conciliar os interesses

Cesar Junkes/CP

Juízes explicam o funcionamento do tribunal e como utilizá-lo

das partes. Já na arbi

tragem, os juízes ana

lisam as provas apresen
tadas e os elementos

oferecidos para emitir a

sentença, ql,le acontece

no máximo em seis me

ses -, explicou, lem
brando que as ações são

julgadas por uma comis
são de três juízes, ins
tituída com a concor

dância das partes. A vi

ce-presidente do Con

selho Fiscal, advogada
Mirella Friedernann,
frisou que as sentenças
dadas são definitivas,
não cabem, recursos, "a
não ser que haja nulida
de processual".

Segundo o presiden
te do tribunal, contabi
,lista Osmar Gumz, caso
uma das partes não cum

pra a sentença deter

minada, vai para execu-

ção na Justiça comum.

"Os juízes de, Direito

podem até dar outra

interpretação para as

ações julgadas pelo Tri

bunal Arbitral, mas não

podem substituí-la. Se

necessário, o caso volta

para o tribunal", infor-.
mou, acrescentando que
as custas do proce.sso
são definidas de acordo

com o valor envolvido
nas ações.

VANTAGENS - Na

opinião do presidente
do Conselho Fiscal de

Jaraguá do Sul, econo
mista Adolar Luedert, a"

principal vantagem do
Tribunal de Mediação e

Juizado Arbitral é a ra

pidez na emissão da

sentença. "O prazo é

fixado pelas partes.
Quando isso não acon

tece, a lei determina que

çam ,aixão antiga
poderá ser reavivada.
Câncer - Contratem pos

r o astral em casa:

s. À noite, seu
er de sedução

esent�ndimentos
fetar a harmonia
ocure ser mais

m casa, Romance
rec e e alegria: libere o seu

charme.
Vir em - Pense bem antes de

as pessoas à sua

e um programa novo

om a turma ou os

o se iluda no amor.

a sentença seja dada em,
I' • • ),

no rnaximo seis meses j

reforçou, lembrando que
80% dos casos anali

sados pelo tribunal são

resolvidos por mediação.
A economia e o sigilo

são apontados por Lue
dert como outra vanta

gem na escolha do Tri
bunal de Mediação. As
partes negociam entre si,
acertando os honorários

dos árbitros e as custas

do processo, e assinam

com o tribunal um pacto
de confidencialidade e

privacidade, assegu
rando o sigilo na ação.
''A grande vantagem, no
entanto, é que 6 Tribunal
de Mediação vai desa

fogar aJustiça estatal e

reduzir o tempo para jul
gamentos dos proces
sos", completou.
(MAURíLIO DE CÀRVALHO)

ristas estrangeiros em co

nhecer a região e os anfí
bios da mata atlântica.

Além desse casal, já
está prevista, para este

ano, a vinda de outros qua
tro ecoturistas dos Esta

dos Unidos e um holan

dês, revelou a proprie
tária da estação ecológica.
Elza Woehl, lembrando
que, no ano passado, o
Grupo Weg patrocinou
projetos na área e dis
tribuiu folhetos explica
tivos sobre os anfíbios.
Na opinião dela, a visita

dos turistas estrangeiros
reforça a crença no eco

turismo da região.
Segundo Elza, o casal

norte-americano integra a

.mais importante socie

dade de observadores de

pássaros daquele pais.
"Eles' (o casal) vão es

palhar o que observaram

aqui", acredita, acrescen
tando que para atrair
ecoturistas bastam ofere

cer-lhes segurança, aten
dê-los bem e conservar O

que restou da floresta

atlântica para que a fauna

consiga se recuperar e,

conseqüentemente, apa
recer com facilidade para

, eles se delirarem.

SÁBADO, 16 de fevereiro de 2002

Sagitário - Ouça o que diz a

quiser sigilo sobre
r não se abra com

ida. Forte atração
, comprometido.

ornio - Vai curtir
momentos de muito prazer ao

pessoa amada. Os
também agitarão o seu

discuto por
nceiras.

Americanos visitam

o Santuário Rã-Bugio

Turistas se encantaram com a beleza natural do lugar

,

'o---'--Sua popularidade
. Aproveite paro
tudo aquilo que
epleto de otimismo

e disposiçãopara agradar o seu

par.
eixes-Procure agir com mais

iagem poderá frustrar
edativas. Já à noite,
a dellcíoscvoi rolar
to" de outra cidade.

GUARAMIRIM -, Um
casal norte-americano e

dois outros ecoturistas
foram os primeiros estran
geiros a visitar o San

tuário Rã-Bugio. Acom
panhados por um guia e

um especialista em pás
saros, de São Paulo, pas
saram o feriado de Car- ,

naval fotografando os an
fíbios e observando pás
saros. A visita é resultado '

da campanha de divul

gação do local e dos tra

balhos de proteção e pre
servação dos anfíbios,
patrocinada pela Funda

ção O Boticário de Prote

ção à Natureza, com

apoio da Prefeitura,
A beleza natural da re

gião encantou os turistas,
especialmente os norte

americanos, que conhe

ceram as cachoeiras de

Corupá; Castelo dos Bu

gres, naSerraDona Fran

cisca; áreas de restinga,
emAraquari, e várias pro
priedades rurais. Uma

operadora de ecoturismo
de São Paulo, que atua no
pantanalmato-grossense
do-sul, fez contato .com

os proprietários da esta

ção ecológica, informan
do sobre o interesse de tu-

-

s positivas na

VI a SOCla. á no amor, haverá

.���pção.
Escorpião - A Lua entrará em

o e deixará você
sível. Por outro lado,
rama diferente vai

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I MOBILIZADOS: CONSELHO DE PROTEÇÃO DA SERRA DO FUNIL DEFINE PAUTA DE TRABALHOSecretaria de Produção, Stiv e
Senaidevem firmarconvênio Entidade confirmou o aposentado

, \

Lino Sarti para liderarmovimento
}ARAGuA DO. SUL� A

Secretaria de Produção, o
Sindicato do Vestuário e .

o Senai (Serviço Nacional
de Aprendizagem Indus

trial) pretendem firmar
convênio para a realiza

ção do curso de Qua
lificação de mão-de-obra
de costureiras. As ne

gociações estão sendo
conduzidas pela gerente
de Indústria, Comércio,
Turismo e Serviços .da
Prefeitura (órgão subor
dinado à Secretaria de

Orodução), Niura dos

Santos, pelo diretor do

Senai, Newton Saloman,'
e pela diretora do De

partamento da Mulher do

sindicato, Rosane Giebo
rowski,

Na próxima segunda
,fei-ra, Niura se reúne
com Rosane, na sede do

sindicato, pata tentar

fechar a parceria. "De
pendemos apenas da con

firmação do sindicato, já
que Prefeitura e Senai
concordam com os ter

mos do acordo", adian
tou a gerente, lembrando

que o curso será ofere
cido dentro do Progra
ma de Incentivo ao Tra

balho, desenvolvido pela
Secretaria dé Produção. A

previsão para o início do

curso; de 250 horas, com
duas turmas de 16 alunos,
é março. "A idéia é qua�
lificar parte das 70 mu

lheres do setor têxtil de

sempregadas, que este
jam concluindo o ensino

fundamental", comple
tou.

Segundo Niura, o

convênio prevê a super
visão pedagógica e instru

ção do Senai, a utilização
da estrutura física e das

máquinas do Sindicado
do Vestuário e o patro
cínio da municipalidade.
"Estamos buscando par
ceria com a iniciativa pri
vada para a realização de
outros cursos, como car

pintaria, para soldador e

pedreiro, que serão ofe
recidos na seqüência, de
acordo com a demanda",
informou, acrescentando
que a idéia é 'estender o cur
so -;- inteiramente grátis
- às comunidades. "A

intenção é levá-lo aos bair

ros, para facilitar o aces-.

so aos cursos", explicou.'
O Senai, além da ma

nutenção nos equipamen-
.
tos e máquinas, será res

ponsável pela expedição
dos certificados de con

clusão do curso. (MC)

}ARAGUA DO. SUL - O
Conselho de Proteção da

Serra do Funil, recente
mente constituído, realizará
na próxima terça-feira a

primeira reunião de tra

balho.'A finalidade será

apontar as atribuições de
cada membro da Diretoria

Executiva, eleita no início
da semana, e definir a pau
ta que orientará a atuação
da' entidade. O conselho

representa os moradores
das localidades' de Nereu

Ramos, Santo Antônio e

Três Rios do Norte e tem

como objetivo neutralizar

a instalação do CRDR

(Centro de Reciclagem e

Destinação de Resíduos),
na região,

O aposentado Lino Sar-

ti, ex-professor e advo

gado, 76 anos, preside o

conselho, comArno Zim

mermann na vice-presi
dência; Rayrnundo Bo

demberg, tesoureiro;
Moisés dos Passos, 2°

tesoureiro; João Alaércio

Fiamonini, secretário, e

Pedro Vargas, 2° secretário;
Além destes, outros 14

membros participam do

conselho, que começou a

ser formado no início do

mês. "Nosso movimento

estará baseado nos pa
receres da Fatma, da Pro
curadoria da República e

nas manifestações de téc
nicos ambientalistas já
consultados sobre o pro
jeto, que não avalizam a

instalação do CRDR na

região", diz Sarti.

Segundo ele, as preo
cupaçôes das comunida

des es tão relacionadas

com a necessidade de pre
servar -a flora e a fauna,
além dos mananciais

d'água- existem 13 nas

centes na área -, além

do risco de incêndios e

com a própria mOVI

mentação de caminhões
em direção ao CRDR,
que deverá aumentar

bastante com a instalação
daquela unidade. "Obvia

mente, nossos argumen
tos não estão baseados
em dados empíricos, mas
nas opiniões de conhece
dores do assunto", re
força Sarti. Outra ques
tão, destaca, é com rela-

ção ao 'próprio desen
volvimento turístico nes

tas localidades, que pode
ficar comprometido.

PAR,TICIPAÇÁo. - Sarti

defende a ampliação do

movimento de proteção à
Serra do Funil, através do
envolvimento dos mora

dores de outros lugares
próximos, como o Ribei
rão Cavalo e a Tifa dos

Monos, mas sabe que isto
vai depender da capaci
dade de mobilização do
conselho. Ele reclama

também maior participa
ção dos jovens, lembrando
que, a decisão que 'for
tomada em relação ao

Projeto do CDCR terá

efeitos sobre as próximas
gerações. (MILTON RAASCH)

Peixer recebe investidores do Projeto da Nitrion do Brasil
cretaria deDesenvolvimen
to Econômico, Tito Flávio

Teixeira da Fonseca. A

fábrica, que atua no ramo
de cobertura de superfície
de peças à base de nitrito,
começará a funcionar em
abril.

Peixer recebeu um im

presso contendo todas as

informações relacionadas
com a nova fábrica, que
funciona na Linha Coati,
no Km 47, da BR-280, e

GUARAMIRIM - O pre
feito Mário Sérgio Peixer

conheceu na quinta-feira os

detalhes da instalação da
fábrica da Nitrion do Brasil,
empresa que envolve a

parceria do empresário
Maurici Zanghelini com
investidores alemães. A

exposição foi feita durante
a reunião semanal do pre
feito com a imprensa, e

acompanhada pelo se

cretário-executivo dá Se-

forneceu a Zanghelini e

empresários alemães visi

tantes o CD-Rom "Guara

mirim em Dados". Zan

ghelini destacou, na oca

sião, as características do

empreendimento, que
além de oferecer tecno

logia alemã e abrir opor
tunidades de negócios
com diversas empresas no
Estado e País, tem a

vantagem de funcionar
sem gerar qualquer tipo de

poluição.
Conforme Zanghelini,

até operar plenamente, o
projeto exigirá investi

mentos da ordem de R$ 6

milhões. O grupo já planeja
instalar outras unidades

.

pelo País, nos Estados do

Rio Grande do Sul, São

Paulo, Rio de Janeiro, Ma
to Grosso e Bahia. NaAle
manha, a empresa tem fá

bricas em Munique e gera
45 empregos. (MR)

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
Igreja Evangélica Luterana de Jaraquá do Sul - CEL
Paróquia Apóstolo João - Comunidade Vila Nova

Jaraçuá do Sul, 06 de fevereiro de 2002

limo. Sr.
Wandér Weege

A ergonomista Anna Alberti, de Joinville, tem presença
confirmada no 10 Salão Design, edição de Jaraguá do
Sul. Trata-se de uma das primeiras ergonomistas
brasileiras, fundadora do Laboratório de Ergonomia da

Fundação Getúlio Vargas, professora de cursos de
Desenho Industrial e Arquitetura (pUC e universidades

federais). Além de apresentar aíguns dos seus projetos,
Anna estará recebendo visitantes e atendendo a consultas
das indústrias, estabelecimentos comerciais e particulares,
Com escritório em Joinville, a ergonornista atua, no

momento, na área de projetos de Ergonomia de Espaço
e de Cores, Está filiada à ABD e Federal Internacional
de Interiores.

Prezado senhor

Deus lhe pague!
Esta é a forma mais simples de agradecer um bem, vantagem ou

favor recebido,
'

'

Quando é assim proferida esta frase, cristãos que somos, sabemos
que Ele já antecipou o pagamento, à medida em que permitiu a

alguém a realização do ato praticado e que mereceu tal
agradecimento,
O seu gesto de nos auxiliar na compra do terreno com 1616 metros

quadrados, localizado próximo à rua José Marangoni, na Vila

Nova, para construção da futura sede da nossa Igreja, é mais uma

das demonstrações do Poder Divino, exercido por meio dos seus

servos,

Neste caso não se resume a isto, pois como Jesus mesmo nos ensinou,
as boas sementes só- germinam nos. bons solos.

Assim, entendemos que a generosidade existente no seu coração
foi, é, e acreditamos será sempre um terreno propício, para que
nele cresçam as melhores árvores e estas dêem Os melhores frutos,
Nossa comunidade estará eternamente gratificada por esta obra
e se manifest�rá certamente em forma de orações, que é uma das
formas ideais de agradecer ao Pai pelas Suas provas de amor.

Apesar deste nosso ponto de vista, novamente afi rmamos, Deus'
,·Ihe pague!

.
.

Atenciosamente; .

COMUN:ICADO
CILUMA COZINHA INDUSTRIAL LTDA.,

estabelecida à Rua Ângelo Rubini, 165 - Barra do
Rio Cerro - solicita o comparecimento do Sr.

FERNANDO APARECIDO GERMANO no endereço
acima citado, para tratar de assuntos de seu

interesse, com a máxima urgência.
Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro de2002.

.

IIWaldemar Wischral - Presidente da Comunidade Vila Nova
Cláudio Herberts - Pastor da Paróquia Apóstolo João

Arno Heinz Weiss - Presidente da Paróquia Apóstolo.João
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IADRENALINA: AS COMPETiÇÕES DO MOTOVELOCIDADE SERÃO REALIZADAS EM SETE CATEGORIAS

.Copa Norte de Velocidade
de 130 pilotos

•

reunir mais
•

GUARAMIRIM - o Mo
tódromo Paulino Mees, lo
calizado na ilha da Figueira,
está sendo preparado para
receber aproximadamente
130 pilotos neste fim de se

mana, quando acontece a

, primeira etapa da Copa
Norte de Velocidade, pro
movida pela Federação Ca

tarinense de Motoveloci
dade. O evento vai envolver

adeptos da competição em

cima de duas rodas vindos
de cidades como Rio Ne

gro, Mafra, São Bento do

Sul,Joinville, Campo Largo,
Rio do Sul eGuaraillirim. Os
organizadores têm expecta
tivas de reunir público de
cerca de duas mil pessoas.

Ao todo, a copa será dis

putada em sete categorias:
Minimoto 50cc, Street 2T/
4T, 180cc 2T, 125 Especial,
Força Livre Nacional e For
ça Livre Especial. Dos sete

Cesar Junkes/CP

Volkman Berchtold vai competir na categoria 125 Especial

pilotos que vão representar
a cidade de Guaramirirn, um
deles, em especial, tem gran
des chances de garantir o tí

tulo de bicampeão. Cam
peão no ano passado, 9 pi
loto Beta Alchini é destaque
da equipe na categoria For

ça Livre Nacional,
A comissão organizado

ra do evento em Guarami

rim reclama da falta de apoio

e incentivo o na modalidade,
alegando que a Federação
deveria fazer; trabalho mais o

incisivo no que diz respeito
a patrocínio. "Existemgran-

o

o

des empresas no mercado

como Banda, Yamaha, en
tre outras que têm potencial
suficiente para investir neste

esporte e divulgar a marca,
seria um trabalho de mão du

pla", destaca Vilmar Mees.

vai

Outro problema identi

ficado pelos dirigentes desta
modalidade é a falta de pre
paração dos pilotos. ''Na ver
dade, as pessoas que vêm pra
cá competir não são profis
sionais, não vivem da práti
ca do esporte, o fazem ape
nas por lazer, então não têm
tempo para vir um dia antes

para a cidade-sede da com

petição para se ambientar ao

local e fazer reconhecimen
to da pista", ressalta. Durante o

a realização da Copa Norte,
haverá duas unidades de so

corro caso ocorram eventu

ais acidentes.
As inscrições podem ser

efetuadas no sábado, a par
tir das 14 horas, ou no do

mingo, a partir das 8 horas.

Pilotos filiados à Federação
pagam R$ 15,00 e não asso

ciados R$ 30,00. No local

haverá serviço de bar e co

zinha. {FABIANE RIBAS}

Catarinense deAutomobilismo tem início este fim de semana
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tores a toda velocidade du
rante a primeira etapa do

Campeonato Catarinense

de Automobilismo que
tem início na manhã de

hoje, no Autódromo Inter
n�cional de Chapecó. Os
pilotos jaraguaenses Rau

lino KreisJúnior e Douglas
Bago viajaram ontem para
a cidade-sede do evento,

o t

onde vão disputar nas ca-
o

tegorias Marcas B e Mar
cas A, respectivamente. Os
treinos livres começam na

manhã de hoje, a partir das

10 horas. À tarde aconte

cem as tomadas de tempo
e, amanhã, após o almoço,
iniciam as competições.

Diferente de outras pro
vas, Kreis Júnior vai con
tar com novo preparador,
contratado da cidade de

São Bento do Sul. "Vamos

começar o ano com a In

tenção de conquistar o

melhor resultado", garan
te o piloto, que considera 'a

pista de Chapecó uma das

melhores, que exige mais

potência dos motores pois
permite alta velocidade.

"É claro que o piloto tem

que ser bom, mas nesta pis
ta, em especial, o motor do
carro tem que ser muito

bom para conseguir chegar
�a frente", explica.

Para aquelas pessoas
interessadas em obter

mais informações sobre as

corridas e o desempe
nho em cada prova po
dem acessar o site

www.kreisjr.com.br. "Nes
te endereço os internautas

também vão encontrar

uma pesquisa, onde quem
tentar acertar a colocação

que eu vou chegar concorre
a uma camiseta da equipe."

Bastante motivado com

esse início de campeonato,
o jaraguaepse Douglas Bo
ga diz que vai se empenhar
para buscar resultados ain
da melhores. "Nessa pro
va vou correr com o carro

do ano passado, mas a par-
o tir da segunda etapa, em
São Bento do Sul, vou par
ticipar com carro novo",
informa, enfatizando ,que
esta nova aquisição vai pro
porcionar mais segurança
durante as provas. {FR}
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MATA-SOLDADO
As inscrições para o primeiro Campeonato de Mata

Soldado/2002 abrem na segunda-feira e podem ser

efetuadas até dia 4 de março, na FME (Fundação
Municipal de Esportes). Aberta à participação de
unidades escolares das redes municipal, estadual e

particular de ensino de Jaraguá do Sul, a competição'
é destinada a alunos com idade até 10 anos. O

congresso técnico está agendado para o dia 6 de

março, às 15 horas, no auditório da Wizard Idiomas,
na Rua Guilherme Weege, 85 (antigo prédio do Café

Bauer). O evento será realizado de 13 a 15 de março.'

VARZEANO
As inscrições para o 20° Campeonato Varzeano Raul

Valdir Rodrigues abrem na segunda-feira e podem ser

feitas até .dia 11 de março, na FME (Fundação Municipal ,

de Esportes), em horário de expediente da Prefeitura. A

diretora de Promoção de Eventos/FME, Cleide Mosca,
informa que será cobrada uma taxa de R$ 50,00 por
equipe para a aquisição dos prêmios destinados aos

vencedores da competição, que é aberta à participação
de atletas com idade a partir de 17 anos.

O congresso técnico do Campeonato Varzeano está

marcado para o dia 13 de março, no auditório da Wizard

Idiomas, na Rua Guilherme Weege, 85 . A competição
será realizada de 23 de março a 1 de junho.
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