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Fotos: Edson Junkes/CP

Relação dos aprovados afixada no mural provocou grande movimentação de candidatos natarde de ontem

Esag divulga lista dos aprovados
no concursoda Prefeitura de JS

A Esag (Escola, Superior de Adininistração e ao prefeito em exercício,MoacirBertoldi, por volta
Gerência), responsável pela execução do concurso domeio-dia. A listagem pode ser conferidanomural
da Prefeitura de Jaraguá do Sul, entregou ontem o da Prefeitura e também no CORREIO DO POVO da

resultado do concurso realizado em 3 de fevereiro. Rua Coronel Procópio Gomes, 246, no Centro.

A lista corri os nomes dos aprovados foi entregue PÁGINA 7

c

Cesar Junkes/CP

Equipe Malwee viaja hoje à noite para Carlos Barbosa (RS) onde vai dis

putar a Taça Brasil de Futsal, que começa na segunda-feira. PAGINA 11
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Atletas estão se preparando
para disputar a Copa de Ca
noagem de Descida, válida
pela la etapa do campeona
to catarinense da modali
dade, que será realizada nos

dias 16 e 17 de março, na

cidade de Blumenau. Dez
canoístas vão representar JS.

PÁGINA 12
-i

Sesc homenageia as

mulheres da região
na próxima semana

PÁGINA 7
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PreparaMelh�-r.:rova Mais. . -0ffi

Diretores da Kohlbach Motores apostam na inovação tecnológica e

na qualidade dos produtos para disputar fatia do mercado. PAGINA 5
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Alianças políticas, sim
Luís INÁCIO LULA DA SILVA - Presidente de Honra do Partido dos

Trabalhadores e Conselheiro do Instituto Cidadania

A questão das alianças políticas é fundamental paramudar o Brasil. O PT

ou qualquer outro partido, da oposição ou da situação, praticamente não tem
chances de vencer sozinho as eleições presidenciais. O PT tem diretrizes de

programa e tem história suficiente para derrotar as políticas neoliberais do

governo FHC emudar o rumo do Brasil. Essa é uma oportunidade histórica que.
está aberta às oposições. E terá conseqüências positivas não somente para o

nosso País, mas também para toda a América Latina. Surpreende-me que'
lideranças políticas progressistas tenham dúvidas sobre isso. Os conservadores,
que estão no poder e querem conservá-lo, seguramente não as têm. Estão sendo

divulgadas críticas à política de alianças do PT, em especial em relação àminha
.

aproximação com o PL para as eleições presidenciais deste ano. Certamente

algumas dessas críticas são feitas de má-fé e têm por objetivo evitar que o PT

faça alianças para vencer as eleições. Os que as fazem são os mesmos que já
criticaram o nosso partido em outros momentos históricos porque nós não

fazíamos alianças mais amplas. Essas críticas eu não vou me dar ao trabalho de

responder.
Mas surgiram críticas feitas de boa-fé, por companheiros e comentaristas

que se preocupam coma nossa política de alianças a partir de questões legítimas.
É a esses críticos e ao público em geral, que cada vez mais confia e vota no PT

como uma alternativa viável de poder, e uma esperança para mudar o Brasil,
que eu que.o dar esclarecimentos,

Antes de tudo, é preciso que eu diga, mais uma vez, que ainda não sou o

candidato do PT à Presidência. O companheiro Eduardo Suplicy está inscrito
nas prévias, que serão realizadas democraticamente no próximo dia 17 de

março, e o meu nome foi inscrito pelo Diretório Nacional para disputá-las.
Independentemente do candidato que será escolhido, .o PT tem diretrizes de

Programa de Governo já aprovadas no nosso Encontro Nacional. E quem

ganhar as prévias vai defender esse programa nas eleições.
Esse é portanto um ponto fundamental: a política de alianças do PT tem

por base um programa político básico. Queremos a união de todas as forças
políticas que são contra as políticas neoliberais do governo FHC. Queremos a

união de todas as forças políticas que desejam mudar de fato o Brasil. E isso

inclui os partidos de centro, que são oposição ao governo. O centro, quando não
se une à esquerda, não fica no centro - vai para a direita.

: Nesse momento, as negociações com o senadorJosé Alencar e com o PL

têm o sentido preciso de medir se é possível construir uma .l\';npla aliança que
permita concorrer com grande chan.c� de ganhar e, depois, de governar bem,

. cumprindo de fato as promessas demudança, que não são poucas. São mudanças
profundas, que sofrerão resistências sérias: Basta olhar para o cenário mundial,
e em especial para o da América Latina, para ver que as elites conservadoras,
mesmo quando 'Perdem as eleições, fazem de tudo para inviabilizar os governos
progressistas e antineoliberais. É por isso que somos responsáveis e queremos
um governo que tenha uma base real, consistente, com amplo apoio político.

O Brasil precisamudar e tudo indica que chegou a hora e a vez das oposições.
Mas, para vencere mudar, é preciso maturidade política e clarezade propósitos.
Nossas negociações com outras forças políticas, inclusive com o PL, têm como

base esse objetivo demudança, de recolocar o Brasil no rumo do crescimento
econômico, com distribuição de renda e.com justiça social. E muita democracia

e participação popular.
:,0 PT vai fazer, alianças contra a pobreza, o desemprego, a insegurança

pública, o analfabetismo. Alianças a favor do Brasil e do povo brasileiro. Quem
. acha que isso é pouco, olhe para trás e reflita sobre a história do nosso País. Esse

é ? caráter político das alianças que queremos. O que assusta a direita e os

conservadores é a possjbilidade de setores amplos do pequeno e médio

empresariado, também de agricultores, aceitarem essa base programática. O
que os apavora é constatar quemesmo alguns grandes empresários nacionalistas,
co1Po é o caso do senadorJosé Alencar: estão dispostos amudar o Brasil.

Grande parte da imprensa quer fazer dessa questão um debate miúdo,
pragmático, eleitoreiro. Quer fazer jornalismo de intriga, procurando quebrar a

no�sa unidade, a nossa força. Nossa política de alianças deve ser discutida em

fuiíção do momento histórico que estamos vivendo, das táticas e da construção
de um programa comum das oposições para mudar o B�asil. Esse é o debate que
interessa a quem tem consciênci�.política.

Termino, fazendominhas as palavras do companheiro 1}polônio de Carvalho,
que completou 90 anos de idade, juntamente com os 22 an�s'do PT, para qaem
as hllanças são legítimas, desde que tenham como base um programa definido
de governo.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, L180, ou pelo
e-mail: cp:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para

l\CÓrí�to. O jornal se' reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais 'necessárias.

Solidariedade internacional
Muitas entidades da região

e do Brasil estão organizando
alg�m tipo de programação
para a próxima semana em

razão do Dia Internacional da

Mulher, comemorado no dia
8 de março. Em Jaraguádo
Sul, o Sesc vai promover a Se
mana da Mulher, com ativi

dades que iniciam segunda
feira e se estendem até o dia

8, sexta-feira.Durante este pe
ríodo, as mulheres terão opor
tunidade de cortar o cabelo,
fazer depilação e outras "ne

cessidades básicas" conferi
das ao sexo feminino.Até mas

sagem estética está incluída

na programação, que também
vai oferecer teste de visão e

uma palestra sobre a mulher

no mercado de. trabalho.

Infelizmente, apesar da
boa vontade de muitas ins

tituições, a situação da mu

lher no cenário politico, eco
nômico e social ainda deixa a

desejar e está muito distante

daquilo que se denominou
como igualdade de direitos .

As mulher�s ai�da são consfideradas minonas e tampou-'
co conquistaram, de forma

concreta e de fato, os mesmos

r A grande luta da

classefeminina
caracteriza-sepela
necessidade de

defender seus direitos
. .J

seus' direitos. As mulheres, de.
acordo tom dados internacio

nais, são as mais atingidas pe
lo desempregoe pelo trabalho
precário. Seus salários são in

feriores aos dos homens e ain

da arcam com o trabalho do-
.

méstico.

A globalização econômica

e as politicas de ajuste estru

tural reforçam antigas desi

gualdades e criam novas for

mas de exploração, como a

flexibilização no emprego e

os ataques às conquistas tra

balhistas.
Entre as sugestões apon

tadas pelas mulheres durante
o Fórum, as mais citadas fo

ram às relativas ao fim da vio

lência e da pobreza. Uma das
medidas seria a aplicação,.
através dos Estados, de medi
das que impeçam a explora
ção e os maus-tratos. A inten

ção é fortalecer as várias ini

ciativas e organizações de mu
lheres que lutam contra a

opressão, discriminação racial

e étnica e a todas as formas

de exclusão, além de visibi
lizar a participação da mulher

nas lutas e transformações
SOClaiS.

direitos dos homens. Apesar
das leis favoráveis, O'machis

mo e o preconceito imperam
na maioria dos lares, como
forma de perpetuação do

comportamento social aceito.

A solidariedade interna

cional entre as mulheres tem

surgido como uma das pro

postas mais viáveis para o com

bate à violência e à pobreza.
Durante o Fórum Social

Mundial, realizado este ano

em Porto Alegre (RS), repre
sentantes femininas do mun

do todo reuniram-se em bus

ca de alternativas aos proble
mas enfrentados pela classe.
A união das mulheres re

força a proposta de solidarie

dade internacional através de

uma ação conjunta e de
contatos com os movimentos

feministas . .A grande luta da

classe feminina caracteriza-se

pela necessidade de defender

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não reOetindo, necessariamente, a opinião do jomaJ.
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I RETA FINAL: PT AFUNILA O DEBATE PARA CONFIRMAÇÃO DOS FUTUROS CANDIDATOS As ELEiÇÕES NA REGIÃO

Partido vai escolher entre três,
nomes para a/Câmara Federal

O vereadorAugustoMüller (PFL) atendeu a solicitação
do prefeito Irineu Pasold (pSDB)' e será o futuro líder
do governo no Legislativo, em substituição ao tucano

Sílvio Celeste, que por sua vez assumirá a chefia do
Gabinete do Executivo Municipal. Estas alterações,
assim como as que envolvem a parte administrativa
da Prefeitura, só acontecerão nos próximos dias,
porque o projeto do Executivo que faz as mudanças
ainda tramita na Câmara de Vereadores. Com o

compromisso de responder pela chefia do Gabinete
do prefeito, Celeste está -descartando a possibilidade
de concorrer a deputado estadual como pretendia e

deixa Lia Tironi (PSDB) sozinho no páreo.

}ARAGUADO SUL/GuA
RAMIRIM - O Partido dos

Trabalhadores realizou

dois encontros esta semana

para afunilar o debate so

bre a confirmação dos no

mes dos
-

candidatos q_ue
lançará para concorrer às

eleições de outubro próxi
mo, na região. Na quinta
feira à noite, lideranças
procedentes da maioria

dos municípios da Região
Norte compareceram na

sede do partido em Gua

ramirim. 'Ontem, aconte
ceu a segunda reunião, na
Câmara de Vereadores em

Jaraguá do Sul, desta vez

só com a participação dos

representantes petistas das
cidades do Vale do Ira

pocu.
Em Guaramirim, o

secretário estadual de Or

ganização do PT, José
Roberto Paludo, defendeu
a estratégia de que o

partido lance o maior nú

mero de candidatos pos
sível no Estado, para con

quistar na legenda, inclu
sive. A intenção é lançar
tantos nomes quanto o

número de eleitores que
cada região comporta.
Com base nesse parâmetro,
o partido lançaria então

sete candidatos a deputado
estadual para concorrer na

região compreendida des
de os municípios de Ga

ruva, Itapoá e Joinville até

Corupá e Jaraguá do Sul.

No debate dessa ques
tão; porém, concluiu-se que
o número é exagerado e

prejudicaria a candidatura

de Dionei da Silva. A de
cisão foi, então, de lançar
cinco nomes para a As
sembléia Legislativa, sendo
três pela região deJoinville,
disputando os votos de

cerca de 300 mil eleitores,
um em São Francisco do
Sul e Dionei concorrendo
sozinho na Microrregião
do Vale do Itapocu. Para
a Câmara Federal, decidiu
se pelo lançamento de dois

nomes, saindo um por
]oinville, no caso o de

putado federal Carlito

Merrs, que busca a reelei

ção, e o que for indicado
em Jaraguá do Sul.

Dos que sairão por
Jaraguá do Sul, apenas a

candidatura de Dionei é

dada como praticamente
confirmada. A indicação

daquele que concorrerá à

Câmara Federal, disputan
do diretamente no espaço
do deputado federal vi
cente Caropreso (PSDB),
vai demorar alguns dias.

Além dos nomes do pro
fessor e ambientalista
Emerson Gonçalves e do
vereadorMarcos Scarpato,
ambos de Jaraguá do Sul,
consta o diretor da Câmara
de Vereadores de Guara

mirim, Charles Longhi, o
último a se manifestar. ''A

confirmação de qualquer
um deles ainda vai depen
der de muita conversa", diz
o presidente do diretório
de Jaraguá do Sul, Rogério
Müller. O PT fixou a data
de 17 de março como

prazo limite para escolher
os nomes. (MILTON RAASCH)

ÔNIBUSPTB
O vereador jaraguaense
Jean Leutprecht integra a

nova comissão provisória
que vai conduzir o Di

retório do PTB no Es

tado, até a confirmação
da nova liderança esta

dual, ainda no mês de

março. O advogado Jua
rez Furtado, ex-prefeito
de Lages e ex-deputado
estadual, substituirá Ro

berto Zimmermann na

direção estadual do par
tido.

O vereador Adernar

Winter (PSDB) enviou ofí
cio à direção da empresa
Canarinho agradecendo a

confirmação
I

da linha

Ribeirão Grande da Luz

(Zonstif), que funcionará

três vezes por semana, a

partir dê segunda-feira. O
ofício manifesta também

o agradecimento da

Associação de Moradores

do Rio da Luz I, II e III,
beneficiados com o

itinerário:
Partido Verde realiza hoje eunião da regional Norte

}ARAGuA DO SUL - O

Partido Verde realiza hoje
a Reunião regional Norte,
com início às 9 horas, no
Sindicato dos Trabalhado
res na Indústria do Vestuá
rio. Dois temas serão de
batidos durante o encon

tro - a Interiorização da
UFSC (Universidade Fe

deral de Santa Catarina) e

a Análise das Agendas 21

existentes, com propostas
de estender o mesmo dis

positivo para todos os mu

nicípios da Região Norte,
e em seguida haverá espa
ço para a discussão das ques
tões do interesse do par�
tido.

Para a abordagem des
tes assuntos foram convi

dados os pré-candidatos
do partido em vários ní-

interesse da coletividade",
diz o presidente do PV de

Jaraguá do Sul, José Bal
lock.

A partir das 11 horas,
serão debatidas as questões
internas do PV, com a

retomada das questões já
levantadas ant�riormente
durante evento em São
Francisco do Sul, como a

criação de uma ONG

(Organização Não-Go

vernamental) na Região
Norte, voltada à educação
política, ambiental e hu
manística dos associados
do PV s: população geral.
Os pré-candidatos partici
parão fornecendo novas

informações, inclusive so

bre a participação no Fó
rum Social Mundial, rea
lizado em Porto Alegre .

CONFIANTE
A pré-candidata do PFL às eleições de outubro

próximo' pela Região de Jaraguá do Sul Maristela

Menel não vê as resistências do ex-vereador Ernesto

Filipe Blunk, em Corupá, e do prefeito Dávio Leu,
de Massaranduba, como dificuldades. Ela diz estar

conversando com os dois pefelistas e que as diferenças
.

serão superadas. Uma das visitas mais recentes da

pré-candidata foi feita ao ex-prefeito Hilmar Hertel

e outros pefelistas de Schroeder.

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

Arquivoicp: Edson Junkes

Presidente José Ballock quer a presença do público

veis,João de Deus, ao Go
verno do Estado; Gerson
Basso, ao Senado, e Ro

gério Portanova à Presi

dência da República, os

deputados federais Carlito
Merss (PT) e Vicente Ca

ropreso (PSDB), o depu-

tado estadual Ivo Konell

(pMDl:S), vereadores e re

presentantes das enti-dades
locais. "A idéia de pro
mover uma reunião multi

partidária deve-se ao en

tendimento de que os te

mas elencados são doRua 25 de Julho, 234· Bairro Vila Nova ·.knaguIÍ do Sul/se Fone/Fax: 370-8866•
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I LEGISLATIVO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TRIBlITOS DEVE FALAR NA CÂMARA SOBRE REAJUSTES NO IPTU
,

Vereador Pedro Garcia quer
saber quais OS· critérios usados

]ARAGuA DO SUL - o

secretário .de Finanças e

Tributos,]osé Olivio Papp,
foi convocado a compa
recer na próxima segunda
feira na sessão da Câmara

.de Vereadores para falar

sobre os critérios que estão

sendo usados pela Prefei

tura no reajuste dos valores
do IPTU. Papp já deveria
ter comparecido n? Legis
lativo na semana passada,
mas estava em viagem,
conforme foi informado,
e deverá comparecei na
semana que vem. Pedro

Garcia (PMDB) diz que
sua preocupação está re

lacionada principalmente
mm os valores do impos
to que incidem sobre os

imóveis localizados no

interior.

Garcia justifica a con

vocação do secretário di

zendo que já foi procu
rado por diversos proprie
tários de imóveis localiza

dos no interior, que tecla

ruam-dos reajustes signifi
cativos que estão incidindo
sobre os impostos, em

comparação com os valo

.

res praticados no ano pas
sado. Na quinta-feira, o

vereador compareceu na

Câmara portando mais de

Arqulvo/C>: Edson Junkes

Pedro Garcia diz que impostos exagerados desanimam o agricultor

20 carnês de IPTU de
vários proprietários. Se

gundo ele, dos casos que

chegaram ao seu conhe

cimento, foram constadas
diferenças pastante acen

tuadas, que o contribuirite
não pode simplesmente
aceitar, sem uma explica
ção.

Ele cita o caso de um

agricultor que pagou R$
300,00 rio ano passado, e

que teráde recolher R$ 1,6
mil em impostos em 2002.

Em outro, o produtor
contribuiu com R$ ·1,5 mil
no ano passado e agora

se a área tributada é uti

lizada na produção agrícola
ou em regime de econo

mia familiar -, pondera,
acrescentando que a tri

butação em excesso deses

timula as pessoas a perma
necerem no meio rural.

Com as informações que

pretende conseguir com o

secretário de Finanças e

Tributos, na próxima
semana, Garcia espera ter

condições de avaliar se

estão acontecendo reajus
tes acima do que é permi-

-

tido por lei.

(MILTON RAASCH)

terá de pagar cerca de R$
6,5 mil, valor que envolve

mais de uma fração de

terreno. Em um terceiro

exemplo, o agricultor
pagou R$ 180,00, mas des
ta vez estará arcando com

R$ 5 mil. ''A informação
que esse pessoal recebeu da
Prefeitura é que foi feito

novo cadastramento, com
. atualização de valores.

Entretanto, para o verea

dor do PMDB, a resposta
é simples demais. "Quero
saber quais os critérios

adotados", enfatiza.
- É preciso verificar

PMDB iniciapreparativos para realizar as prévias dopartido
]ARAGuA DO SUL - Presidência, a votação vai Salete Patríeio dos Santos, vereador Ivo Petras Ko-

Com participação signifi- acontecer no dia 17, em secretária-adjunta Edite nell, que participou da
cativa dos membros do di- Florianópolis. Pereira Tied; 1 a tes0';lreira reunião, destacou as pre-
retório, o PMDB realizou Na mesma ocasião, o Dinara Piccinini, e 2a te- senças dos membros do

quinta-feira à noite a pri- partido também elegeu a soureira Tatiane Piccinini. partido, Ele calcula que cer-
meira reunião em prepara- . nova diretoria Executiva Foram eleitos também os ca de 60% do diretório

ção para as prévias internas do PMDB Mulher, com suplentes e os membros do compareceram ao encon-

do partido. As consultas . Ires Schewinsky Güths na Conselhos de Ética e Fiscal. tro e apontou essa partici-
internas estão confirmadas presidência; Gertrudes Al- N a ocasião também pação como fator bastante
para os dias 16 e 17 de berton na 1 a vice-presidên- foi analisada o atual mo- positivo e indicador de que
março, para o Senado e cia, e Wilma GodoyWady, menta politico, tendo em os peemedebistas estão se

Presidência da República, como z- vice-presidente. A vista as eleições .de ou- mobilizando para o pe-
respectivamente. Para a secretária-geral .é Maria tubro do ano que vem. O dado eleitoral. (MR)

Knut Anders Júnior
CRM 8879

Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

.

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

HospitalMunicipal Santo
Antônio, de Guaramirim,
persis tem, apesar das

divergências entre parte
do grupo de médicos.e a

direção do estabele

cimento terem chegado
ao ponto de exaustão no

ano passado. Isto é la

mentável.porqué a classe

, médica, pela posição que

tem, deveria estar dando

exemplo ,para outros

setores da comunidade,
menos privilegiados. Mas
não é o, que acontece

naquele estabelecimento.

Mais lamentável ainda é

saber que nem a presença
do CRM; no ano pas
sado, conseguiu mudar o
rumo dos aconteci

mentos no hospital.

Um, radialista, profissional com muitos anos de

experiência, coloca sua opinião sobre as rádios comu

nitárias e tem consideráveÍ dose de razão no seu

argumento. A legislação que regula o funcionamento

destas emissoras' deveria prever pelo menos que o

pessoal que atua nas emissoras comunitárias deveria

ser profissional do ramo. O que se constata hoje é a

existência de muitos radialistas desempregados ou

subempregados, com salários vergonhosos, em busca

de melhor�s oportunidades. Enquanto isto, mais emais

rádios vão surgindo no segmento comunitário, e esse
.

I'
'

pessoal não é ocupado. E, pasmem, a profissão de

radialista é uma das poucas regulamentadas por lei

federal.

.

POEIRA' MÉDICOS
A situação de muitos Os' problemas de fun

moradores nas localida- cionamento interno no

des de Guamiranga e

Estrada Bananal do Sul,
em Guaramirim, chegou
ao ponto de desespero
nos últimos dias, com o

excesso de poeira. Como
o trânsito de veículos é

. intenso, b transporte de

água para molhar ruas nas
comunidades não surte o

efeito desejado. O assunto
foi levado pelos verea

dores para discussão no

plenário e a solicitação que
ficou é que a Prefeitura

redobre o esforço. Na
realidade, as estradas de

veriam ser pavimentadas,
mas o custo destas obras

é elevado e as pavimen
tações não são possíveis
sem apoio financeiro dos

governos estadual e federal.

ENTRE ASPAS------
\\OS vereadores mordem a língua quando
defendem o deputado federal Vicente
Caropreso (PSDB)." (Presidente da Câmara de
'Vereadores de Guaramirim, Evaldo Junckes -

PT =: estranhando a posição dos adversários
'Salim Dequêch e Altair Aguiar ao defenderem
o parlamentar, quando taxado de "off'ice-boy
de luxo", e argumentando que ambos. já foram
os maiores críticos do deputado)

Dra. Christine Hebelo
CRO-PV 5952

Rua Boriío do Rio Brn".." 63] - Sola 2 - Centro· JoraguÍl do Sul - se

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFORME
.

'

ti' O horário de aten

dimento bancário vol
ta ao normal no dia,
11. Os bancos terão

que atender ao público
por, no mínimo, cinco
horas, a critério de

cada um, sendo obri

gatório o funciona

mento entre 12 e 15

horas.

ti' Os caixas
eletrônicos também

voltam ao horário

anterior ao

racionamento de

energia elétrica - que

chegou ao fim na

quinta-feira, dia 28-
a critério dos bancos.

ti' A partir da zero
hora de hoje, o preço
da gasolina foi

reajustado, em média,
2,2%. Em Santa

Catarina o litro do

combustível será

aumentado em 2%.

ti' Segundo a Petrobras,
o aumento é decorrente da

alta dobarrildepetróleo
nomercado internacional
e da cotação do dólarno
BrasiL.

ti' A Receita Federal

iniciou ontem o

recebimento das

declarações do

Imposto de Renda das

pessoas físicas, que'
devemser entregues
até o dia 30 de abril.

ti' São obrigadas a
declarar todos que

'

durante o anopassado
receberam atéR$10,8
milou, no mínimo, R$
900,00mensais. Os
demais devemfazer a

,

declaração de isentos,

que inicia em agosto.
.. I

Empresa supera as"

expectativas de 2001

• PROJETO: KOHLBACH APOSTA EM TECNOLOGIA PARA CONQUISTAR MERCADO

Previsão é exportar cerca
\

'
,

de U,S$ 6 milhões este ano
\

]ARAGuA DO SUL - De

olho numa fatia maior do

mercado., a Kohlbach
Motores esd. desenvol
vendo um projeto "auda

cioso" para os próximos
anos. Pretende investir R$
12 milhões em capacitação
de funcionários, aquisição '

de máquinas, aumento da

rede de representantes e

no acordo firmado com
,

amultinacional Siemens. O'
, ,

foco, no entanto, estará
voltado à tecnologia e à

otimização dos recursos

disponíveis. Para, Waher
.. Poniewas, do Comando
Executivo da empresa, a

inovação tecnológica' traz
qualidade na gestão, nos
produtos e na prestação de

serviços.,
Recentemente, a em

pl;esa lançou uma nova

linha de motores monofá-
,

sicos de alto rendimento,
que reduz até 54% as per-

I, das de energia elétrica do

equipamento, gerando
economia real próxima de

30%. "O motor é resul

tado das pesquisas de

eficiência desenvolvidas

pela inteligência interna da

Kohlbachque, por sua vez,
é decorrente da visão es

tratégica da empresa",
declarou Poniewas, lem
brando que qualidade não

é mais fator de com-

Edson J unkes/C P

IDiretores revelam OS projetos para OS próximos a�os

petitividade. "Qualidade é

exigência. A diferença está

na agilidade", ensinou,
revelando que a empresa
identificou os nichos para'

garantir o retorno.

Empresa de capital na
cional fechado, a Kohl

bach projeta para os pró
ximos' três anos fatura"

mento de R$ 150 rriilhões.

Para 2002, a previsão é

manter o aumento de 25%

registrado no ano passado.
As exportações, que em

2001 somaram US$ 2,5
milhões, e devem oscilar

entre US$5 milhões e US$
6 milhões este ano. "A

meta é atingirmos US$ 30 l

milhões até 2006", revelou
o diretor de Logística,
Dário Zilhner,para quem
a inovação tecnológica é a

base da competitividade.
''A Kohlbach é um'a em-

13, nova turma do Progra
ma de Qualidade Total.

O programa, formata
do para pequenas empresas
que procuram expandir-se
no mercado através da
melhoria da qualidade dos
seus' produtos e, serviços e

do aumento da produ
tividade, é voltado para mi-

presa de futuro porque
está alicerçada na qualida
de", discursou.

COMEMORAÇÃO
No dia 20 de fevereiro, a

Kohlbach completou 57

anos de atividades. Para

comemorar a data, a di

reção da empresa decidiu
abrir um novo canal de'
comunicação com a im

prensa da região..O obje
tivo, segundo o diretor

administrativo,"Aldo Pa

sold, é estreitar as relações
e ampliar as parcerias.
"Cada \rez mais as parce-!
rias são vistas como so

luções:', frisou, lembrando
o acordo comercial com
a Siemens, que prevê vá

'rios passos. "Estamos re
vendendo os produtos da

, "-

empresa sem perder nossa
identidade", completou.
(MAURíLIO DE CARI1�LHO)

A Kohlbach registrou faturamento de R$ 81
\

milhões em 2001, aumento de 25% em relação ao

ano anterior. A empresa, responsável por 75% dos

geradores de até 30 kVA (quilovolt-ampêre) vendidos
no mercado interno e por 3% dos produtos com

potências até 240 kVA, é uma das maiores fabricantes
.de motores elétricos trifásicos e monofásicos e

geradores fIe energia da América Latina.

Na linha de motores monofásicos entre 0,33 e 5,

HPs (cavalo-vapor), a participação no mercado

nacional é de 1'0%, e para os motores trifásicos entre

0,16 e 300 HPs, 6,9%. A Kohlbach produz ainda

geradores monofásicos e trifásicos com escovas

(compound)e brushless (capacitivos e eletrônicos) de
corrente alternada. Os motores monofásicos res

pondem por cerca de 55% do faturamento, os tri

fásicos por 20% e os geradores por' 25%.
A superação das metas em 2001 está relacionada à

crise energética vivida pelo País, que duplicou as vendas
-

de geradores de até 30 kVA, passando das sete mil

unidades registradas em 2000 para mais de 16 mil no

ano passado. No segmento de geradores, as vendas

tiveram acréscimo entre 100 e 130% comparadas às

sete mil unidades vendidas em 2001. (MC)

II

Apevi promove curso de

Administração Financeira
,

)

]ARAGuA DO Sul- A

Apevi.J(Associação das

Micros e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu)
promove, a partir da pró
xima segunda-feira, entre
19 e 22h30, no Cejas (Cen
tro Empresarial de]araguá
do Sul), o curso de Admi

nistração Financeira.Minis
'trado pelo consultor]osé
Carlos Linke, especialista na
área de finanças, a ativi

dade pretende capacitar os
empresários e funcionários,
"buscando o, aperfeiçoa
mento dos negócios". O
curso termina na quinta
feira, dia 7. '

O conteúdo do curso

abordará conhecimento do

fluxo, financeiro e os con

troles de uma empresa de

pequeno porte. Apresen
tará ainda os objetivos da

função financeira, controle
de estoque, fluxo de caixa

e ciclo operacional com
noções de introdução à

,

contabilidade.
Outrá atividade na linha

de atualização da' gestão
empresarial é o curso de

Administração de Peque
nos Negócios, a ser realiza-

, do entre os\ dias 18 e 21,
das 19 às 22 horas, tam
bém no Cejas. O progra
ma prevê noções de fluxo

de caixa, ações geradoras
e redutoras, apresentação
e exercício de controles'

financeiros, cálculo de cus

tos e preços de venda,
marketing, entre outros.

Será ministrado pelo ad
ministrador de empresa
Reinaldo Ferrari, pós
,graduado em administra

ção empresarial.

Sebrae inicia curso de-Qualidade Total dia 13
]ARAGuA DO SUL - O

Sebrae (Serviço de Apoio às

Micros e Pequenas Empre
sas), em parceria com a

Apevi (Associação das
Micros e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu) e a

Acijs (Associação Comercial
e Industrial de ]araguá do

Sul), inicia no próximo dia

cro e pequenas empresas da

indústria, cométcio e serviços. '

O curso é desenvolvido
em três blocos temáticos

distintos, com duração de
'

sete meses em encontros

quinzenais que envolvem
treinamento e consultoria in I

loco. A carga horária é de
88 horas.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJi\MENTO TRIBUTÁRIO
C...WiAd"pd�Au"i"'"SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - C:f'Postal- CEP89251-470 - Fone (47) 371-75 ÍllFax: (47) 275�1820 - Jaraguá do Sul- SC - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv,com,br
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• CAPACITAÇÃO: JARAGuA DO SUL VAI SEDIAR A loa EDiÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO DE SC

Curso é voltado à preparação
de administradores públicos

]ARAGuA DO SUL -

,
A Amvali (Associação
dos Municípios do Vale

do Itapocu), em parceria
com o Centro Univer

sitário e a Associação
i

,

Catarinense de Forma-

ção dos Dirigentes PÚ

blicos, promove a 10a

edição da Escola de,

Ç;-overno e Cidadania no

Estado. O curso é vol

tado a administradores

públicos e pessoas que

"pretendam exercer a

atividade politica, com
competência, ou que
influenciam a tomada de

decisões" - como as

sessores parlamentares,
dirigentes empresariais,
lideranças. comunitárias
e sindicais, comunica
dores e outros formado

res de opinião.

, "-

'
... /

As aulas' começam
no dia 13 de março, na

Unerj, e se estenderão
até 18 de dezembro, sem
pre às quartas-feiras,
das 19 às 21h10, num
total de 39 semanas de

curso. O primeiro tema

a ser trabalhado será

"Governo e Cidada

nia", que deverá ser

ministrado pelo vice

presidente da Escola

de Governo do Brasil,
Claudineu de Mello,
professor da, Univer
sidade Makenzie (São
Paulo). A segunda op-

. ção para ministrar o

tema, caso o professor
não possa vir, é o de

sernbargador Francisco
Xavier de Oliveira, ex
presidente do Tribunal

de Justiça <de Santa Ca-

tarina.

A quarta aula abor

dará o Desenvolvimen

to Sustentável e Demo

eraera Par ticipativa.
Foram convidados para
ministrá-la o secretário

estadual de Desenvol

vimento Urbano, João
Omar Macgnan, e a

diretora do Departa
mento de Planejamento
Municipal da secreta

ria, Terezinha Resende
Marcon. A aula seguin
te, no dia 10 de abril,
terá como tema "A ex

periência de gestão pú-
'

blica e participativa", a

ser ministrada pelos
prefeitos de Blume

nau, Décio Lima, e de

Chapecó, José Fritsch.

No final do curso serão

entregues os certifica-

dos aos participantes.
A coordenação da

10a Escola de Governo
e Cidadania está a car

go da secretária-execu

tiva da Amvali, Maria
Tereza Nora, e da co

ordenadora de Exten

são e Relações Comu

nitárias da Unerj, Ro-
- serneire Vasel. Na ava

liação delas, as aulas

oferecerão Uma visão

global do quadro em

que s� desenvolvem as

ações dospoliticos ede
outras lideranças com

atuação na sociedade.

"O objetivo é preparar
as pessoas para exercer

as' funções pertinentes
às administrações pú
blicas", reforçou Maria

Tereza.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Nereu Ramos - avaliado
em R$ 120 mil-, e R$
24 mil para a implantação
da sinalização turística do
roteiro das etnias, "Os Ca
minhos deJaraguá do Sul",
que exigirá investimento

da ordem de R$ 30 mil.

Em Brasília, o secre

tário de Produção entre

gou ao ministro da Agri
cultura e Abastecimento,
Pratini de Moraes, uma
carta de agradecimento
pelo aporte de R$ 500

mil, recursos a serem

utilizados em quatro pro
jetos do ProgramaMuni
cipaldeAgregaçãodeVa
lor, que beneficiará cerca

de mil pequenos pro
prietários rurais: abate
douro de bovinos, suínos
e aves; miniusina de leite;
unidades de processa
mento de palmito, horta
liças e frutas; e reforma

do mercado público.

SÁBADO, 2 de março de 2002

Secretário vai a Brasília
em busca de recursos

]ARAGuA DOSUL-O
secretário de Produção,
Dieter Janssen, voltou
ontem de Brasília, onde
foi em busca de recursos

federais para financiar

quatro projetos da pasta.
O valor total da reivindi

cação é de R$ 1.080.023,30;
com contrapartida da

.

Prefeitura da ordem deR$
252.750,30. Ao Minis
tério de Desenvolvimen
to da Indústria e Comér

cio foi solicitado R$
827.273,30 para implan
tação do distrito industrial
do Município.

No Ministério do Es

porte e Turismo, Janssen
, reivindicou R$ 110.880,00
para a realização da Ex

posição de Carros Anti

gos e do 10 Seminário Re

gional de Artesanato -

orçado em R$ 138,6 mil;
R$ 96 mil para a ,cons-;
trução do pórtico de

Cargas aéreas
nacionais e internaciónais

Fones: (Oxx47) 371-0363
(Oxx47) 275-0651

Rua Cei. Procópio Gomes, 246/E-mail: bra.sil@netuno.com.br
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FUNDADA EM 1992 PELO EMPRESÁRIO SILVINO LEIER,A IMOBILIÁRr'A LEIER SEMPRE
TEVE COMO PROPÓSITO OFERECER AOS SEUS CLIENTES UM TRATAMENTO

DIFERENCIADO, PRIN CIPALM ç:NTE NA ÁREA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.

/

IMOBILIARIA.LEIER
EM NOVA E AMPLA INSTALAÇÃO
CO REIO O povo

- /

Para acompanhar o aquecimento do mercado na área da construção civil, a Imobiliária l.eier oferece a

seus clientes casas residencials em alvenaria, novas, prontas para morar, facilitando a aquisição através
de financiamento bancário, além de imóveis co�erciais, nas áreas de locaçãoe venda,lotes populares
financiados, imóveis terceirlzados, e uma ampla assessoria jurídica, tendo como apoio um/departamento
que regulariza financiamentos, podendo dar mais conforto aos clientes.

, ,
. r"

Tendo à frente como seu dlretor-admlnistratlvo Fábio André l.eler; a imobiliária preocupa-se em inovar

constantemente, inclusive tendo, em outras épocas, oferecido o primeiro aluguel gratuitamente.
Comemorando em 2002 mais um ano de preferência dos jaraguaenses, a Imobiliária Leier está em

novo endereço. Transferiu-se para a Rua Expedicionário João Zapella, 88, próximo ao Colégio São

Luís, oferecendo instalações mais amplas, aqora com estacionamento próprio.
Mais, informações é só ligar para 371�9165 ou acessar o slte www.imobiliarialeieÓlPg.com.br.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lnte rme.d iá r ia

Vende: Alvenaria c/ área 103 m2, em
terreno 450 m2. Rua Friedrich'W.

Sonnenholh, 782 Preço:
R$ 67.000,00 (Aceita troca por apto) .

Vende: Sobrado (semi acabado), c/
área 100 m2, em terreno 1.100 m2.

BR 280 Guaramirim

Preço: R$ 75.000,00

Vende: Casa em alvenaria com área
194 m2, em terreno de 3ÔO m2.

Rua Francisco Hruschka, 1637
Preço: R$ 95.000,00

Vende: Alvenaria (semi acabada) c/
área 77 m2, em terreno 406m2. Rua
Clara S. Verbinenn, 501 (Estrada

Nova). Preço: R$17.000,OO

.-+ VENDE

-+ Fazenda c/ área 2.500 hectares, sendo 600 hectares de

I pastagem e 1.900 hectares de mata virgem. Possui água'
em abundãncia, inclusive com frente pi rio na extensão

de 8 km. Situáda na cidade de Aripuanã, �oEstado(do
Mato Grosso. Aceita permuta por terras no Paraná.

-+ Sala comercial c/área 25 m2. RUa Goiás, 395 =Ed. Sonia

Magali - Sala 04. Preço: R$ 17.000,00
-+ Sala comercial (em construção), c/ área de 36 m2. Rua

Antonio Zimmermann - Ed. Topázio - Guaramirim.

Preço: R$ 25.000,00
-+ Terreno c/ área 1.018 m2. Lot. Flamboyant (Jaraguá

Esquerdo). Preço: R$ 45.000,00
I' -+ Terreno c/ área 1.380 m2. Rua Vera Fischer (Centro)

, I

Preço:R$ 160.000,00
Chácara contendo casa' de madeira, em terreno c/ área

57.000 m2. Tifa Arariba - Bracinho � Schroeder. Preço: R$
55.000,00

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

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

,--�

Vende: Alvenaria c/ área 154 m2;
em terreno 420 m2. Rua Afonso B.

Barbi - lote 83.

Preço: R$ 43.000,00 (Aceita troca)

VENDE

Vende: Sobrado, em alvenaria,
contendo 4 dormitórios, c/ área 205

m2. Tabuleiro Barra Velha

Preço: R$ 110.000,00

Vende: Apto. e sala comercial, cf
área 156 m2. Rua Bernardo
Dornbusch, 2021 (Vila Lalau)

Preço: R$ 75.000,00

Alvenaria, contendo 1 suíte + 2 dormitórios, cl
-

. I
,

área 105 m2, em terreno de 322 m2.

Rua Alfredo Hanemann, 106 (Barra)

Preço: R$ 50.000,00 »<

"

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.brCRECI0914-J.-_Inl.-371_2117w.ww.imoveis-sc.com.br. . _
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Cons6rcio Nacional Volkswagen•

Horário de
atendimento:

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

CARAGUÁ�T
Banco Volkswagen • Fone: (47) 371-4000

Jaraguá do Sul

o pagamento, em dinheiro. seró efetivado pela Corogu6 VeIculas o partir da Ji parcela pogo pelo novo Consorciado. Promoção válido até 15/0312002. Preço do dia 28/0212002. Freie. pintura metálica e opcionais não inclusos. Prestações variáveis. Grupos de 60 meses com 240 participantes. Plano sem laxo de od�sõo. Seguro de vida incluso no valor do prestação. Estesvelculcs esiõo em conlonnidode com o PROCONVE Programo de Controle da Poluição do Ar por Veiculas Automotores. Percentual de contribuição mensal reduzido {de 1,67% poro 1.25% olé (] contemplação). Taxo de administração de 12%. Fundo de Reserva de 3,5%. Os modelos, códigos ti valores estõo suieitos a alterações conforme a polItico de comercialização do Fábrícc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
TERRENOS

• Camposampiero I, JaragiJá Esquerdo. Valor R$
25.000,00. Terreno cl 702,00m2, esq., no

loteamento.
.

• Terreno c/.área de 442,00m2 (13x34), sito no

loteamento Piermann, próximo oescolo Giardini Lenzi.
Valor R$ 17.000.00.

I
• Terreno cl área de 600,00m2 (15x40), sito a Rua

Henrique Bortolini, Jaraguá Esquerdo. Vclor R$
22.000,00.
• Terreno cl 405m2, esquina, Loteamento São
Cristovão. Valor R$12.000,00.

·CASAS
• Casa de alvenaria cl 130,00m2, situado no

I
loteamento Zangheline. Valor R$ 30.000,00.
• 1/2 (meia) Água de Alvenaria, 3Q,OOm2• No Ouro
Verde (Barra), Lote 207. Valor R$ 11.000,00
• Casa de alvenaria cl 400,00m2. Centro
• 1/2 (meia) Água de alvenaria, 40,00m2, na Rua
José Narloch, no Ana Paula II (Rua Asfaltada). Valor
R$ 17.000,00
• 112 (meia) Água' de Madeira. Loteamento Ouro
Verde.. Valor R$ 14.000,00
• Casa de alvenaria, cl ;280,00m2, em construção
(70% concluído), no Jaraguá Esquerdo. R$
65.000,00

.I
• Coso de alvenaria, c170,00m2,no Loteamento Ouro
Verde (Barra). R$ 14.000,00 entrada + 51� 380,00

(

I
LOTEAMENTOS FINANCIAPOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA

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

CONDOMlíNIO FECHADO
-FLAMBOYANT

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro. 1179

�371-1136

jtflMÓVEIS�/' I

CREC/7146
r Rüa Cei. Procópio G. de Õliveira, 1493
ir 37(l-1788 - Fax: 275-2294

AI.E N ç Ã 0\
Foi furtada em frente nosso escrttórío,
1 motocicleta CG,125 Titan, com
partida elétrica, azul, 2002, placas

MCA 9638, chassi
9C2JG30202R003116, 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

\

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)

I Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBIUARIOS
AV. MAL. DEODOR.O DA FONSECA, 1438.- SALA 04

CRECII43!)·J

I
"

ALUGA COMPRA 275-0172VENDE

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 vágas 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 anexa de 27,00m2 - R$
58.000,00' '

J

215 - Apto. Central: Rua Mal. Deodoro da Fonseca -'

Ed. Monte Cario - 1º andar - 1 'surte, 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 - Jguá Esquerdo - R$ 28.000,00 - Aceita
automóvel.
405 - Casa Madeira - Rua Adelina - Schroeder - área
de 1 08,00m2 - Terreno com 450;00m2, Aceita auomóvel
como parte do pagamento - R$ 16.000,00

'

406 - Casa alvenaria Bairro Czerniewicz - Rua Henrique
Sohn - área de 21 0,00m2 - Terreno com 1.300,00m2-
1 suíte, 2 quartos, bwc, copa, cozinha, dep.
empregada, escritório, lavanderia ampla, sala e

churrasqueira - R$ 106.000,00

I
I
I
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372-3922
9122-4198

grotewold@netuno,com,br

,I CASA"
LOT. SANTO ANTÔNIO - casa

em alv., c/laje, 60m2,
'3 qtos e demais dep., c/fundamento no fundo.

,

I

Terreno de 360m2, murado.
,

RS 16.500,00

. , .

ImOVelS

AMIZADE - Vende-se ou troca-se,
c/168m2• Tratar: 370-1410.

ANA PAULA IV - "'ende-se, mista,
c/ 7,5x11,0 + gar. 3,5x11,O,
terreno c/270m2 + fone.
R$ 16.000,00, aceita carro no

nego Tratar: 273'0461.

BARRA VELHA 'Vende-se ou troca-se,
em alv., c/ 3 qtos, mobiliada e demais
dep. R. José Ceará da Costa. Aeeita-se
casa de menor valor em Jareguá ou

imediações. Valoraprox, R$ 25.000,00.
Tratar 371-5592, c/ João.

BARRA VELHA - Vende-se, nova,
lugar sossegado, perto de tuco.">

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

BARRA VELHA - Vende-se, mista,
'c/156m2• R$ 25.000,00. Tratar:
376-1804, c/ Loreno.

BARRA VELHA - casa de

aivenaria, no centro, à 700m da
Praia. Casa com 12x9 e terreno

com 13x25. Valor à eomb. Aceita
se negociação. Tratar: 373·1848.
e/Reniee .:

BARRA DO SUL - vende-se, 800
m da Lagoa: R$ 16.000,00.
Tratar: 373-8375.

BARRA VELHA - Vende-se, alv.,
700m da praia, no Centro, c/
12x9 e terreno 13x25. Valor a
eomb. Negociável. Tratar:
373-1848, c/ Eunice.

CZERNIEWICZ - vende-se,
sobrado c/267m, 3 qtos, 2
banheiros, 2 salas, cozinha, área
de serviço, garagem p/ 2 carros.
Próx ao Pama, em frente ao nO
134. Tratar: 275-0845.

GUAMIRANGA - Vende·se, próx.
Daleelis, alv. R$ 15:000,00.
Tratar: 373-1118, c/ Jair ou
Vanilda. Aceita-se contraproposta.

GUARAMIRIM - Vende-se, no
Bairro Imigrantes, perto do asfalto.
Valor a eomb. Tratar: 373-2404,
c/ Clovis.

GUARAMIRIM - Vende-se, Bairro
Avaí, madeira, c/54m2•
R$ 12.000,00. Tratar: 37:3-3128,
c/Wilson.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se 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., c/130m2•
R$ :4-3.000,00. Tratar: 376-1228
ou 9985-2554 ou 371-3388, c
Fabiano.

JOINVILLE - Vende-se ou troca-se
1\

demadeira, por casa do mesmo

valor, no estado de SC ou Minas,
pintura nova, escritura,
linha tel. R$ 7.300,00. Tratar:
(47) 417-2438, c/ José Carlos.

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

NEREU RAMOS - Vende-se, alv:,
toda murada, c/ 3 qtos e demais

dep., Centro, 660m2• R$
25.000,00 + finanç. CEF, Tratar:
371-4497.

NEREU RAMOS - Vende-se ou

troca-se, por casa na Ilha da

Figueira, alv., c/ 3 qtos e demais

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

n
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·ILar Imóveisl
275-2010 /9101-9028/9122-7393
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1002 - Centro - Comercial/Residencial -

'\ casa alv., cl 154,89m2, cl 4 qtos, 2 bwc,
sala conj., copa, cozinha, lavand.; chur. e

garagem. Terreno cl 341,60m2 (14x24,40) -

R$ 120.000,00 '\

,

1173 - Czerniewicz - próx. Pama - casa

alv., cl 150m2, cl suíte, 2. qtos, salas conj.,
cozinha mobiliada. Terreno cl 314,90m2 - R$

75.000,00 - aceita troca cl casa em

Blumenau.

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. K$ 140.000,00

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

I

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.

1296 - Lateral da R. Preto Waldemar
Grubba - casa alv. cl 112m2, cl 2 qtos, sala,
cozinha, bw�, depósito, lavanderia e garagem

- R$ 45.000,00

1000 - Centro - Sobrado cl 220m2, cl suíte +
2 qtos, sala íntima, escritório, garagem p/2

carros. R$ 140.000,00

VENDA
* 2022 - Centro - Terreno sf benfeitorias cf 609m2 - R$
48.000,00
* 2034 - Centro - próx. Justiça Federal- Terreno c/ 793,48m2

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

- R$ 25.700,00
* 2118 - Barra - Res. Joaquim Girolla - cÍ' asfalto - 420,00m2
(15x28) - R$ 23.000,00
*' 2151- Chico de Paula - Terreno cf 447,75m2 murado - R$

,

�5.000,00
'

* 2233 - João Pessoa - frente pf Rod. Manoel Francisco da
Costa - esquina cf 450m2 (15x30) - R$ 14.500,00
* 2294 - Vila Lalau - próx. Colégio Heleodoro Borges - terreno

sf benfeitorias medindo 583m2 (15x39) - R$ 38.000,00 -

Entrada R$ 20.000,00 e saldo parcelado.
>I< 2320 - Vila Lenzi - Terreno cf 410,17m2(15,10 x 28,50)
R$ 30.000,00
* 3000 - Ed. Cristiane Monique - suíte, 2 qtos, cozo mobiliada,
dep. emprgada, 2 vgs garagem. Área privativa de 128,09m2-
R$ 80.000,00
* 3011- Ed. 5chiochet - suíte + 2 qtos, cozinha mobiliada,
excelente acabamento, sol da manhã, Aceita troca cf apto
Joinville.
* 3012 - Ed. Eldorado - suíte + 2 qtos, 2 vagas garagem,
semi-mobiliada. R$ 74.500;00 - aceita imóvel na praia de

ltapoá.
* 3050 - Cond. Royal Barg _inovo, cf suíte, 2 qtos, sacada
cf chur., garagem. Prédio cf piscina, salão p/ festas, sala
de jogos. R$ 100.000,00
* 3092 - Res. Bartel. - Apto novo cf suíte + 2 qtos - R$
45.000,00
* 3353 - Res. Amarilys - suíte + 2 qtos, salas conj., sacadà,
chur. e garagem - R$ 75.000,00
* 3356 - Ed. Morada do 501- novo, suíte + 1 qto, sacada cf
chur. e garagem - R$ 48.000,00

LOCACÃO
* 611- Casa de madeira cf 3 qtos - Schroeger - próx. Marisol \

- R$ 180,00
* 617 - Apto suíte, 2 qtos, dep. empregada - Ed. Jacó
Emmendoerfer - Centro - R$ 450,00
* 618 - Apto cf 3 qtos - Av. Getúlio Vargas - R$ 350,00
* 620 - Centro - Ed. Carvalho - apto cf suíte + 2 qtos - R$
550,00 ,

* 621- Apto cf 1 qto - próx. WEG II, Nova Era - R$ 200,00
* 622 - Apto cf suíte + 2 qtos - Ed, lsabella - R$ 550,00
* 624 - Centro - Ed. schtochet - apto cf suíte, 2 qtos, cozo

mobiliada. Prédio ,cf piscina, playground, chur., salão festas
'festas e quadra poiiesportlva - R$ 600,00
* 625 - Apto cf 2 qtos - Ed. Caetano Chiodini - R$ 330,00
* 627 - Apto cf.3 qtos - próx. Supermercado Mané - Barra Rio
Cerro - R$ 220,00

.

* 629 - Apto cf 2 qtos +' dep, emp. - Ed. Joana (calçadão) -

R$ 350,00
* 631 - Apto Novo cf suíte + 1 qto - Res. Ilha dos Açores -

Vila Lenzi - R$ 280,00 ,

* 632 - Apto Novo cf 2 qtos - Ilha da Figueira - R$ 260,00
* 634 - Quitinetes "Novas" cf 1 qto - próx. CoI. Nova Era -

Jardim Centenário - R$ 220,00
* 635 - Centro - Ed. Marquartdt - Quitinetes - a partir de R$
200,00
* 656 - Sala cornl. cf 70m2 - R. João Picolli - R$ 350,00
* 660 - Sala comI. cf 40m2 (1º piso) - Centro - R$ 200,00
* 664 - Sala comI. cf 150m2- NOVA - Av. Waldemar Grubba

- Vila Lalau - R$ 670,00
* 667 - Sala cornl. cf 60m2 - Guaramirim - R$ 300,00
* 668 - Sala comI. cf 70m2 (1º piso) - Av. Getílio Vargas"
Centro - R$ 300,00 I
* 669 - Sala comI. cf 50m2 - Centro ComI. Vasel (próx.
Prefeitura) - R$ 290,00
* 674 - Sala comI. cf 70m2 - 3 ambientes - ideal pf área
saúde - Ed. Gardênia - R$ 350,00
* 683 - Salas comerciais - cf 50m2, Rua José Teodoro. R$
280,00 ,

* 684 - Sala comI. cf 55m2, no Czerniewicz - R$ 350,00
* 805 - Galpão -' de alvo cf 200m2, no Centro. R$ 1.200,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I· NOVA SANTA ROSA - PR

Vende-se ou troca-se: por outra
em Jaraguá. Tratar: 276-3257.

PORTO BELO - Vende-se.ivende
se, 3 qtos, centro, c/133m2.
Tratar: (47) 3694922, c/ Roberto.

RIO DA LUZ - Vende-se, casa alv.,
3 qtos, si, eoz., bwe, lav., gar. Valor
a combinar. Tratar: 9993-3761 ou

376-1350, c/ Cleiton.

SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende
se, Bahia da Babitonga, mista, fundos
p/ Bahia, c/ 2 qtos, sala e eoz. R$
20.000,00, aceita-se propostas.
Tratar: (47) 379-1559, c/ Tito.

SÃO LUIZ - Procuro, p/ alugar c/
urgência. Tratar: 9992-2575, c/ Kelly.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2 lotes

c/525m2 cada, por 2 sal. de
entro e um sal. por mês, c/ água e

luz. Tratar: 274-8125, c/ Sr.
Menegheli.

SANTO ANTONIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$

,

20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, c/ João.

SOBRADO - vende-se c/ 3
quartos, copa, eoz., e bwe etc. R$
25.000,00, aceita-se troca por
carro. Tratar: 273-0378, pela
manhã ou noite. c/ Chirlei.

VILA RAU - vende-se; na Cohab,
7 peças, com escritura. R$
28.000,00. Tratar:371-9852

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

9104-6421, com sr. Almeri. .

VENDE-5E OU TROCA-SE - alv., c/
300m2 e terreno de 1500m2, por sítio.
Aceita-se terreno ou caminhão. Tratar:

371-5640, c/ Sérgio,

VILA LALAU - vende-se, sobrado
c/156m2• R. Bernardo
Dornbúsch, 2021. Terreno de

esquina. Tratar: 370-1777 ou

9112-4110, com IIson.

VILA LALAU - Vende-se, ;1.80m2,
e/3 qtos, gar. P/ 2 carros,

murada, cerca de alumínio. R$
33.000,00 + finane. Pela PREVI.
Tratar: 371-0695 ou 9993-0623.

VILA LENZI - Procura-se p/
alugar, c/ 3 qtos ou mais. Tratar:
370-1531 ou 9113-4116.

VILA LALAU - vende-se, sobrado
com apto. de 2 qtos, parte inferior
sala comercial, terreno de esquina
na Rua Bernardo Dornbuseh,
2021. Tratar: 370-1777 ou

9112-4110.

'CENTRO - Vende-se ou troca-se,
grande, recém reformado no Edif.

Jaraguá. Tratar: 9963-8588 Ou (11)
69764612, c/ Germano ou Cecília.

ED. JARAGUÁ - Vende-se, grande,
aceita-se 2 aptos de menor valor.
Tratar: (11) 62976-9448, c/
Germano ou Cecília.

LAGUNA-vende-se, apto. Ed. Donga
Matos, 'Mar Grosso, 1 suíte c/
sacada, 1 qto., 1 wc, lavanderia,
cozinha, sala c/ sacada. R$
70.000,00, acerte-se imóvel em Meia .

Praia (Itapema). Tratar: 370-8336
ou 9973-3560, c/ Osmar

LOFT - Aluga-se, eapae. De 6 a 10

Informativo
Imobiliário AIJS
ATA REUNIÃO AIJS 13/02

* Apresentoçõo da palestra realizada pela Sr. Marcia e Ademir da Sebrae

sobre' o "PROGRAMA SEBRAE DE QUALIDADE TOTAL" por solicitação
do Sr. 'Humberto Wolf. Deveriamos ter a oportunidade de incluis até 4

pessoas por imobiliária Sr. Dieter fará contato. Sr. José da Rancho

Imáveis tem interesse em fazer o programa. Também por solicitação do

Sr. Humberto naquela cidade, e ta;"bém na Humana.
* Sr. Renato Piazera explanou sobre a tribunal arbitral de Jaraguó da Sul,
explicando quais as atividades que serão executadas por este tribunal.

Não será atribuição deste tribunal as açães de âmbito familiar e criminal.

.* Sr. Almir comentou sobre a demora no retorno dos documentos para
implantação de novos. loteamentos. Deveremos marcar reunião com a

Área de Planeiamenta da Prefeitur'a Munkipal para verificar uma soluçôo.
* Sra. Dalmo comentou que houve a solicitação de investirmos os recursos

da AIJS para Cursos, Palestras e Divulgação da classe e não investir os

recursos .ern confraternizações da AIJS. Foi aprovado investir R$ 1.000,00
em painéis com a empresa Emplac, 3 painéis ao mês. Falaremos com

o CORREIO DO POVO para pleito r espaça gratuito.
* Todos os corretores associados da AIJS devem indicar "O Amigo do

Corretor ano 2002", pois no ano de 2001 foi homenageado o Sr. Almir

Menegotii Rocha. Os Corretores devem entrar em contato com o telefone

(47) 371-8009'e dar seu voto para que na Ieijodo do mês de maio

possamos homenagear o mais votado.
* Sr. Renato Piazera manifestou a necessidade de se fazer uma reunião

específica sobre Avaliações de Imáveis, para que todas as Imobiliárias

possam avaliar os imáveis cpm melhores condições técnicas.

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., chur. e
salão de festas no Res. Jardim
das Mercedes, Entr. de R$
8.000,00 + 1/2 eub por mês.
Tratar: 370-7698, c/ Vilson.

VILA,NovA - Vende-se ou troca-se,
c/ 186,20m2, Ed. Porto Belo, e/4
qtos, 1 suíte, lavabo, bwe soe., 2

sae., sala de jantar/estar/Tv, eoz.
e lav. c/ móveis sob medida. Novo,
c/ piscina e salão de festa, cf 2
vagas na gar. Valor a nego Tratar:
370-8336, c/ Osmar.

VILA RAU - Vende-se, R$ 16.000,00
+ finane. Caixa Económica Federal,
ou troca-se por terreno. Tratar:

370-0816, c/ Silmara,

ÁGUA VERDE - Vende-se, próx.
Unerj, R. dos Imigrantes, 8.450m'.
Valor a combinar. Tratar: 371-6640.

AMIZADE - Vende-se, c/318m2,
próx. Salão. R$ 11.500,00. Tratar:
9979-9970, hor. ComI.

.

AMIZADE - vende-se terreno, c/
13,5x23m, próx. Salão Amizade.
Tratar: 371-2357 ou 387-5612

AMIZADE - Vende-se, 530m, Rua
Emílio Butzke. Tratar: 9973-5212.

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.

POMERODE - Vende-se, no centro,
c/617m2. Tratar: 376-1011 ou

376-2691, c/ Guida.

MASSARANDUBA - vende-se,
terreno no centro, 18x20, casa de
alv. em eonst. R$ 12.000,00, nego
Tratar: 373-0999 c/ Eurico

SANTA LUZIA - Vende-se, c/
101.000m2, próx. Max Gums.
Tratar: 274-8125.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - vende

se, terreno no Guatupê, c/300m2,
troce-se por terreno em Jaraguá do
Sul. Tratar: 273-0378.

TERRENO - Compra-se, c/
.

1.100m2, mínimo 25m de frente.
Pago a vista ou troco p/ imóvel no
local. Tratar: 371-8009, c/ Pérola.

TERRENO - Vende-se, c/360m2•
R$ 10.000,00. Tratar: 276-0287
ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, c/670m2•
R$ 12.000,00. Tratar: 276-0287
ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, c! 600m2•
R$ 16.500,00. Tratar: 276-0287
ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, c/510m2•
R$ 14.000,00. Tratar: 276-0287
ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, c/427m2•
R$ 13.000,00. Tratar: 276-0287
ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, c/420m2,
c/ duas casas, 1 madeira e outra
alv. R$ 33.000,00. Tratar: 276-
0287 ou 276-0373.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende.

se, c/450m2, próx. CTG Trote ao

Galope. R$ 4.500,00. Tratar:
.

9113-1769.

VILA RAU - Vende-se, 4. R$
30.000,00. Tratar: 371-3409, c/
Bernadete, em qualquer horário ou

'9111-1831, com Patrícia após as

18:00hs.

VILA LENZI- vende-se, terreno com
área total de 644,00 m2, próximo
ao Colégio Giardini tenzí.na rua Jaime
Gadotti, no valor de R$19.000,OO.
Aceita-se propostas. Tratar: 371-
6310 comere. ou 9975-9543 c/
Patricia.

BARRA RIO CERRO - Vende-se,
660m2, ótima localização. Tratar:
376-0168.

CENTRO - Vende-se ou aluga-se,
escritório, c/ toda infraestrutura
montada. Tratar: 371-7391 ou

371-3216. Venda: R$ 20.000,00
/ 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, c/ Marilsa.

CENTRO - Vende-se móveis p/ loja
de moda jovem. Tratar: 372-2502.

VENDE-5E - loja de festas compl..
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, c/ José.

CENTRO - Vende-se loja na

Marechal, c/ estoque e. clientela
formada. R$12.000,OO e aceito
carro no negócio. Tratar:
371-4497.

AMIZADE - Vende-se, lotes.
Aceita-se carro no nególco, Tratar:
371-6418 ou 9973-5212.

AMIZADE - Vende-se, (13,5x27),
próx. salão. R$10.000,OO. Tratar:
387-5612.

BARRA VELHA-vende-se, terreno
próx. Posto Maioehi. Valor R$
3.500,00. Tratar: 370-9282.

CENTRO - Vende-se,
Massaranduba, 18x20, casa al�
em eonstr. R$ 12.ÓOO,OO nego
Tratar: 373-0999, é/ Eurico.

CENTRO - Vende-se, c/622m2,
c/ galpão de 135m2, todo murado.
Tratar: 371-9157.

ENSEADA - Vende-se, Balneário

Majorka. R$ 3.000,00. Tratar: 370-
8145, após as 17hs, c/ Laurita.

ILHA DA RGUEIRA - Vende-se, José
Teodoro Ribeiro" 14x28. R$
19.000,00. Tratar: 371-6640,
c/ João.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, c/
350m2, próx. salão.
H$ 10.600,00 entro + 12x

R$ 450,00. Tratar"9979-9970.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, 35 heet. Tifa Martins. Tratar:
376-0253.

JOINVILLE - Vende-se, no Jardim
Santa Mónica, c/390m2, quadra
E, lote 10. Valor a eomb. Tratar:

373-2912, c/ Valdeeir.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do
mar, eond. fechado. Ótima loe.
R$ 15.000,00. Tratar: 372-3812.

COMPRA-5E - acima de

100.000m2, c/ casa de alv.
Tratar: 3704095 ou 376-1827.

GARIBALDI- Vende-se, Ribeirão
Caeilda, c/ 200.000m2, c/
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 372-0571.

MASSARANDUBA - Vende-se, 7km
do centro, área de 60.500m2, c/
casa de mad., rancho lagoas,
plantação. Tratar: 379-1031, a noite.

RIO CERRO - Vende-se sítio, c/
área a escolher de 20.000 a

30.000m2, Tifa União, próximo
Transportadora Marquardt. Tratar:
392-3052.

'

RIO MOLHA - Vende-se,
20.000m2, le/ infraestrutura,
privacidade, junto à natureza, 5km
do centro. Doc. 100% legal. Tratar:
370-8563 ou 9975-0102.

RIO MOLHA - Vende-se,
40.850m2, verdadeiro paraíso, c/
chalé suíço, 85m2, 1 qto,l suíte e

CHACARA
São João do Itaperiú

Vende-se ou troca-se por
propriedade em Jaraguá do
Sul ou praia, c/ 12 margas,
2 casas de alv., parabólica,
foné, 2 piscinas, galpão de

festas, lagoa de peixe,
pomar, pasto, .etc,
Valor a combinar.
Tratar: 372-0665.

demais dep., gar., área p/ .

quiosque, lagoa, galpão, etc. Tratar:
370-8563 ou 9975�102.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2
chácaras, c/ 4.350m2 cada.
Tratar: 274-8125, c/ Menegheli.

TRES RIOS DO NORTE - Vende

se, chácara c/ 12 margas, c/
fonde de água. Valor a combinar.
Tratar: 371-9431.

VENDE-SE - c/ 80.000m2,
possuindo casa de 2 pisos, alv.,
lagoa. Tratar: 9113-9337, c/ Vera.

VENDE-SE um sítio c/ 104.000m2
à 1.500m da Praia.
Tratar: 373-2183, c/ Rosilene.

empregos
COSTUREIRA - Precisa-se de

costureira, com prática, máquina
overloque, que more na Vila Nova ou

proximidades. Tratar: 370-7963.

SACOLEIRA - precisa-se para venda
de Langerie, atuação na região, direto
da fábrica, exige experiência no ramo.
Tratar: (47) 339-6198.

SENHOR APOSENTADO - Contrate

se para trabalhos de entrega de
panfletos e divulgação. Boa
remuneração. Exigimos regerência.
Tratar: (47) 9114-9692.

AJUDANTE DE COZINHA -

Senhora se oferece p/ trabalhar.
Tratar: 374-1103.

DAMA DE COMPANHIA - p/
pessoas idosas, c/ ref. E
experiência. Tratar: 370-2718.

DIARISTA - Senhora se oferece

para trabalhar. Tratar: 371-7842,
dias disponíveis, terças, quartas e
sextas.

DIARISTA - ofereço-me p/
trabalhar, Água Verde ou

proximidades. Tratar: 370-6687.

DOBRAÇÃO DE ESTOPAS - Casal

se oferece para trabalhar. Tratar:
374-1103.

LAVO E PASSQ ROUPA - em

casa particular. Tratar: 275-1962.

PRESTOSERVlçoS- tomo emecânica
em geral. Tratar: 371-5640.

SERViÇOS JARDINAGEM -

Tratar: 9104-5332, com Inésio,
das 12 as 13h30 ou a noite.

SERViÇO DE PEDREIRO EM
GERAL - Tratar: 370-6170 ou

9112-3916.

ELETRICISTA

Experiência de 7 anos

Consertos de
eletrodomésticos em

geral e automóveis.
Atende em domicílio.

Tratar: 273-5086

ADMITE-SE IMPRESSORES
Para operar em máquina off-set, com

experiência. Salário compatível com a função.

A seleção:

iU
GráficaCP

Rua Walter Marquardt,
1180. Setor de Recursos

Humanos ou

pelo telefone 3707919.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A CHANCE DE REALIZAR
UM SONHO.

A OPORTUNIDADE DE FECHAR
UM GRANDE NEGÓCIO.

ÁREA DE 240.850m2, IDEAL PARA
CONDOMíNIO ECOLÓGICO.

ÁREAS A PARTIR DE RS 35.000,00
VENHA ESCOLHER A SUA!

RIO MOLHA, APÓS A GRUTA, KM 3
SERVIDÃO DAS PALMEIRAS.

À 6KM DO CENTRO, PRÓXIMO DE
TUDO QUE VOCÊ PRECISA.

LIGUE:

(47) 370-9172 1370-8563
9975-0102

.

CORREIO DOPOVO 7

VENDA UMA SOLUÇÃO
* Terreno no centro cl 750,00m2 (c/ casa antiga de

madeira).
POR QUE COMPRAR ESTE TERRENO?

* Localizado perto dos colégios, elimina o transporte
escolar.
* Localizado perto de supermercodos, hospitais,
farmácias, iqrejcs, etc.
* Ótimo investimento com retorno garantido.
* Localizado em uma área residencial, tranqüíla, com
um padrão ótimo .'
* Na relação custos benefícios, custo será transformado
bem mais rápido em retorno, investimento, comodidade,
etc.

.

Localizado na Rua Dona Antonio, 160 - Valor a combinar.
Tratar: 372-3947 ou 9102-5299

LOTES - c/ área acima de 450.,00m2, prontos p/ construir. Contendo toda infra-estrutura necessária (água, luz, esgota)
localizados a poucos metros do mercado, escola, ponto de ônibus, livre de enchente. Situodoos na Rua (95) Guilherme Bauer,
Loteamento Adelina, próximo.a Morisol S/A emSchroeder. Com valores de RS 4.000,00 a RS 6.000,00 (lotes normais).

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

OFERTA. DA SEMANA

I'
,
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8CORREIODOPOVO

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul- se
Fone/Fax: (41) 370-0251
E-mail: joraguadosul@sc.senac.br

MATRíCULAS ABERTAS

* Ténico em Comércio Exterior·
. * Técnico em Alimentos
* Técnico em Contabilidade
* Técnico em Enfermagem

F/ESC

SENA/

JARAGUÁ DO SUL

SEJA UM PROFISSIONAL PREPARADO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO
MERCADODE TRABALHO. FAÇA CURSOS NO SENAI

. Produção de Moda .;_ 40h.

Inscrições até 15/03/2002
. Modelagem Industrial - 300h.

Inscrições até 15/03/2002
. Cronometragem Básica - 90h.

Inscrições até 10/04/2002
. CNC - Torno e Centro de Usinagem (básico) - 100h.

Inscrições até 06/03/2002
. MOPE - (Treinamento Específico de Condutores de Veículos RodoviárioS

Transportadores de Produtos Perigosos) � 40h.

Inscrições até: 04/04/2002

Inscrições abertas para:

Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone 370 - 7722, pelo Site:
www.sc.senaLbr , e-mail: jaragua@senai-sc.ind.brou ligue
gratuitamente para SENAI On-line no 0800 - 48 1212.

SÁBADO, 2 de março de 2002

(i)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1173 - Centro
www.sesc-sc.corn.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-scocómobr

,.........

Taxa Única:
Comerciório e Dependenles:

10,00
Empresário e Ionveniedos
(Sinle/Sinsep): 12,00

Usuório / Comunidade em

Geral: 15,00

Julho - 03 Equipe SESC - Visita ao Hospital e
Matemidode Jorogua

GESTANTESI Grupo l' Semestre ITodas as 3' feiras, .

14h às 16h.., no SESC
MES- DIA - PROFISSIONAl- TEMA
Fevereiro - 26 - Celeneh Assad M. Dias - Pais
Grávidos, Descobrindo o Prozer da Grovidez
Marro-05-SarauPereiro-NutrXãonaGestaciio
Março - 12 -Aide Fontoura - Significado·da
Gestação paro Família
Marco-19-Dra. Suzinaro de Castro Unhares-
Conversondo com o Pediatra .

Março - 26 - MíriamVoigt- Gravidez e Saúde
Bucal da Mãe e do Bebê .

Abn1 �02 -Odenile CardealMagólhãeseMargarete
Gellert de Souza - Portel: Desenvolvimento
Psicosexual do Bebê e Formacã6 da Pe�onalidade
Abn1-09-0denileCardeálMagólhãeseMargarete
Gellert de Souza - Parte II : .Desenvolvimento
Psicosexual do Bebê e Formacão da Pmonalidade
Abril- 6 - Oro. Suzinará de (astro Unhares
Cuidodos com o Recém-Nascido
Abril- 23 - Dr. Sebastião Rezende - Tipos de
Anestesias
Maio - 07- Daphne Guizilini - Atividade
tISico na Gestação
Maio - 14 - Tania Maria de Oliveira - A
importância da relação entre Pais e Filhos
Maio - 21 - Ora. Suzinara de Castro Unhares
Perdendo oMedo do parto \
Maio- 2B-Alexandre Tomazelli-Analgesia
I Parto sem dor
Junho - 04 - Rita de Cássio Grubba -

DesenvolvimentoMotor Normal do Bebê
Junho - 14 - Daniele Henschel -

Desenvolvimento Oral do Bebê
Junho -1 B =-Judmert Eckert IMichele Bortoloti
-Amamentacão
Junho - 25 _:_Marcia R. maciel IMichele Bortoloti
ITâmara Rodrigues e Celeneh M. Dias
Schantalla/Método Canguru
Julho - 02 - Equipe SESC - Visita ao Hospital e
Matemidode Jaraguá

GESTANT!S/Grupo l'Semestrel
JARAGUIíDOSUl .MATRíCULASABERTAS

GRUPOS DE GESTANTES
SESCjHMJ

Todas as 4'feiras, 19h30 às 21 h30 - no SESC

MÊS - DIA - PROFISSIONAl- TEMA
Fevereiro - 27 - Tânia M. de Oliveira - A
importância da Relação entre Pais e Filhos
Março - 06 - AideFontoura - Significado da '

Gesl(\Ção para a Família
Março -13 - Dr. Sebastião Rezende - TIpos de
Anestesia no Parto
Marco - 20 - Michele Bortoloti IJudmeri Eckert
-Ámamentatão .

Marco:_ 27� Daphne Guizilini - Atividade Fisica
naGestacão o

Abril __:_ 03 - Odenite - Cardeal Magalhães e

Margarete Gellert de Souza
Portel: Desenvolvimento I'lioosexlXll da Bebê e Formaciio
da Personalidade

.

Abn1-1O-Odenile CardeálMagalhãeseMargarete
Gellert de Souza - Parte II : Desenvolvimento
Psicosexualdo Bebê e Formacão da Personalidade
Abn1-17-Odenife CordeálMagalhães eMargarete
Gellert de Souza - Parte III : Desenvolvimento
Psicosexual do Bebê e Formação da Personalidade
Abri - 24 - Ora. Suzinara de Costro Unhares
Cuidodos com o Recém:Nascido
Maio - 08 Rifa Grubba - DesenvolvimentoMo
tor Normal do Bebê
Maio - 15 Daniele Henschel- Desenvolvimento
Oral dos Bebês
Maio - 22 Ora. Suzinara de Castro linhares
Perdendo o medo do Parto
Maio-29 Tania Maria de Oliveira � A
importânda da relacão entre pa� e Filhos
Junho - 05 Dr. Ántonio Beleza - Sexualidade
na Gestação
Junho - 12 Eduardo Biron- Analgesia/Parto
sem Dor
Junho - 19 Marcia R.maciel/Michele Bortolotil
Tâmara Rodrigues e Celeneh M. Dias - Schantalla/
Método Canguru
Junho - 26 Míriam Voigt-Gravidez e Saúdé
Bucal da Mãe e do Bebê

Grupo Vespertino·
Todas às 39 fei�as das 14h às 16h

Início: 26 de Fevereiro
Término: 02 de Julho

Grupo Noturno
Todas às 49 feiras das
·19h30 às 21 h30

Início: 26 de Fevereiro
Término: 02 de Julho
Confira a programação
pelo fone: 371 8930 ou

3719177

Devido a alta qualidade dos alunos encaminhados
às empresas em 2001 através do serviço

de "Encaminhamento ao Emprego" da DATA TRAINING,
a MR.MICRO firma uma parceria onde o melhor

aluno do curso de 2002 em

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR
terá ESTÁGIO GARANTIDO.

E então? Vai perder esta oportunidade?
Vem para a DATA ToRAMIMG!!!

'W1:i�K4\l) @:\q?,:(���::.:, \1J]!ru'u

Av. Marechal DeodorO da Fonseca, 1085
Centro - Jaraguá do Sul/SC

Tet, : (047) 371-255.1

DATA TRAINING
t::e::NTHI:::I OI!:: qUAt..i .... t::;,I:I,.ÇÂIO PiltOil"ISlilluc::n.. "",L.

A�;ukk
��.k�
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COO 206 - Figueira - 3 qtos,
2 salas, 2 bwc, coz., lav.,

dispensa, 2 garagens, escritório
- VALOR R$ 60.000,00

COO 027 - Vila Lenzi - 3 qtos,
2 salas, 2 bwc, coz., lav., 2

;

garagens - Valor R$ 60.000,00

COO I 14 - VILA LENZI e

SOBRADO NOVO - I suite, 2

qtos, 2 salas, 2 bwc, coz., lav.,
terreno todo murado, - Valor

R$ 95.000,00

CORREIODO POVO 9

Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-292.0 - 275-2777'

'CRECI 001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

COO 144 - Ana Paula - 3 qtos,
sala, copa, coz., lav., bwc, gar.>

Valor R$ 35.000,00

COO 200 - Barra do Rio Molha -

3 qtos, sala, coz., lav., bwc, gar.,
casa de madeira nos fundos -

Valor R$ 45.000,00

COO 108 - SAO LUIZ - Sobrado - I
suite com closet mobiliado, coz.mob.,

2 bwc mobiliados, 3 qtos, 2 salas,
mobiliadas, 2 gar., dispensa, área de

festas - Valor R$ 120.000,00

COO 2Q6 - Figueira - 3 qtos,
2 sal�s, 2 bwc, coz., lav.,

'

dispensa, 2 garagens, escritório
- VALOR R$ 60.000,00

COO 176-ILHADAFIGUEIRA
- Residência em alv. medindo

2.000,00m2 - I suite, 2 qtos, 2

salas, 2 bwc, coz., lav., dispensa, gar.,
área de festas, piscina, terreno
medindo 2.000,00m2 todo'murado

- Valor R$,75.000,00

COO 203 - OURO VERDE -

Residência em alv. medindo
40,OOm2 - I qrtos, copa/coz.,
lav., bwc - R$ 20.000,00'

COO 207 - [araguá Esquerdo - I

suite, 3 qtos, 2 salas, copa, coz., lav., 2
bwc, 2 gar., área de festas, dispensa,
dep. De empregada - Valor R$
I

I 10.000,00
'

COO 034 - BAEPENDI - Sobrado
medindo 350,00m2 - I suite, 5 qtos
e demais dep. - ao lado da Rádio

Jaraguá - Valor R$ '160.000,00

,

COO 165 - SCHROEDER - ,MINI
CHACARA - Residência em alv,

nová - I suite, 2 qtos, sala, cOZ., lav.,
bwc, área de festas, piscina em

construção, 'fonte, grande área de

jardim; terreno todo murado -

VALOR R$ 35.000,00

COO 180 - SÃO LUIZ -

Residência medindo 144,00m2 - I

suite, 2 qtos, sala, bwc, copa, coz.,
lav., gar-., dispensa, galpão - Rua João
franzner - Valor R$ 65.000,00

COO 013 - Ana Paula - 3 qtos, 2

salas, 2 bwc, coz., lav., dispensa, gar.,
sala comercial, - Valor R$ 49.000,00

. COO 058 - Ana Paula - 3 em I -

Sala comercial com bwc, residência
em.alv, c/3 quartos,galpão em alv. cl

bwc - Valor R$ 90.000,00

C;OD 075 - BARRA -

LOTEAMENTO PAPP - casa em alv.

medindo I 74,00m2, t�rreno medindo
524,00m2, I suite, 2 qtos, 2 bwc, sala,
copa, coz., lav., dispensa, gar., terreno
todo murado - Valor R$ 130.000,00

COO 157 - VILA NOVA.:,_ Residência
-rnedindo I 92,00m2 - I suite, 2 quartos,
2 salas, copa, coz., lav., 3 bwc, dep. de
empregada com bwc, 70% mobiliada -'

Valor R$ 130.000,00

COO 199 - 'LOTEAM. MIRANDA
- Residência mista - 3 quartos, salas,
cozinha, lavanderia, bwc, garagem -

Valor R$ 20.000,00

COO 129 - RAU - 3 qtos, sala,
copa, coz., lav., bwc, terreno todo
murado perfazendo 2 esquinas -

Valor R$ 70.000,00

COO 021 - VILA RAU - Residência
medindo I 72,00m2 - construção
moderna-I suite, 2 qtos.sala, copa,
coz., lav., 2 bwc, dispensa, área de
festas cl chur., terreno todo murado,
casa nova - Valor R$ 75.000,00

COO 131 - VILA NOVA

Residência medindo 235,00m2 - 3

qtos, 3 salas, escritório, sala, coz.,
lav., gar., área de festas com chur. -

Valo� R$ 120.000,00

COO 116-ANAPAULA;,_
Residência em alvenaria - 3 quartos,

\
sala, coz., lav., bwc, terreno todo
murado - Valor R$ 60.000,00 \

Lanchonete completa com o

prédio - instalações para
lanches, refeições, sorvetes e

sucos - Valor R$ 45.000,00

COO 089 - ILHA DA
FIGUEIRA - SOBRADO

NOVO - I suite com doset, 2
qtos, 2 salas, copa, coz., gar. - Valor

R$ 95.000,00 - aceita troca

COO 198.- NOVA BRASILlA
- Casa mista, terreno todo.

murado medindo 588,00m2 - 3
qtos, sala, coz., lav., bwc.gar.
Rua José ErT?éndoerfer - Valor

R$ 60.000,00

COO I II - AGUA VERDE -

Residencia mista - 3 quartos, 2

salas, coz., lav., bwc, gar., galpão
nos fundos, terreno todomurado

- VALOR R$ 32.000,00

RESIDENCIAL
CATARINA ERSCHING
· 8 andares com 4 aptos por andar
· 2 elevadores - gar. - bicicletário - salão' de
festas - piscina - salão de jogos - play ground
· Aptos de 2 e 3 quartos, com suíte
· Bwc social - sala em dois -ambientes - copa
cozinha - ar condicionado embutido

Local�zação privilegiada (CENTRO)
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Sistema Federação das (ndústrias '

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

/

veícul�os
completo,4 portas, cor prata. Valor
R$ 12.500,00, aceito troca por
menor valor. Tratar: 9101-0813.

ASTRA - Vende-se, 00, 2p, bordá.
Tràtar: 370-3113.

BLAZER - Vende-se D� 4.3,
16V, 97, cinza, compl., aceito
troca. Tratar: (47) 9101-3070 ou

(47) 366-0146.ASTRA - Vende-se, 00, vermelho,
compl. - ar. Valor R$ 22.500,00.
Tratar: 370-3113 ou 9973-5158. CARAVAN - Vende-se, 81, verde

met., ótimo estado. R$ 2.500,00,
aceito carro de menor valor.ASTRA - GLS, 2.0, ano 95,

Fone: (47)
370-8622

Palia Fire EX, 1.0,
Corsa Sedan à ar

Corsa Pick'Up 1.6
Gol MI 1.0, 2p
Fiesta 1.0, 4p
Vêctra 2.0, compl. \

Corsa Wind
Kombi 1.6
5- 1 O Deluxe, diesel
Corsa Wind
Parati Cl 1.8
Escort Gl 1.6

Peugeot 504 Diesel
Omega Gl 2.0
Gol! GTI 2.0
Gol Cl 1.6
Chevette Dl 1.6/5
Kombi 1.6
8elina GLX

Chevy 500l
Del Rey Gl, 4p
Kombi Dupla Diesel
Chevette 1.6

Branco 01
Verde 00
Branca 99
Branco 98

yermelho 98
Bordô .97
Preto 96
Branca 96
Roxa 96
Branco 95
Bardô 95
Prata 95
Branca 95
Cinzo 94
Cinzo 94
Bronco 92
Vermelha 91
Branca 90
Vermelha 89
Cinzo 88
Prata 86
Amarela 82
Branco 83

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Tratar: 9111-3768.

CHEVY - Vende-se, 84. Bom
estado. R$ 2.700,00. Tratar:
372-2402, cl Marcio.

CHEVY - 500 SL, 88. Torro! Valor
R$ 3.500,00. Tratar: 276-3223.

CHEVY - Vende-se, 92, DL,
branca, rodas esp., capota
marítima, ótimo estado.

.

R$ 6.20q,00. Tratar: 273-1001.

reparos na lataria. Valor R$
3.000,00. Tratar: 9122-2333.

CHEVETTE - Vende-se, 89,
branco, gas., lataria ótimo estado.
Tratar: 273-1001, clWaldir.

CHEVETTE - Vende-se, 89, prata,
gas., 1.6, SL. R$ 4.200,00.
Tratar: 371-5343.

CORSA - vende-se, Super, 971
97, 4p. Tratar: 9953-1878 cl
Leonardo.

.

CORSA - Vende-sé, Sedan Super
2000, 1.0, 16V. Tratar:
9122-9528.

CORSA-vende-se, milenium,Ol,
4p, cl 8.000km rodo R$15.odo,00
ou carro de menor valor. Tratar:
275-2860. cl Sandro.

CORSA- vende-se, 4p, branco,
97, vidro, trava eletr., alarme,

.

único dono, 64.000km, Tratar:

9975-6766, cl Evandro.
, .

CORSA - GL 1.4, vidro e trava

eletrica, ano 95. Tratar: 9973-

81355, falar com Nick.

CORSA SEDAN SUPER - Vende

se, 00100, 1.0, prata, gas., cl
rodas liga leve. Tratar: 372-0676.

CORSA SUPER - Vende-se, 1.0,
96, 49.000km originais. Único
qono. Aceita-se moto até 3.00'0,00.
R$ 10.000,00. Tratar: 371-6640,
cl João.

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, cl opc. Valor negociável.
Tratar: 275-1096.

DIPLOMATA - vende-se, 89, grafite.
R$ 5.800,00. Tratar: 376-3287.

0-20 -"Vende-se, conquest, 95,
branca, drive turbo de fábrica.
R$ 30.000,00. Tratar: 273-1001.

0-20 - vende-se ou troca-se,
conquest, 96\ motor turbo plus,
150cv, compl. R$ 32.000,00.
Tratar: 371-8301 ou 9979-8090.

CHEVY - Vende-se ou troca-se, 93,
branca, alc., camping. R$ 5.300,00.
Tratar: 370-3244 ou 9112-4950.

CHEVETTE HATCH - Vende-se,
80, ótimo estado. R$1.700,00.
Tratar: 373-3128, clWilson.

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álc. R$ 4.200,00. Tratar:
370-0690.

CHEVETTE - ano 87, álcool, com

Gol MI, 1.0, IImp. des., ar qte sr branco gas,
S-10, 2.0, deluxe, completa 96 branca gas.
Paratl CL 1.8 94 bordô gas.
Paratl CI; 1.6 90 azul meto gas.
GoICL1.6 92 branco gas.

GM
Vectra, 2.0, GL, compl. 97 branco gas.
Kadett SL, 1.8, d.h., ar qte, limp. 93 gas.
Cheve 500, 1.6 00 prata gas,
Chevette 1.4, SL 79 dourado gas.
Chevette 1.6, SL ffi prata gas,
Logus CU, 1.8 95 azul 'x gas.

RAT \
Palio EX, 2p, pára-choque pers. 99 branco gas.
Palio EX, 1.0, 2p, IImp., des.ar q. 98 preto gas.
Uno Mille, 4p, compl. - ar 98 vermelho meto gas.
Uno1.3 88 azul ale.

FORD
Ford KA, 1.0, completo, - a.r 98 cinza gas.
Escort 1.6, ar qte, desemb.94 vermelho gas,
Escort XR3, conv., compl., ar, rod.88 vermelho gas.

KADETT - Vende-se, 91, v.e., esp.
elétr. R$ 4.000,00. Aceito carro e

moto de menor valor. Rnan. o.
restante. Tratar: 370-7703, cl
Ademilson.

KADETT - vende-se, 94, GLS,
completo original. R$ 8.900,00.
Tratar: 371-1012 cl Álvaro.

KADETT - Vende-se., 90, SLE, vidro

elétr. R$ 5.500,00. Tratar: 373-0131.

KADETT - Vende-se, GL, 94, d.h. +

SÁBADO, 2 de março de 2002.
�

trio eletr. Tratar: 273-1001.

MARAJÓ - Vende-se, 81, cinza,
barbada: R$ 1.400,00. Tratar:
370-0670.

MARAJÓ - Vende-se, 87, em ótimo

estado, vermelha, alc. Toda
reformada. Tratar: 370-7703, com
Vomir.

MONZA - Vende-se, 92, SL/E, 4p,
comp. Apenas R$ 7.800,00.
Tratar: 276-3223.

'

MONZA - vende-se, 85, SLE, R$
3.500,00. aceito troca. Tratar:
9122-1157.

MONZA - Vende-se ou troca-se,
SLE, 86, ótimo estado. Tratar:
376-0580.

MONZA - SLE, ano 90, compl. -r •

ar. Valor R$ 4.500,00 e assumir

12 parcelas. Tratar: 276-;1.044,
falar com João.

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 prestação.
Tratar: 371-9464 ou 371-6916.

MONZA - Vende-se, 94, painel
dig., freios abs, arcond., d.h., vid.
e trava eletr., 4p. R$ 6.000,00 +

presto Tratar: 37:t'9464 ou
'

371-6916.

MONZA - Vende-se, SLE, 86. R$
2.500,00. Tratar: 275-0329.

MONZA CLASSIC - Vende-se, 89,
compl., vermelho 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, cornl.

OMEGA; Vende-se, 93, GLS,
cornpl, 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.

OMEGA - GLX 2.0, 93, completo,
impecável, vendo ou troco. Valor
R$ 11.900,00. Tratar: 9975-0383.

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 �UXE - Vende-se, 2001,
gabinada compl. Tratar: 376-1701.

S-10 DE LUXE - Vende-se pu
troca-se,'96, compl., azul, motor
novo. Tratar: 370-8622.
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MENEGOTTI'

À IMOBILIÁRIA MENEGOTTI, ALÉM DE OFER-ECER UM

ÓTIMO AiíE;:NDIMENTO, ESTÁ SEMPRE BUSCANDO

SqLUÇÃO PARA O CLIENTE.
Há mais de 20 anos no mercado, localizada no centro de Jaraguá
do Sul, e com uma história positivade soluções imobiliárias, a·
Menegotti trabalha em diversos segmentos do mercado imobiliário,
bem como locação, compra e venda de imóveis industriais,
comerciais e residenciais, administração e parecer comercial .. No
quediz respeito a loteamentos, a proprietária, Maria Salete S.

Menegotti Rocha, comenta: "Jaraquá do Sul tem carência de lotes

populares. A burocracia por parte de órgãos responsáveis impede a

realização dos sonhos das pessoas. E é saljendo das necessidades

que oferecemos um sistema de loteamento com baixa entrada e

financiamento de até 60 meses pela própria imobiliária."
Garantindo tranqüilidade na negociação, a Imobiliária Menegotti
oferece também assessoria jurídica, seguro e pagaménto do

aluguel através de banco ou da própria administradora, além de
trabalhar com imóveis de terceiros.
Felizes em manter parcerias como a ParcImóveis e fazer parte da

I

Associação de Imobiliárias de Jaraguá do Sul, a Imobiliária
, Menegotti deixa claro que trabalha com a tabela do �R ECI

(Conselho Regional de Corretores de Imóveis), oferecendo
profissionalismo e transparência nos negócios .

.
Se o cliente procura diferencial, pode comparecer à Imobiliária
Meneqotti, que fica na Rua Barão do Rio Branco,545, ou ligar
para 371-0031. Na Internet, o endereço é

www.immenegotti.hpg.com.br .

DESABAFO
l'jARAGUÁ Do. SUL TIEM

CARÊNCIA DE Lo.TES

po.PULARES. A

BURo.CRACIA Po.R PARTE

DE ÓRGÃo.S
, RESPo.NSÁVEIS IMPEDE

, A REALIZAÇÃO. Do.S

So.NHo.S DAS

PESSo.AS", DESABAFA
MARIA SALHE

,
.

M ENEGo.TTI,
PRo.PRIETÁRIA

=�
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APTOS EM CONSTRUÇAO COM ADMINISTRAÇAO PROMA .sobradopara2morad�����:e����;��:e���;�EeNd��aisdep.-pronto-parte I

" superiorem construção - Terreno com 600m2, Lot. Versailhes - R$ 75.000,00 I
• Casa em alv. com 180m2, na Rua Alexandre Koeler, 122 - Figueira, om suíe + 2

Iqtos e demais dependências - R$ 65.000,00
'

"

• Casa em âlvenaria cf 140m2, 3 quartos, sala, coz., bwc, terreno cf 600m2 - Rua ii
Luiz Pícolli - R$ 50.000,00 - Aceita sítio Jaraguá do Sul ou região.

I• Casa em madeira com 3 qtos, sala, coz., bwc, área de serviço e garagem - Rua

Carlos Meyer, 164 - R$ 45.000,00 I
• Casa cf suíte + 3 qtos, Rua Angelo Benetta - R$ 75.000,00

'

• Sobrado parcialmente acabado - Lot, Versailhes - R$ 89.000,00 'I
• Residencial Amaryllis, Aptos 304 A, semi-mobiliado, suíte + 2 quartos. R$ I75.000,00
• Apto, na 304 - suíte + 1 qto - Ed. Catarina Erching - Rua Adolfo Fiedler, 304 - R$ I
75.000,00 f

'

I• Apto, na 302 - Cond, Amizade - sernl-rnobillado- 3 qtos edemais dep. - R$44.200,00
• Apto; na 303 B - Ed. Vitória Régia - Vila Lalau - 3 qtose demais dep. - R$ 56.000,00 I

I
I
I
I
I
I

....

!:3
w
L

I EM PiÇARRAS
Apto. c/170m2, em eonstr.- suíte +

2 qtos, sala. estar/jantar, bwc sociol,
eozinha/ehur., sacada, área de

serviço, c/ 2 vagas de gar.; 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

Condomínio
Residencia I

Sunflower - Rua
José Emmendoerfer

(Próx. Marechal)

- Aptos. n? 101 e 106, c/
123m2 - suíte + 1 qto. e
demais dep. Entradade
R$ 27.687,71 e assumir

parcelas de R$ 843,57
corrigidas peloCub. r

APARTAMENTOS

(,>

Lorenzo: Rua Marina
Frutuoso, esq. Leopoldo

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

churrasqueira, copa/
cozinha, lavanderia, 1 vaga

,
de garagem. Área c/

,

118,51 m2) - R$
60.150,00 s/ acab.,
entrega maio/02

Rua Adolfo Sacani, 36 - Apto. com
306m2, com suíte + 2 qtos, dep.de
empregada, 2 gar. e dernois.dep.
Edifício c/ grande Salão de Festa,
ehur., saúna, sala de ginástie�, sala
de jogos, 'piscinas, quadra eSP9rtiva,
quiosque e ploy-çround. Preços de:
R$ 150.000,00 à R$
162.000,00 s/ aeab. interno
(pare. direto c/ o proprietário)

Casa - Rua Henrique Stiengler, 30 -

'

Vila Nova - perto Sup. Breithaupt,
terreno c/450m2, 'área consto
\
335m2. R$ 200.000,00

ED. AMARYLLlS Vila Nova -

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

demais dep.·- R$ ,65.000,00
./

Edificio Marina
em construção' na
Rua Marina Frutuoso

,

- Aptos �/ suíte + 2 quartos;
c/ área de 140m2i sacada

c/ churrasqueira.
Entrada

R$ 35.843,80
(pgto jan/2002) + pare.
de, R$ 2.224,68, corrigidas

pelo CUBo Entrega de
chaves em 1 ano e 7 meses.

PRONTOS

Res. Phoenix - Apto 201, c/ suíte.
+ 2 qtos .B demais dep., Rua Barão

Rio Branco, 1 gar. 'Entrada
R$ 46.700,00, pare. de

R$ 1. i 78,18 (2.072 CUB) +

occb. interno. Previsão p/ término
,

em abril de 2003.

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

R$ 58.000,00

TERRENos/smo
• Terreno - Lot. Versalles 4 - Rua B projetada, lote 149 - R$ 37.000,00
• Terreno ideal para uso industrial c/20.000m2, na Rua Francisco de Paula - R$
130.000,00.
• Terreno em Guaramirim, local nobre para residência. R$ 22.000,00
• Terreno com 400,00 m' - Rua Espírito Santo - Centro - R$ 25.000,00
• Terreno cf área total de 400,00m2 - Nereu Ramos - Valor total R$ 12.000,00.
• 2 terrenos cf área total de 6.707 ,00m2 - Rodovia BR 280, próx. ao Trevo de

Guarnlranqa _I_ R$ 60.000,00 (cada). .

• Terreno com área de 102.752,00m2 - RuaWalterMarquardt, próx. ao Posto Cidade
II - R$ 250.000,00.
• Terreno c/62.500,00m2 - Rua Luís Sarti, Nereu Ramos - R$ 50.000,00
• Sítio com galpão de 600m2 e depósito de 50m2 + casa em alvenaria de 100m' - Próximo

à Serra de Pomerode - R$ 130.000,00

I,
I
I
I LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
• Ed. Bartel - Vila Baependi - apto t z; bloco 2, térreo - suíte + 2 qtos, cozo sob

I medida e demais dep. - R$375,00,
-

, • Ed. Tower Center - apto 703 - cf 1 suíte + 1 qto e demais dep. - R$ 450,00
• Ed. Mariana Cristina - apto cf 3 qtos e demais dep. - R$ 380,00

, • Apto. cf suíte + 2 qtos e demais dep. - Rua Angelo Tqrinelli, 78 - Vila Nova - R$

I 400,00
• Aptos novos com 2 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço e garagem -

" Lateral da Rua José Theodoro Ribeiro, próx. a lndumak - R$ 275,00.

,
• Casa alv. - R. Pedro Gonzaga, 269 - V. Nova - 3 qtos + demais dep. - R$ 380,00
• Salâs comerciais em lugares diversos, preços a partir de R$ 200,0'0 ,

L �----�

Edifício Tower Cénter - Rua João Marcatto,
esquina com Clemente Baratto

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

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

'

- Apto, n? 904/1003 c/ suíte + T
quarto e demais dep. c/ 1 garagem.
Vclor R$ 7Q.000,OO, s/ acabamento.
- Salas eomereial executivas,
acabadas
c/ 138m� - R$ 70.599,00
c/ 101,40m2 - R$ 51.874,00
c/ 1 05,26m2 - R$ 53.849,00
c/ 102,8m2 - R$ 52,591,00
(90% do CUB o m2) -

Parcelamento direto com a PROMA

PLANTÃO DE VE�DA - TERÇAS/QUARTA DAS 17 AS 19HORJ).S

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

'

R$ )55.000,00

- Jguá Esquerdo
- Terreno com

450m2,
edificação
230m2 -

R$ 85.000,00

Apto, n? 302 -

Cond. Amizade,
semi-mobiliado;
3 qtos e

demais dep.
R$ 44,200,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDIFíCIO MÔNACOvOCÊPODE 'IERUMABELAVISTA

Reff3B09: PARlAMENTO
EDIFICIO MÔNACO
Com 01 e 02

dormitórios, sacada,
churro sque iro coletiva,
play qround, ótima

localização central.
Entrada + parcelamento
direto com a construtora
jJ�QUITml
�N� �. ijl1ZU WOL.j:

Residêncial

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

- Financiamento direto pelo Banco
ou pela Construtora.
n�QUrrlln

�N� �. P+Ilm WOU:

terrenos de 400,00m2.

Reto 1104 - Casa cl 03 qtos, sala,
• bwo, copa, coz., lav., gar. pi 01

carro e chur. e edícula nos fundos

pi salão de beleza. R$ 60.000,00 .

. Troca.por imóvel em Barra Velha.

Reto 2200 CZERNIEWICZ - Terreno cl

1200,00m2, R. Jorge Czerniewicz, ao
lado do Pama - R$ 80.000,00 nego

J

I
Reto 10 CENTRO - casa cl 120,00m2
+ 1 sobrado cl 180,00m2 - Rua da

Duas Rodas - R$ 80.000,00. Troca
por imóvel em Barra Velha

..

•

•

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

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

•

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BARRA - Lot. PAPP - Casa alv. c/ 210m2 - Terreno

com 450'm2 - Suíte e/Hidro + 2 quartos + edícula +'

2 vagas de garagem c/churrasqueira - R$ 73.000,00

(aceita terreno menor valor bem localizado)

(15 x 30), Rua Centenário � Próx, Registro
de Imóveis, Preço R$ 48.000,00

e/320 r'n2 - 2 suítes + 2 Quartos +

dependências. Terreno e/2.590 m2 - fica
cozinha s/medida. Preço R$ 230.000,00

Cód 1028 AMIZADE - Casa de alv. c/
127m2 - Terreno e/432 m2 - 3 quartos.

Preço R$ 48.000,00

Cód I 120 VILA RAU - Sobrado c/
'146m2 - 3 quartos. Próximo ao

Mini-mercado Franzner.

Preço R$ 37.000,00

Cód 3076 CENTRO - Terreno d
720m2 - Rua Guilherme Weege - Preço

R$ 95.000,00

Codl089 VILA NQVA - Sobrado em

construção c/350m2. Excelente vista do
centro da cidade R$ 115.000,00 (aceita
parcelamento e imóvel de menor valor)

Cód. 300 I - SANTA LUZIA - Lotes

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód 3079 JARAGÜA ESQUERDO -

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

18.500,00 (terreno comercial)

, de Alv. e/l20 m2 - Suíte + 2 qtos - Próx.

Menegotti Malhas. Preço R$ 37.000,00

Cód 2044 CZERNIEWICZ - Aptos c/
78 m2 (2 quartos) - Rua João Nunes

(próx. PAMA). Preço R$ 37.000,.00

Cód 30{lO BARRA - Terreno e/420 m2

(14x30) - Lot. Papp.
Preço R$ n.ooo,OO

Cód 1125 VILA NOVA - Casa alv.
180 m2 - Terreno 495 m2 - Suíte + 02

qtos. Preço R$ 105.000,00
-

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

348m2. Preço R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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:SEMPRE explosivaI Depois de interpretar personagensI

I marcantes, como a ambiciosa Sandrinha

f e a temperamental Catarina, Adriana,
• i Esteves fala de sll� nova Rc:�on�gem.

,,--
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MUSEU EMILIO DA SILVA
amplia atendimentoA partir do mês que vem, o Museu

Municipal Emílio da Silva estará
atendendo em novos horários e inau

gurando uma nova fase de exposições
temporárias.A intenção, de acordo com
a diretora do museu, Alcioní Macedo

Canuto, é dinamizar cada vez mais o

espaço, sempre inovando nos temas das

exposições. A ampliação nos hodrios
de atendimento também faz parte do

projeto de visibilização do trabalho
desenvolvido pela instituição, que

rep�esenta, para o Município, o resgate
histórico e cultural de sua gente.

Outra inovação diz respeito aos

cursos de capacitação que estão sendo
ministrados aos professoresque querem
visitar o espaço acompanhados dos
alunos. O objetivo, segundo Alcioní, é
instrumentalizar os professores com as i

informações necessárias para que ele

possa servir de guia aos estudantes de
sua responsabilidade.' Os primeiros
cursos aconteceram nos dias 25 e 26 de

fevereiro, e o próximo. está marcado

para hoje. Os professores interessados
em. levar seus alunos ao museu devem
fazer o curso e agendar à visita corri

antecedência. "O objetivo é o melhor

aproveitamento das visitas, tanto para
os professores quanto para os alunos",
esclarece Alcioní,

son Jun es

A SAlA lEMÁTICA SOBRE EDUCAÇÃO RESGATAA IMPORTÂNCIADA ESCOlA NA VIDADO COWNIZADOR
I

As exposições temporárias também
devem iniciar durante o mês de março.
A primeira exposição agendada é "Uma
Aventura na Hungria". Também estão

previstas mostras relativas ao Dia da

Criança, Trajes dos anos 60; Exposição
de Cadeiras, Copa 'do Mundo, Dança e

outros assuntos relativos à cultura local
e à temática pedagógica.

Novo horário de
atendimento do museu:

SALAS TEMÁTICAS

chartJ.)_e das s?-las temáticas, que
.'. ': • • '. ,." •

-' ," o:. :.. ..'
• .. -."'. �

i fúnelbnam c011'):9 um V�:t;:aàae1t() IDf+ ffi

�. nel do tempo. Através de um acervo

b:d()s.��s eclét;isps, �n�bntram,�_�)l.[História dê ]ataguá do,>Sul, rel"re
:- sentada na sala destinada-à 2a Guer-
,

ra 'M��dial� �aucaçã eioey. de ,

Transporte, Colonizador, Emilio da

Silva

:A s.hla . temática relâtiva ·à Edu:

i cação'é uma d�s mais iriteressantes,
'PO�fl�f? resgat�:() pro��ê:�<:).•dai caç�() '.:f()rmal do Muniç�pio a

'

Terças a sextas-feiras, das 8h30 às

l1h30 e das 13h30 às 16h30.'

Quartas-feiras haverá atendimento

noturno" das 19h30 às 21h30. Aos

sábados, das 9 às 12 horas, e aos

domingos, das 15 às 18 horas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I l-

I

II 2E CORREIODOPOVO

t NO SÁBAQO PASSADO (23) FOI

-,
ABERTA A TEMPORADA DE

2002 DOS BAI LES no eTG Laço
Jaraquaense .. Foi um grande
fandanqó com o ,Grupo Reponte,
onde muita gente se divertiu até o

sol' raiar.

Abaixo, algumas fotos, confira'!

CASAIS AMIGOS DE MASSARANDUBA

TRADIÇÃO GAÚCHA

TuRMA DO 7, MUITO AGITADA
,

At;JGELA, JANE E MARY

Tl0RMA ANIMADA

ANDRÉ WINTTER, BEM ACOMPANHADO

SÁBADO, 2 de março de 2002

Tel. 275-3775
Rua Felipe Schmidt, 129

� Regala
H<>NDA=- Motos

Rua Adélia Fischer, 239
Te!. 371-2999

Rua Walter Marquardt, 727
Te!. 3708800

AGENDA GAÚCHA
. MÁRIO VIEIRA

COM. DE MADEIRAS, TRANSPORTeS
E TERRAPLANAGEM LTDA

Fones: 370-1608

275-1675

Fax: 275-3919

Av. Preto Waldemar Grubba, 1611

1 a 10 de março - Rodeio CTG Chaparral - Joinville
\

16/3 - Baile com o Grupo Rodeio - CTG Laço Jaraguaense

17/3 - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraquaense
24/3 - Torneio de Laço Piquete Lenço Branco' - Massaranduba

�,"""""""""'...
"'"

• '4·

�,
CARNES

D1InI.�

OFERTAS
"

. Coxão mole .....••....... � �$, 5,99
.Lornbo bovino � � R$ 2,99
Carne moída la : R$ 4,99
Filé americano R$ 3,99
Alcatra c/osso R$ 6,29

DEMARCHI CARNES

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

E-mail: de.marchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ana Maria,
que tua

sensibilidade

enriqueça tua

alma e também
teu coração
sonhado r e

idealista.
Parabéns pelos
seus 13 anos.

Felicidades de
dos pais,
Norberto e

Marist�la, e

das irmãs,
Paula e Ingra

15/2 - Larissa Luana Junkes
15/2 - Matheus Grassi
15/2 -' Matheus Luís'Morelra .

15/2-- Jenifer Monique Gonçalvesda Luz
16/2 - Ruthe da Silva Pereira
17/2 - Daniel Gelsleichter
17/2 - Yuri Gabriel Leitold
17/2-Vinícius Paulo Heimann da Silva
18/2 -Jóão Vitor Mews Bastos
18/2 - NatanPinheiro Bezerra
18/2-' Diogo Inácio
18/2 - Adriel Eduardo Lourenço Alves
19/2 - Ana Luísa Sardá Maiochi
19/2 - Gabriela H ornburg da Silva
20/2 - Mayat'a Ramthum de Souza
20/2 - Nathan Henrique Stolf Sawulski
2,0/2 -} Eduardo Felipe Spezia
20/2 - Eduarda de Marchi
21/2 - Bruno Prawucki
22/2 -' Gabrielle.Bilck Cheuchuk
22/2 - Gabriela Verena Krceqer
22/2 - Nathan Andryel Bollauf Antunes

,

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

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

da Alimentação,

Rua Walter MarquCJ.rdt. 284 • 37 0101 • 371 061 I

/

O gatinho Vitor Luiz

Hornburg Bago, filho de

Dulcídio Luiz Bago e
Adeliria Hornburg Bago,
aniversariou ontem (l/3)
completando 3 aninhas.
Parabéns!

Aniversariou no dia 28 de

fevereiro, completando
3 aninhas, a fofinha Elisa

Muller, filha de Elias e

Marcia. A festinha será
amanhã (3), para amiguinhos e

familiares, na Recreativa do

Breithaupt. Felicidades!

Hoje (2), a fofinha Joanna Henschel

Benatti, filha de Clair José e Katleen
B. Benatti, completa 1 aninho. A come

moração, com uma superfestinha, se

rá dia 9 de março, no Clube Atlético

Baependi

A linda Camila Juliana dos Santos

completou 9 anos no dia 27 de fe-
, vereiro. Os pais, Adilson e �o,si

marie, e a irmã, Rafaela, preparam �

uma superfestinha amanhã (3)

I
Completa 4 anos dia 6 de março a

bela.uaqueline Alessandra de
G aspe r. Os irmãos, Jackson e

Alisson, e os pais, Aleixo e Roseli,
desejam os parabéns!

o supergatinho Josué completano
dia 4 de março 1 ano e 3 meses.

Os pais, Jakson e Solange, estão

muito orgulhosos. E a Tati manda um

grande beijo ao gatinho

No dia 28 deI fevereiro completou
7 anos o sapeca Mauricio Ramos

Milnitz Júnior, filho de Marcia e

Maurí'cio. A festinha será hoje (2)
à tarde, para amiguinhos e'

,

'familiares

A gatinha Jéssica Tamara Them,
filha de Marisa-e Jerson Orlando

Them, completou 11 anos dia 26

de feverei ro
.

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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I TElETEMA: SEXO MTV

ANTES DA H�RJ
Carlos Casagrande, Bárbara

Paz e Alexandre Frota,
protagonistas de

"Marissol", já estão

trabalhando. Nesta semana

eles gravam as chamadas
da próxima novela do SBT,

que estréia em abril. A
idéia é incluir a campanha
durante os intervalos da

edição' dominical de "Casa

dos Artistas 2".

rapidinhas-..,.----�
o "Pequenas Empresas GrandesNegócios"
apresenta reportagens especiais sobre informática
e tecnologia. Além disso, o programa ensina como
ganhar dinheiro fabricando ovos de Páscoa e ain

da, dá dicas para o aumento das vendas em feiras

de negócios. O consultorSérgio Azevedo fala tam

bém sobre a importância da embalagem no pro
duto final. Globo, domingo, 7:30 h.

O "Globo Rural" exibe a reprise dos melhores

momentos de 2001. O especial sobre a goiaba,
uma fruta tipicamente brasileira é o tema do pro

grama. A reportagem revela ainda diferentes técni

cas de cultivo, incluindo as que resultam em co

lheita durante o ano inteiro. GLOBO, DOMINGO, 8 H.

"DoidaDemais", de Sérgio Resende, é o cartaz
da "Sala Brasil". Na história, a falsária Letícia,
vivida por Vera Fischer, é perseguida por Leo,
seu ex-amante, que não se conforma com a sepa

ração. Com Paulo Betti,]oséWilker, Ítalà Rossi

e Carlos Gregório, entre outros. BANO, SEGUNDA,
22H.

Fábio Massari comanda o "Jornal daMTV".
Nele, o jornalista enfatiza os principais lançamen
tos e aponta novos talentos da música pop ain

da desconhecidos. Durante a semana, Massari

faz umaprévia no "Drops]ornal daMTV", com
as últimas notícias do mundo da música. MTv,
SEXTA,21 H.

A cada edição urna banda tem a carreira revisa

da no "Banda MTV". O programa mostra

além da trajetória ao estrelato, algumas curio
sidades de bastidores. Ainda no "Banda

MTV", os fãs'acompanham também uma hora

__________________ 1 de show do homenageado da semana. MTv,
�EXTA, 22:30 H.

"Domingo Musical" oferece três horas inin

terruptas de videoclipe e engloba cinco programas
musicais como o "Lado B", "RiffMTV", "Na_
çãoMTV", "Clipes e Músicas" e "MinhaMTV".

MTv, DOMINGO, 19 H.

Denise Fraga revive a história da catarinenseGabi

no quadro "RetratoFalado" do programa "Fan
tástico". Amoça que queria ser jornalista, sonhava
em entrevistar Guga. Até que um dia, com a ajuda
da sorte, ela consegue ficar cara a cara com o tenista

para a surpresa de todos. No quadro, Guga será

interpretado pelo humorista Pedro Bismarck.
.

GLOBO, DOMlNGO, 20:30 H.

No "ComandoMTV" quem escolhe a pro

gramaçãode clips são os internautas através

do site www.mtv.com.br. De cada três clipes,
um será escolhido e durante sua exibição ou

tros três estarão abertos à votação. MTY, SÁBA.
DO,15H.

PA

COMODIZER

as coisas certas
Há alguns meses eu estava almoçando no

México, e uma amiga - Cristina Belloni -

fez um cornentário.
- Acho que Deus não me escuta mais,

porque vivo enchendo a paciência dele.

Todos os que estavam na mesa, riram. De minha parte, acho que Deus

escuta sempre, não importa quantas vezes pedimos alguma coisa.

Entretanto, o comentário de Cristina me fez lembrar uma história, narrada

pelo jesuíta Anthony de Mello em seu livro "O Enigma do Iluminado":

A HISTÓRIA D'OS· DOIS VID�NTES
Pressentindo que seu país em breve iria mergulhar numa guerra civil, o J

sultão chamou um dos seus melhores videntes, e perguntou-lhe quanto
tempo ainda lhe restava viver.
- Meu adorado mestre, o senhor viverá o bastante para ver todos os seus

filhos mortos.
.

Num acess? de fúria, o sultão mandou imediatamente enforcar aquele
que proferira palavras tão aterradoras. Então, a guerra civil era realmente

uma ameaça! Desesperado, chamou um segundo vidente.
- Quanto tempo viverei? -, perguntou, procurando saber se ainda seria

capaz de controlar uma situação potencialmente explosiva.
- Senhor, Deus lhe concedeu uma vida tão longa, que ultrapassará a

geração dos seus filhos, e chegará a geração dos seus netos.

Agradecido, o sultão mandou recompensá-lo com ouro e prata. Ao sair

do palácio, um conselheiro comentou com o vidente:
- Você disse a mesma coisa que o adivinho anterior. Entretanto, o

primeiro foi executado, e você recebeu recompensas. Por quê?
- Porque o segredo não está no que você diz, mas na maneira como diz.

Sempre que precisar disparar a flecha da verdade, não esqueça de 'antes

molhar sua ponta num vaso de mel.
.

GANDHI DIANTE DA IGREJA
Em sua autobiografia, Mohandas Gandhi conta que, durante seu período
de estudante na África do Sul, interessou-se pelos Evangelhos, e chegou
a considerar seriamente a possibilidade de converter-se ao catolicismo.

Para obter maiores conhecimentos, resolveu ir até a igreja do bairro onde

morava. Ali chegando, um homem lhe perguntou:
- O que deseja?
- Assistir uma missa -'-, respondeu Gandhi. - E pedir alguma ajuda de

D��
.

Gentilmente, o homem lhe disse:
- Por favor, vá até a igreja que se encontra a dois quarteirões daqui. Esta
é só para brancos.

Nunca mais Gandhi retornou a uma igreja.
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DESTAQU�S DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 3'A 9/3

DAMA DO TEATRO

(GLOBO, DOM, 13:15 H)
Tónia Carrero é a homenageada do "Gente
Inocente". Além de ser entrevista8a pelo
elenco-mirim do programa, a veterana atriz
também assiste a depoimentos dos atores
Anselmo Duarte e Paulo Autran, parceiros
em vários trabalhos. Ao final do pJ:ograma,
Tônia é surpreendida pela presença dos
netos Miguel e Carlos Thiré e dos bisnetos

Vitor eJuliana..

DECISÃO
(SBT, DOM, 20:30 H)

.

Silvio Santos comanda a "Casa dos Artistas"

e exibe os melhores momentos da semana.

Ainda no programa, alguns familiares de
André Gonçalves irão mandarmensagens
para o ator. O dia também é decisivo para

Lulo, que saberá se permanece na casa após
a votação dos internautas durante a semana.

CONFUSÃO
_(Globo, dom, 23: 30 f;I)
"O Galo Sinistro" é o episódio do "Sai de

Baixo". Na história, o ator Cássio Gabus
Mendes é Ari, um golpista que chega no
Arouche com a intenção de firm�r uma

parceria criminosa çom Caco. Os dois

planejammatar as respectivas sogras eAry
tem a função de eliminar Cassandra. Com a

confusão, Magda ac::edita que a mãemorreu,

mas a coroa aproveita a situação para dar o

troco em Caco.

Os EXCLUíDOS
(GLOBO, SEG, 13:50 H)
Os eliminados do "BigBrother Brasil" já
encontraram nova forma depermanecer na
mídia, ainda que pormaisurna semana. O

quarteto formado por Cristiana, Xaiane,
Bruno e Caetano se enfrenta no quadro
"Vídeo Game" do "Vídeo Show" ,

apresentado por Angélica. Noprograma a

turma terá que mostrar conhecimentos sobre

tevê e participar de provas, um tanto

inusitadas.

OMBUDSMAN
(MTv, SEG A SEX, 20:45 H)
Um ser virtual vai interagir com o site da

MTV rio programa "BlogMtv". O
"monstro" tece comentários sobre todo e

qualquer assunto. Ele ainda fará
interferências diárias sobre clipes e trechos de
programas da própria emissora eJogiando
ou atémesmo fazendo críticas quando
necessário.

FIM DE NOITE

(BAND, SEG A SEX, 23:30 H)
Finalmente depois de duas vezes

"

adiado, o irreverente Otávio

Mesquita vai dar o arda graça.
Ainda sem nome definido, o

programa de variedades terá

reportagens de rua, e ainda
cobertura dos principais eventos
"vips" de/São Paulo.A novidade é

a participação dealguns artistas,
que através de uma linha exclusiva

poderão dar palpites e fazer

comentários, de surpresa durante o

programa.

JOGO-CABEÇA
(MTv, TER, 22 H)
"M1IV Neurônio" é o "game" r

apresentado por Cazé Peçanha,
que vai discutir questões ligadas ao .

dia-a-dia do país, como política,
esportes e cultura. As-provas
também tratam de temas

relacionados àMTv, como música
e cinema, além dos assuntos 'em

pauta na semana.

BEM RADICAL

(MTv, QUA, 23 H)
O tenista FernandoMeligeni agora
acumula nova função. Ele é o

apresentador do "MTV Sports",
programa que apresenta uma série

de esportes radicais como surfe,
esqui aquático e rali, entre outros,
A cada edição um convidado

ilustre participa das aventuras com

o tenista. Na estréia, o guitarrista
Igor Cavallera, do Sepultura
pratica'l'snow-boarding'' em

/

Aspen, no Colorado, Estados
Unidos.

PICANTE
(MTv, SEX, 22 H)
Ainda sem título definido, o novo

programa sobre sexo-daMTV vai'
reunir o especialistaJairo Bouer e'
as VJ's Penélope Nova eDidi

Wagner. Nodebate, que substitui o
antigo "Erótica", o
novo trio de apresentadores estará
cada um em uma cabine. Por

telefone, o telespectador vai
escolher quem dos três deve

responder as dúvidas sobre o

assunto.

IEM E.QC_Q:_AoRIANA ESI.m�, _

POR CINTIA,LOPES
POpTEVÊ

megera
o jeito falante e expansivo

de Adriana Esteves se confunde

com o da afetada Amelinha, sua

personagem em', "Coração de

Estudante". A atriz, porém, pare
ce não se importar com as com

parações. "Não posso negar. Sou
bastante impulsiva também", diz
sem constrangimento.. Na ver

dade, Adriana se mostra satisfeita

por, mais uma vez, incorporar
uma personagem maluquinha.
"Fico contente por ela não são

\ '

ser o tipo de heroína romântica,
sem graça", explica. A mudança
no visual também agradou em

cheio. A atriz trocou 'o tom aver

melhado dos cabelos pelo louro.
"Adoro ser loura. Acredito tam

bém que as melhores vilãs são

louras, né?", diz a atriz, que em
"Torre deBabel" aprontou todas
na pele da ambiciosa e loura

Sandrinha.
A identificação da atriz com'

personagens de temperamento
forte está, segundo ela, se tor

nando uma marca registrada na

carreira. Ela, que também é co

nhecida pela forte personalidade,
não esconde a expectativa em

torno da participaçãe na trama

de Emanuel Jacobina, principal
mente após ,o sucesso da per
sonagem Catarina em "O Cravo

e a Rosa". "Não tenho a ingenui
dade de achar que todos os tra

balhos vão me dar a mesma feli

cidade", diz ela, para em seguida
emendar. "A Catarina foi uma \

dádiva na minha carreira. Se a

Amelinha não tiver o mesmo suces

so, vou entender", conforma-se.
Desde que aceitou o convite

do diretor de núcleo Ricardo

Waddington, há três meses, a atriz
se dedica a aulas' de equitação.
Tudo para não fazer feio no

vídeo. "Aos poucos estou .me.

adaptando. O problema é que
tenho verdadeiro pânico de

cavalas", assum!= a atriz, 'que em

determinadas cenas tem o auxí

lio de umà dublê. Esta, porém,
não é a primeira vez que Adriana
incorpora' uma "expert" em.

equitação. Em "Meu Bem, Meu
Mal", de 1990, a atriz era a ama

zona Patrícia. "É engraçado
porque soumuito urbana, adoro
praia. O campo é uma realidade

Jorg Rodrigues/Jorge/CZN

Adriana Esteves, a Amelinha de

"Coração de Estudante",

muito distante", tenta justificai.
Outra coincidência é a dobradinha com

Fábio Assunção. Foi justamente em "Meu Bem,
Meu Mal", na estréia do ator na tevê, que
Adriana contracenou com o colega pela
primeira vez. "Existe uma química muito legal
entre a gente. O Fábio é um ator sensacional",
elogia. Agora em "Coração de Estudante", a

mimada Arnelinha não dá trégua ao noivo Edu,
personagem de Fábio. "Ela tem uma perso
nalidade doentia e alimenta uma paixão
obsessiva pelo noivo", define. A atriz conta que
não teve' dificuldades para compor o perfil
possessivo da personagem. "Sempre tem aquela
prima ou vizinha que age da mesma forma.

Eu mesma tive uma crise dessas na adolescên

cia", recorda.
Até mesmo fora do "set" de gravações Adriana

resolveu adotar o papel de mãe. A afinidade
com o ator-mirim Pedro Malta, que' interpreta'
O Lipe, é enorme. Tanto que Adriana faz ques
tão de ensaiar as cenas com Pedro. "Ele é uma

criança e�cantadora. Sempre procuro dar umas
dicas de interpretação", conta ela. Mesmo nos

dias de folga nas gravações, a atriz mantém o

contato com o menino. "Nós damos tão bem

que nas horas de folga chego a levá-lo ao cin

ema", gaba-se.
Bastante caseira, a atriz faz questão de curtir,

os momentos de folga com o marido, o ator

Marcos Ricca, com quem é casada há nove anos.

"Não há programa melhor que ficar em casa

com o maridão e meu filhote", admite ela, que
é mãe de Felipe; de 2 anos. Mas esses momentos

, familiares devem tornar-se cada vez mais raros.
É que a atriz se prepara para excursionar com

,
a peça "Ponto de Vista", com 'direção de José
Possi Neto. "Vai ser uma loucura!", prevê.
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MOM
sedutor

Luciano Szafir não consegue
disfarçar o entusiasmo. Afinal fo
ram mais de dois meses de espera

para, finalmente, integrar o elenco
de "O Clone". Bastante sorriden

te, o ator se mostra orgulhoso
com a nova faceta. O motivo:

incorporar o egípcio Zein, um

empresário também conhecido

pelo sugestivo apelido de

"maldição do faraó" exatamente

por ser um destruidor de lares.

"Até que enfim chegou o mo

mento. Nem meus amigos acre

ditavam que eu ainda entraria na

novela", diz o ator' com bom

humor. Para incorporar o perfil
de um conquistador incorrigível,
Szafir aproveitou o tempo de

espera para fazer um intenso

laboratório. Além de filmes e dos

"workshops" sobre a cultura

muçulmana, o ator deseriv;l'veu
uma técnica com a professora
Mona Nassar para melhor se

adaptar ao estilo do personagem.
"Antes mesmo de o Zein surgir
na trama eu simulava algumas
situações para ele", explica.

o

Na verdade, a preocupação
do ator era entrar na trama já
com todas as nuances do pe1;so

nagem para não se sentir um

"peixe fo�a d'água". "Tenho
consciência da responsabilidade,
mas acredito que ele vai se for

tificar aos ,poucos na h,istória",
torce o ator de 33 anos, Mesmo

,gravand� há apenas uma semana,

Szafir já aponta um dos momen

tos n;ais difíceis da carreira que,
embora não pareça,' já tem cinco

anos. Foi justarriente a primeira
cena em que Zein aparece na

boate e faz uma dança sensual.
O ator confessa que ficou bas

tante nervoso. "Fechei os olhos,
,me concentrei e comecei a dançar.
Foi difícil porque não sou ex

trovertido", garante. Mas Szafir

terá que se acostumar com o jeito
Don Juan do personagem. A
partir desta semana, Zein "ataca"
Yvete vivida por Vera Fischer.
"Ele vai fazer um 'strike' na no

vela. Não vai sobrar uma mu

lher", avisa.

I

POR CINTIA LOPES

........... PºpI�y�'

Jorge Rcdrtques Jorge/CjlN -

Luciano Szafir, o Zein de "O Clone"

P - Entrarnomeio de uma trama com bons índices de audiência

como "O Clone" é problemático?
R - A novela é uma obra vencedora e os 'atores conseguiram

incorporar os personagem aos poucos. Mas eu tenho à obrigação de

entrar no ritmo. O lado positivo é que a novela é um sucesso e não

depende exclusivamente de mim ser o salvador.da história. Por outro

lado, não posso ficar por baixo. Tenho de manter o mesmo nível.

P - Você se inspirou em alguém para compor o perfil do
personagem? I

R - O Zein é um cara viajado, que sofre influências de�árias culturas,
'tanto no modo de agir .como na maneira de se vestir. Isso o torna muito

sedutor, Ele é exatamente como um filho de cônsul egípcio que morou

no Brasil por alguns anos e fez um sucesso enorme com as mulheres.

Daí surgiu o apelido "maldição do faraó". Não tive contato com ele,
mas conversei com alnigos que o conheceram.

P - Com cínco anos de carreira/você acredita que amadureceu
desde a estréia em "Anjo Mau"?

R - Estou sempre em busca de novidades, faço cursos de
. ). �

interpretação. Realmente, sou um ator dedicado, E uma carreira que se

constrói aos poucos. Não tenho pretensão de assumir o papel de
,

. \
protagorusta porque sei que vou quebrar a cara. Eu sou o meu maior,
crítico, mas acredito que com o Alfredo, o judeu da minissérie "Aquarela
do Brasil", tive um bom aproveitamento.

P - Você enfrentou dificuldades por ser judeu e agora ínterpretar
um muçulmano em "O Clone"?

)

R - Absolutamente não. Tenho um círculo grande de amizade com

árabes. É uma cultura riquíssima e as duas religiões têm vários pontos
em comum. No fundo, a origem do judaísmo e dos fundamentos'
muçulmanos é a mesma.

,_� S_Á_B_�DO, 2 de março de 2002

"Foi assim que os

portuqueses inventaram
as mulstss. "

PEDROBIAL, apresenta
dor do "Big Brother

Brasil", comentando o

namoro entre os candi
datos Vanessa e Sérgio.

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

"Vai ver que ele tá a fim de você. "ADRIANO, durante o "Big B rother

Brasil", quando J<léber disse que Pedro Bial pergunta muitas

coisas para ele.

'Acho imperdoável o fato de o Brasil ter lima rede de televisão

que das 4 da tarde até às 8 da noite só apresenta produções
mexicánas e colombianas." CARLOS LOMBARDI, autor de "O Quinto
dos Infernos", após ser perguntado sobre como encara as críticas

que fazem à G lobo. Ele diz quê no dia em que a campanha nega
tiva que se faz contra a emissora der certo, os autores vão ter um
grau de desemprego grande. E que, para quem vive de

dramaturgia, a GIGbo paga salário. Já o Sílvio Santos prefere
comprar pronto no México.

"Aau! não há um produto que não seja vendido à custe de peito é
blinda de mulher:" ELIANE GIARDINI, a Nazira de "O Clone", con
cordando com a opinião das mulheres muçulmanas, que acham
as ocidentais escravas de uma eterna juventude para poder ter

espaço, trabalho e homem.

"QlIando me reconhecem/ os homens me vêem diferente do que
SOll na tevê e nem mexem." MEL LISBOA, a Gabriela de "Desejos de

Mulher", dizendo que não se sente desejada pelos homens.

"Nas últimas três semsnes, fizemos sexo três vezespordia. "DANIEL

SABBÁ, apresentador do "Sabbá Shaw", da CNT, sobre o "regime"
radical que fez quando soube que a esposa, a cantora Syanq, ia

integrar o "Casa dos Artistas 2".

"Nenhllma delas faz o tipo dele." MYRIAN RIOS, dizendo o motivo
de não sentir ciúmes ao ver o ex-namorado André Gonçalves con
finado com mulheres cobiçadas flo-"Casa dos Artistas 2", do SBT.

A intérprete da Anita de,"O Clone", que é visivelmente apaixona
da pelo atar, talv.ez não/estivesse tão tranqüila se as concorrentes

fossem um pouco mais velhas.

"Já vivimuitomsis do que o meu rosto aparenta. " R EGI,l>;N E ALVES,
'

a Letícia de "Desejos de Mulher", sobre sua trajetória precoce.
Aos 23 anos, já foi casada por dois, 'trabalha desde os.13 e teve a

primeira menstruação aos 9. \

"ElI não minto/ cara! Nem qusndo... não .qozei, por faval;
continlla."TATHIANA MANCINI; apresentadora do "Erótica", da MTV,
após afirmar que não usa maconha e terem duvidado.

"Ela começou a insistir e respondi: 'Tá bom, eu tiro. / Então voci
tira a roups em troca. ,"R.EYNALDO GIANECCHINI, contando o que dis
se a uma fã quando ela pediu para ele tirar os óculos e o boné. O
ator assume que, às vezes, é impaciente com o assédio e acaba

denegrindo a imagem de bonzinho.
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JARAG UÁ DO SUL � RUA EMÍLIO C. JOURDAN

Hh - 19h - 21h

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

UMA MENTE BRILHANTE D1 15h - 17h45 - 20h45

O DIÁRIO DA PRINCESA
C14h30 - 19h15

2

VANILLA SI<Y
D

16h45 - 21h30

EFEITO COLATERAL
A3

14h45
»,

FANTASMAS DE MARTE F/A

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

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

.......,JIR_.8I11l•i··•··
BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

SALA 'ILME/HORÁRIO

1 ONZE HOMENS E UM SEGREDO

14h30 - 17h - 19h30 - 22h

2 UMA MENTE BRILHANTE

14h - 16h30 - 19h - 21h30

O AMOR É CEGO

14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h45

4 XUXA E OS DUENDES
A

13h30 - 15h30

O SENHOR DOS ANÉIS
A

17h30 - 21h

5 AVASSALADORAS
C

13h45 - 15h45

FANTASMAS DE MARTE
F

17.h45 - 19h45 - 21h50

6 TRAPACEIROS
C

14h - 16h - 18h - 20h - 22h05

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

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

SALA FILME/HORÁRIO

1
ONZE HOMENS E UM SEGREDO

14h - 16h30 - 19h - 21h30

XUXA E OS DUENDES
2

13h45

EFEITO COLATERAL
15h45

O AMOR É CEGO

17h50 - 20h - 22h05

UMA MENTE BRILHANTE D
14h30 - 17h - 19h30 - 22h

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

GÊNERO

P

D

C

P

A

A

C

Os últimos dias foram de completa tensão para Otávio ,

Mesquita.Prestes a estrear seu novo programa na Band, nesta
I segunda dia 4 de março, o apresentador não esconde que está

Apresentador '- "Silvio Santos, o melhor' namaior expectativa. "Hoj'e, por exemplo, acordei às cinco da
de todos".

, manhã e não voltei mais para a cama", revela. A ansiedade

tem razão de ser. Afinal, o irreverente jornalista está louco'

� para saber como vai ser a receptividade do público diante de

.
seu programa, ainda sem nome definido. "Vamos escolher na
hora. Sabe como é: tem de pensar num nome e registrar
rápido, senão vem outro ecopia'', diz pr.ecavido.
A mesma prudência é utilizada por Otávio para falar do
formato da produção diária, que será ao vivo e terá uma hora

em Manaus, há dois anos, com a Janaína". *.� h "S dm de duração -,entre 23:30 h e 00:30 . ó não vou izer o queTIME ,- Palmeiras.
vou fazer, porque � um negócio tão fácil, tão legal, que
qualquer um poderia pegar e fazer igual", diz, cheio de

� segredos. O programa já havia sido delineado em vários

! formatos. Entre eles, um "game-shaw". "Quando
•

começamos a conversar, vimos quemuita gente iria fazer
games também. Daí pedi para que revíssemos tudo", conta
Otávio, justificando os constantes adiamentos da estréia.
Embora mantenha o maior mistério sobre a nova empreitada
televisiva, Otávio deixa escapar animado que vai estar mais
interativo do que nunca. "Pode ser através de, site, e-mail e

s
' telefone. Alguns artistas, inclusive, vão ter um número especial
para falar comigo em qualquer momento do programa sem

combinação prévia", adianta.
Há 20 anos no ar, desde que começou a cobrir os bailes de
Carnaval na própriaBand na década de 80, Otávio jura não

temer as provávç:i,s c_;ít.lc�s ao novo trabalho. "Não estou

preocupado com a;ylteVg�ncia nacional. Me pre�)C'upo com a

audiência. Não faço televisão para crítico. Se estou há tanto

tempo no ar, algum valor eu devo ter. Zagallo tem razão. Vão

ter de me engolir", dispara, 'cheio de bom humor.

CHEIO de
. .,/ .

mistério
!IIII

NOME - Otávio Zanetti Mesquita.
NASCIMENTO - 20 de junho de 1959, em

Guarulhos, São Paulo.
NA TEVÊ - "People + Arts", "Animal Planet"
e "Discovery Channel"
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - "Qualquer
programa com pegadinhas em que a

vítima já está com microfone sem fio".
NAS HORAS LIVRES - "Abro uma garrafa de

um bom vinho tinto e leio".

N o C I NE M A -

" C i nem a Pa ra d i s o "

, d e "IGiuseppe Tornatore.
MÚSICA - '''What a Wonderful World', com I
Louis Armstrong".
PRATO PREDILETO - "Já agradeço a Deus por
ter comido".
O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - "Qualquer coisa
com que eu me sinta bem".

MULHER BONITA - A namorada Janaína
Barbosa.
HOM'EM BONITO - "Na faixa dos 60, Sean

Connery. Na dos 50, Richard Gere. Na dos I
40, Otávio Mesquita com 1,85 m. Tenho

1,71".
CANTOR - Djavan e Lulu Santos.
Cantora - Marisa Monte e Rita Lee.
ATOR - Harison Ford.
ATRIZ - Fernanda Torres.

o QUE NÃO PODE FALTAR NA GELADEIRA - Ovo.
PERFUME - Angel, de Thiery Mugler.
BEBIDA - Vinho tinto.
ARMA DE SEDUÇÃO - "Meu bom humor".
PROGRAMA DE ÍNDIO - "Parar em sinal de
trânsito e abastecer o carro".

MELHOR VIAGEM - "Para um hotel fazenda

FILOSOFIA DE VIDA - "Pôr a cabeça no travesseiro

e conseguir dormir tranqüilamente".
MANIA - "Se uma moeda cair no chão, paro
qualquer coisa até pegá-Ia de volta".
MELHOR COMPRA - "Tudo o que eu compro

para os meus filhos no que se refere a

educação".
SINÔNIMO DE ELEGÃNCIA - "Ser educado,
humilde e sincero".
FRASE DE IDENTIFICAÇÃO - "A crítica é fácil. A
arte é difícil".

Pedro Paulo Figueiredo/CZN

Otávio' Mesquita, da Band

vi re

INVEJA - "Tenho nojo de quem tem".
LUXÚRIA - "Ter orgasmos juntos".
GULA - "De vez em quando é bom".

COBIÇA - "Desprezível. Toda cobiça é
maldosa".
IRA - "Com gente burra".

Preguiça - "Uma coisa deliciosa".

Vaidade - "Todas, desde que 'não
escravo dela"
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SEMANA DA MULHER
Em comemoração ao Dia Inter

naclonal da Mulher, o Sesc pro
move, de 4 a 8 de março,' uma
semana especial para as mulheres

de Jaraguá do SuL Acontecerá

palestras, cursos, manicure, pedi
cure, massagem estética, dentre
outras atividades. Quem quiser
participar, deve retirar a. senha

com antecedência para o dia do

evento. Mais informações na se

de do Sesc, que fica na Rua Pre

sidente Epitácio Pessoa, 1273, ou
pelo telefone 371-8930.

EXPosiçÃO -

O Senai de Jaraguá do Sul está

realizando na 'sala 202 do Shop
ping Breithaupt uma exposição

.

I

dos trabalhos desenvolvidos por
alunos do Núcleo de Confecção
e Moda, Metal-mecânica, Eletro
eletrônica e automação indus

trial. Os' trabalhos ficarão expos
tos até'dia 10 de março.

PARA LEMBRAR
.

Dia 9 março tem show no Big
Bowlling com o DAZARANHA.

Imperdível!

DESIGN
O 10 Salão do Design - Edição
Jaraguá do Sul- acontece rio 2°

piso do Shopping Breithaupt e

conta com o patrocínio da Docol
\

Metais Sanitários, RBS-TV e tem

como principais apoiadores o

Shopping Center Breithaupt, a

Associação Comercial .e Indus
trial de Jaraguá do Sul, Asso
ciação dos Engenheiros e Arqui
tetos de Jaraguá do Sul.

FORMANDOS
Os. formandos em Arquitetura e

Urbanismo da Unerj têm colação
de grau no próximo dia 8 de

março, às 19 horas, no' Clube

Atlético Baependi, e tem como

paraninfo Roberto Breithaupt.

-,

Con'{.!tes de.,C�j�ménto
Álbuns Persortallzados
Liv

67

JARAGUÁ Dci'"$UL - se

'\", '

Av. Mat Deodoro, 406
370-2647

.

80 anos
O casal Victor Bernardes Emendõrfer e Célia Celha Lenzi comemorou

ontem (1) 80 anos de vida do empresário.
".

Felicidades é o que desejam seus colaboradores da Emmendõrfer Comércio
de Veículos Ltda. e nós, do Jornal CORREIO DO POVO. Parabéns!!!

Formanda
Filha de Célio e Maria

de Lourdes Bayer,
Heloisa Bayer colou

grau em Psicologia
pela Furb, no último
dia 20, noTeatro Car

los Gomes, em Blu

menau. Sucesso, garo
ta!!!

Aniversário
Olhem só quem está ániversa�iando!!!
Dia 5/3, Rogério completa a "idade de
Cristo". Parabéns, Rogério, de quem te

ama. "A vida é um milagre."

I A senhora da foto é Irma Riegel, que

I completou 80. �n,os no dia 2 de

I fevereiro. Parabens!
II
8

_ ... --, .. ,:: .. , ......-._._, .... -.- -._.--_- .. - .... , .... _.-- .. _-,.,.

/lh·..

···:1·
"

.n:

371..8850
: .��I:.�r�?IlI���I)�.�I!v.�!�I!! :t���.j

Novo presidente
Adolar Lueders assumiu a presidência do Centro

de Cultura Alemã de Jaraguá do Sul, junto com os .

demais membros da diretoria, eleitos no dia 20

passado, para o período 2002/2003, tendo como

uma de suas metas difundir e 'desenvolver cada vez

mais-a cultura, os costumes e as tradições ger
mânicas. Parabéns, Adolar...

Matrimônio
I Sirnara Cristiane e Willian Gorges

I casar.am-se dia 16/2, às 11 horas, na
I Capela Nossa Senhora do Rosário, no

I Rio Molha. A recepção, para
li fami I iares, aconteceu no Pathernon

I Century Hotel.

I Felicidades!
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Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

MENEGOni . (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro IIESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5266 APARTAMENTO - CENTRO - R.CEL PROC.GOMES .

DE OLIVEIRA AP. 102 - DEP: I SuíTE + 3 QUARTOS, 2
WC, COZINHA, SALA ESTARljANTAR;GARAGEM,

LAVANDERIA. PREPIO COM PISCINA,SALÃO DE FESTAS

E SALA DE GINÁSTICA. Área do terreno 0.00 m2 Área
Benfeitorias 92.00 m2 Preço: 69,000.00 5261 CASA - AGUAVERDE - R.TEODORO ACIPIO

FAGUNDES, 120 (SERVIDÃO) - CASA DE ALVENARIA COM 04

QUARTOS, 2 WC, 2 SALAS, CHURRASQUEIRA, SALA
JOGOS,COPA,COZINHA, GARAGEM + EDíCULA. TERRENO:
14,00M X 33,43M = 468,00M2. Área do terreno 468.00 m2

Área Benfeitorias 271.75 m2 Preço; 85,000.00

5270 APARTAMENTO - VILANOVA - R.ANGELO TORINELLI,
78 APTO 30 I BL. A. APARTAMENTO COM I SUíTE + I

QUARTO, SALA, COZ., WC, LAV., 2 SACADAS,GARAGEM.
CHURRASQUEIRA NA SACADA. Área do terreno 0.00m2 Área
Benfeitorias 121.00 m2 Preço: 53,000.00

5 I 57 APARTAMENTO COM SACADA - NOVA BRAS I LIA - R.

JOSÉ EMMENDOERFER,85 1- 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

5260 CASA - CHICO DE PAULA - R ..ERICO NEGHERBON,
345 - CASA DE ALVENARIA NA R. ÉRICO NEGHERBON,
345 - COM I SUíTE, 3 QUARTOS, SALA DE ESTAR, COPA,
COZINHA, WC, VARANDA E GARAGEM ( I 50,00M2) +

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

m2 Área Benfeitorias 185.00 m2 Preço: 64,000.00

• • •

5263 CASA - ILHA DA FIGUEIRA - R.EDMUNDO GEORG, 272.
CASA DE ALVENARIA COM 3 QUARTOS,SALA,COPN

.

COZINHA, WC, LAVANDERIA, GARAGEM E VARANDA.

TERRENO: 14,00M X 30,00M= 420,00M2 Área do terreno

420.00 m2 Área Benfeitorias 122.00 m2 Preço: 50,000.00

5267 CASA - CORUPA - R.GUILHERME MELCHERT, S/No CASA

.

COM 2 QUARTOS, COPNCOZINHA, BANHEIRO,
LAVANDERIA,GARAGEM. TERRENO COM 585,OOM2 ( 15,00M
X 39,00M). Área do terreno 585.00 m2 Área Benfeitorias 42.00

m2 Preço: 25,000.00
, .' : I •

5271 CASA - TRES RIOS DO SUL - R.PREF.jOSE BÁUER S/
N - CASA DE ALVENARIA DE ESQUINA, COM I surre.

02 QUARTOS, 2 SALAS, I WC, COPA, COZINHA,
LAVANDERIA, GARAGEM. (LAJE). Área do terreno

1,391.25 m2 Área Benfeitorias 186.00 m2 Preço: 75,000.00

5181 CASA MISTA - SANTO ANTONIO - R. ANTERO

CORREIA, LOTE 799 - 03 QUARTOS, SALA, _COPN
COZINHA, GARAGEM EM ALVENARIA: BWC,
LAVANDERIA, CALÇADA EM VOLTA DA CASA.

Área do terreno 399.00 m2 Área Benfeitorias 66.50 in2

Preço: 15,000.00
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Barra
A imobiliária da Barra 376-00"5

RUA ANGELO RU B I N I, 1 046
__ �-,----_b_a_r_ra_s_u_I_@_n_e_t_u_n--,-o_.c_o_m_-_.b_r _

Casa alv. cl
11 0,00m2, cl laje,
3 qtos, sala, copa,
cozo mobiliada, 2
bwc, lavanderia,
despensá, chur.,
gar., murada - Rva
João Moas, lote
30 - OuroVerde
aceita terreno no

Jaraguá Esquerdo,
São Luis-
R$ 45.000,00 •

Sobrado cl 260,OOm2, 4 qtos,
sendo 1 suíte cl hidro

masagem e doset, todos
mobilicdos clmadeira mogno
e cl sacada, cl piso em mad. e
trabalhos em gesso, 2 salas, 3
bwc sociais, copa, cozo mob.,
escritório, lav., 2 despensas,
chur. c/balcão em granito,

piscina cl 40.000 litros, portão
eletr., toda murada.

R$ 220.000,00,
aceita outra casa

até R$ 50.000,00 e carro

• • • •

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 - Jaraguá do Sul/ SC

vilsoncorretor@terra.com.br

Fone 371-2357

_ 141 - TRÊS RIOS DO NORTE - Casa de alvenaria
com 160m2• Terreno com 375m2, loteamento

Santo Antônio - R$ 28.000,00

150- ANAPAULA -casaalv., cl 140,OOm2,3 qtos, sala,
coz., bwc, gar. RuaAdenorHorongoso, 277.

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

116 - AMIZADE - casa alv., cl 230,OOm2, 4 qtos, sala,
coz.,2bwc,chur.,gar.pi 2carros. Terreno c/ 420,OOm2•
Rua Frederico Todt, 664 - R$ 25DQO,OO + financ .

•
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CENTRAL DE VENDAS

2373-0283
Rua Irineu Vilellà Veiga, 137 - Centro
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Cad. 379 - Casa em alvenaria com 112m2 - 3 quartos -

Terreno com 728,50m2 - Rua Barracão - Recanto Feliz -

R$28.000,00.

;11···� ) I �
MARIMAR
IMÓVEIS

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

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

Terreno com 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$ !p5.000,OO.

GUARAMIRIM - CENTRO

Cód. 381 - Casa madeira com 63m2 - 2 quartos - Terreno
com 360m2 - Lateral da Rua Agostinho Valentim do
Rosário - R$15.000,00.

Cód. 0001 R - Terreno com 5.000m2 - Infra-estrutura

completa - Rua 28 de Agosto - R$180.000,00.

..SK?i4 Cód. 1056 - Casa alvenaria
a com 160m2 - 1 quartos - 2

suítes - piscina - Terreno com

980m2 - Rua Henrique
Noenberg - Centro -

R$90.000,00.

GUARAMIRIM - AVAí

Cód. 979 - Casa mista com 105m2 - 4 quartos - Rua
Goltefri Kinas, 125 - R$32.000,00.

Cód. 972 - Casa mista
com .168m2 - 5 quartos
- Rua Expedicionário
Olimpio José Borges -

R$32.000,00:

. _ • •

JARAGUA DO SUL

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

suíte - Terreno com 425m2 - Condomínio Dona Benta - \

Bairro João Pessoa - R$80.000,00.

* Nereu Ramos - Ref. 60 - Em Alvenaria cl 112m2,
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Valor R$
45.000,00
* Tifa Martins - Ref. 10 - Em Alvenaria cl 120m2
sendo: O I suíte, 02 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 24.000,00
• Schroeder I - Ref. O I - Em alvenaria c/63m2, sendo:
02 dormitórios e demais dependências.Valor R$ 19.000,00

\

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

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

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

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

GUARAMIRIM - RIO BRANCO E SERENATA

Cod. 975 - Casa mista com 56m2 - 4 quartos - Terreno
com 450m2 - SC 413 Km 10 - R$12.000,00.
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Cód. 970 - Casa em alvenaria com 81 m2 - 01 quartos -

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

GUARAMIRIM -IMIGRANTES

Cód. 380 - Casa mista
com 80m2 - 3 quartos - .

l'erreno com 382m2 -

I.

Rua Pastor Lange Junior
- R$ 25.odo,00.

-

GUARAMIRIM - NOVA ESPERANÇA

Cód. 955 - Terreno com 1.500m2 - Infra-estrutura
completa - Rua Maria Zastrow - R$50.000,00.

Cód, 982 - Casa mista com 150m2 - 4 quartos - 01 suíte
Terreno com 450m2 - Rua Geraldo Jung - R$ 28.000,00 .

• Baependi - Ref. 600 - Com 127m2 de área construída,
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Valor R$
60.000,00

.

SOBRADOS:
* Vila Lalau - Ref. I II - Alvenaria cl 350m2 e sendo: 04

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

• Jaraguá 99 - Ref. 02 - Em Alvenaria cl 254m2 sendo:
Piso inferior - Sala comercial (com/Bar Equipado), cozinha,
depósito e dois Bwc's. Piso Superior - 03' dormitórios e

demais dependências. Possui Cancha de Bocha. Valor R$
60.000,00 (Excelente .ponto comercial. Estamos
abertos à negociação)
• Ilha da Figueira - Ref. 168 - Consto Mista cl 40m2
sendo 02 dormitórios e demais dependências. Valor R$
I 1.000,00
• Vila Rau - Ref. 59 - Em Alvenaria ·cl 352m2, sendo:
O I suíte, 07 dormitórios e demais dependências. Valor R$
';15.000,00
• São Luiz - Ref. 79 - Em Alvenaria cf 240m2 sendo:

PISO TÉRRIO - sala comercial cf 60m2 e, uma Kitinet cl O I

Cód. 981 � Casa alvenaria

com 137,5m2 - 3 quartos -

Terreno com 375m2 -

Amizade - GUARAMIIM -

R$28.000,00 +

FINANCIAMENTO.

Cód. 376 - Casa em

Alvenaria com 170m2 - 2

quartos - Terreno com

243m2 - Rua Victor
Bramoski CENTRO
GUARAMIRIM -

R$ 80.000,0@

Cód. 987 - 2 Casas mistas (56m2 e 36m2) - 3 quartos -

Terreno com 420m2 - Rua Pedro Francisco Klein - Centro -

R$25.000,00. (

MARIMAR IMÓVEIS Fone/Fax: 275-0051
E-mail: marimar@netuno_combr Atendemos aos sábados

das 8h as 12h Rua Fritz Barte� 77 - SL Ó3 - Baependi _ Próx. RecreativaMariso/
-

- TOPOGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUCÃO - CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
,

TERRENOS:

• São Luiz - Loteamento Mariano - Com área a

partir de 325m2, próximo ColégioJonas Alves. Valor
a partir de R$ 10.000,00, sendo entrada mais

parcelamento até 60 vezes
* São Luiz - Ref. 30 - Com área de 1.091 m2• Valor

R$ 16.000,00.
* Vieras· Ref. 13 - Com área de 600m2, próximo a

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

774m2, próximo Loja de Mat. de ConstruçõesWinter.
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

CASAS:

- Vila Lalau - Ref. 06 - Em Alvenaria cl 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 148m2,
'sendo: 04 dormitórios e demais dependências. Valor
R$ 35.000,00

• Amizade - Ref. 72 - Em Alvenaria, sendo: O I suíte,
O I dormitório e demais dependências. Valor R$
50.000,00

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

Madeira sendo: uma casa cl 02 dormitórios e demais

dependências e a outra cl 03 dormitórios e demais

dependências. Valor R$
.

38.000,00
* Centenário - Ref. 166 - Em Alvenar,ia cl 250m2,
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Possui piscina.
Valor R$ 70.000,00.

• Três Rios do Sul - Ref. I I - Em Alvenaria cl 28m2,
sendó: O I dormitório, cozinha e bwc. Valor R$ 16.000,00
+ parcelamento.
• Três Rios do Norte - Ref. 53 - Em Madeira cl 50m2
sendo: 02 dormitórios e demais dependências. Valor R$
7.200,00.
• Três Rios do Norte - Ref. 56 - Em Alvenaria cl 80m2
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Valor R$
17.000,00
• Vila Rau - Ref. 40 - Em Alvenaria cf-7'2m2, sendo: 03
dormitórios e demais dependências. Valor R$ 2'7.000,00
* Vila Rau - Ref. 96 - Em Madeira cl 100m2, sendo: 03
dormitórios e demais dependências. Valor R$ 17.000,00
* Vila Rau - Ref. 04 - Em Alvenaria cl 150m2, sendo:
O I suíte, 02 dormitórios e demais dependências. Valor R$
45.000,00
- Tifa Martins (Loteamento Firenzi) Ref. 41 - Em
Alvenaria cl 72m2, sendo: O I dormitório; O I suíte e

demais dependências. Valor R$ 40.000,00

APARTAMENTOS:

dormitório, cozinha e bwc, PISO SUPRIOR - 04

1 dormitórios e demais dependências. Valor R$

75.000,00 (Ac_eita-se sítio em troca)

SíTIOS:

- 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) cl 48m2• Possui -

lagoa d� peixe; nascente de água; riacho (córrego);
reflorestamento de eucalipto; árvores frutíferas. Valor -

R$ 75.000,00
• Schroeder - Schroeder i - Ref. 07 - Com área

de 27.500m2 com OI Casa em Alvenaria. Possui

aproximadamente 50.000 pés de palmitos (Plantados);
palmeira real (aproximadamente 10.000 pés); 05
nascentes de água. Valor R$ 45.000,00

(Negociáveis)
• Nereu Ramos - Ref. 16 - Com área de 30.000m2

toda fechada com arame, sendo: 02 casas (153m2 e

54m2), 02 lagoas de peixe, pastagem. Valor R$
82.300,00 (Excelente Oportunidade)

-TEMOS OUTRAS OPÇÕES. CONFIRA.

-Temos Carta de Crédito Imobiliário, para:
aquisição, construção ou reforma.

-Temos casas em

construímos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



mensais a partir de
fev/02 - corrigidas
pelo CUBo
Tratar: 371-8814.

CRECI 1873-J
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•

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

• alv. c/ suíte, 02 dorm.
e demais dep. no valor
de 120.000,00, por
uma casa em

Balneário Camboriu".
•

Tratar: 275-0051.

CRECI - 1989-::J

ILHA FIGUEIRA -

Vende-se, 180,00 m2
na Rua Alexandre

Koeler, 122.

R$ 65.000,00.
Tratar: 371-7044.
CRECI 1873-J

i I

I
1,

RUA LUIZ PíCOLLI -

• Vende-se, alv., c/
140m2, 3 qtos, sala,

•

eoz., bwe, terreno c/
I 600m2. R$ 50.000,00.

Aceita sítio Jaraguá do
Sul ou região.

• Tratar: 37+-7044.
• CRECI 1873-J

III

ILHA DA FIGUEIRA -

Vende-se, loteamento

Piazera, c/ 03 dorm. e
• demais dependências.

Terreno c/682m2.
• R$ 28.600,00. Tratar:

27�-0051 (CRECI
; 1989-J)

VILA RAU - Vende-se,
alv., c/ 1 suíte, 2 qtos,
sala, eoz., bwe, lav.,
gar. e ehur. Terreno c/

I 539,00m2.
•

R$ .50.000,00.
Tratar: 371-0031.
CRECI 550-J

· GUARAMIRIM - Vende

se, mista, c/150m2,
• 4 qtos, 1 suíte, gar.,
I terreno c/450m2.

Rua Geraldo Jung -

: Nova Esperança.
R$28.000,00, nego
Tratar: 373-0283 -

CRECI 820-J.

I BARRA DO RIO
.. CERRO - Vende-se, no

I 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

I jogos, copa, eoz., gar. +
edícula. Terreno 14,00

: x 33,43m - 468,00m2�

R$ 85.000,00. Tratar:
371-0031. CRECI 550-J

RAU - Vende-se ou troca

se por imóvel de menor

valor. Casa c/150m2,
terreno �/544m2.
R$ 45.000,00. Tratar:
275-0051 (CRECI 1989-J)

ÁGUA VERDE - Vende-se,
alv., 3 qtos. R$ 55.000,00.
Tratar: 371-3724.
CREC18054.

VILA LALAU - Vende-se, c/
145m2, terreno c/456m2.
Rua Carlos Egert
Aceitamos imóvel até R$
60.000,00 na troca. R$
75.000,00. Tratar: 275-
0051 (CRECI 1989-J)

CZERNIEWICZ - Vende-
I
se, c/280m2 próximo
Humana, falta aeab. em/
40% piso superior. R$
95.000,00 (Aceita imóvel
de menor valor). Tratar:
275-0051 (CRECI 1989-J)

RIO MOLHA - Vende-se,
alv., c/247m2, semi
acabada R. Adolfo Antonio
Emmendoerfer.

R$ 180.000,00. Tratar:
371-7044. CRECI 1873-J

FCO DE PAULA - Vende

se, alv., 3 qtos. <'

R$ 55.000,00. Tratar:
371-3724. CRECI 80!;i4.

NEREU RAMOS - Vende-se
\ou troca-se c/112m2, por
casa na figueira. Tratar:
275-0051 (CRECI 1989-J)

LOT. MIRANDA - Vende
se, R$ 2.500,00 entro +

24 pare. Tratar:

9962-9362. CRECI 612-J

R. SÃO PAULO - Vende-se,
315m2, próx. Canarinho.

Tratar: 371-3724.

CREC18054.

JARAGUÁ 99 - Vende-se,
lot. Casa Nova, Rua B, lote
nº 27, com 360m2.

R$ 8.000,00. Tratar:
,37�2357. CRECI 4936

-,
I

VILA RAU - Vende-se, c/
4200m2, próx. Colégio
Julio Karsten. Tratar:

371-3724. CRECI 8054.

. TERRENO - Vende-se, c/
1.460,00m2 (42x36),
Rua Virgílio Pedro Rubini.

R$ 40.000,00. Tratar:
376-0015. CRECI 1589-J

NOVA BRASILlA - Vende

se, c/ 3700m2, lateral Rua
João Planinehek, próx.
academia Jaraguá Life.
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R$ 70.000,00. Tratar:
371-3724. CRECI 8054.

JOÃO PESSOA - Vende-se, R.
Bertholdo Hefer, com
2.700,00m2. R$ 33.000,00.
Tratar: 371-2357.
CRECI 4936

JOÃO PESSOA - c/
1650m2. �$ 18.000,00.
Tratar: 371-3724.
CREC18054.

VILA RAU - R. Waldemar

Rabello, c/646m2.
R$ 27.000,00. Tratar:
371-3724. CRECI 8054.

GUARAMIRIM - Vende-se,
c/456m2, na Rua

Henrique Bernardes - Avaí.
Infra-estrutura completa.
R$14.000,00, 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:'
37�2357. CRECI 4936

TERRENO - Vende-se, c/
364,00m2 (13,00 x

28,00), lote 10 - Q - A,
Jardim Hrusehka II - São
luis. R$ 3.000,00 +

30x300,00 .. Tratar»

376-0015. CRECI 1589-J

AMIZADE - Vendê-se,
398,40m2.
R$ 18.000,00. Tratar:
37�7931. CRECI 1741�

R. FRANCISCO
PIERMANN - Vende-se,
com 560 m2 (20X28).

R$ 25.000,00. Tratar:
371-7044. CRECI 1873-J

TERRENO - Vende-se, c/
360,00m2 (12x30).
Casa Nova II, lote n Q 31.

R$ 7.500,00. Tratar:
376-0015. CRECI 1589-J

CENTRO - Vende-se, lat.
Mal. Deodoro, c/450m2.
R$ 48.000,00. tratar:
371-7931. CRECI 1741-J

BAEPENDI - Vende-se, c/
12.300m2 semi plana

"

ótima localização". R$
170.000,00 (Fundos
Metalúrgica TRAPP). Tratar:.
275-005+ (CRECI 1989-J)

TERRENO - Vende-se, c/
411.00m2 (12x34,25)
lot.Oldenburg - 3.600,00
+ 31x250,00. Tratar:
'376-0015. CRECI 1589-J

SSOL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - MARIMAR IMÓVEIS - VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS -

--I
m
o
CJ
o
:D
o
o
o
:D
:D
m

d
:D

CJ
m

�
o·
<
m

(ii

RAU - Vende-se, com
2.800m2 ao lado ..da
Recreativa da Caixa.

R$ 30.000,00. Tratar:
275-0051 (CRECI 1989-J)

CENTENÁRIO - Vende-se,
próx. ao DG da Weg.
R$ 22.000,00. Tratar:
9962-9362. CRECI 612-J .

'TERRENO - Vende-se, c/
378,82m2 (16,14x23,50),
lote n Q 87 - Loto Ouro
Verde. R$ 12.000,00.
Tratar: 376-0015.

CRECI 1589-J

RUA JOSÉ MARTINS -

Vende-se, c/ 23.400m2
(90x260). R$ 53.000,00.
Tratar: 275-0051 (CRECI
1989-J).

VENDE-SE - próx. a Justiça
Federal. Valor nego Tratar:

9962-9362. CRECI 612-J

VILA LALAU - c/ -h ou -

850m2. R$ 65.000,00.
Tratar: 371-3724.
CREC18054.

CENTRO - Aluga-se, Av.

Mal. Deodoro da Fonseca,
lado da MACOl. Tratar:

275-1594. CRECI 612-J

CENTRO - Aluga-se, Av.

Mal. Deodoro da Fonseca,
lado Data Training. Tratar:
275�1594. CRECI 61;2-J

CENTRO - Aluga-se, Rua:

Preso Ep. Pessoa, Prox.

Colégio Jangada. Tratar:
275-1594. CRECI 612-J

CENTRO - Aluga-se, Rua:

Venâncio da Silva Porto,
lado lere Informática. Tratar:
275-1594. CRECI 612-J

ESTRADA NOVA - em

frente a escola. Tratar:

275-1594. CRECI 612-J

VILA LALAU - Aluga-se, R.

Major Júlio Ferreira, 318.

Tratar: 275-1594. CRECI612-J

BAEPENDI - c/127m2 de

área construída, sendo: 03
dorm. e demais dep. Valor
R$ 60.000,00. Tratar:
275-0051. CRECI -

1989-J

BÀEPENDI - c/103m2, 1

suíte,12 qtos, sala de

estar/jantar e demais dep.
R$ 43.000,00. Tratar:
371-2357. CRECI 2357.

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, bwc
social, sala estar/jantar,
sacada c/ ehur., copa/
.cozinha, lav., 1 vaga de

gar. Área c/ 118,51m2).
R$ 60.150,00 s/ aeab.,
entrega malo/oz. Tratar:
371-8814. CRECI 1873-J

NOVA BRASILlA - Vende

se, Rua José

Emmendoerfer; 851, apto
203, cf 3 qtos, sala, eoz.,
lav., bwe, sacada. Entrada

R$ 21.200,00 + 204

meses de R$ 314,00.
Tratar: 371-0031.

CRECI 550-J

CZERNIEWICZ - Vende

se, 78m2, 2 qtos, demais
dep. R$ 37.000,00.
Finane. direto. Tratar: 371-

7931. CRECI 1741-J

EDIF. VIL A NOVA - Vende

se, c/ 3 qtos, sala, copa,
eoz., bwe, lav., sacada e

gar. R$ 55.000�00.
Valor negociável,
Tratar: 275-1594.

CR�CI 612-J

EDIFíCIO VITÓRIA' RÉGIA
- Vende-se, Apto. nº 303 A
- área de 111.70m2 - 3

quartos e demais dep., 1
vaga gar. Rua Pedro

Avelino Fagundes, 45 -

R$ 55.000,00. Tratar:

371-8814. CRECI 1873-J

EDIFíCIO MAGUILU -

Aluga-se, Rua Procópio G.

Oliveira, 1473, c/ 2 qtos e

demais dep.
R$ 280,00. Tratar:

371-7044. CRECI 1873-J

EDIFíCIO DÊNIS - Aluga
se, lateral da Rua José

Emmendoerfer, c/ 2 qtos
e demais dep.
R$ 270,00.' Tratar:
371-7044: CRECI 1873-J

EDIFíCIO MAGUILÚ -

Vende-se, Centro, c/ 2
qtos. R$ 40.000,00.
Tratar: 371-7931.
CRECI 1741-J

PiÇARRAS - Apto. c/
170m2, em construção -

suíte + 2 qtos, sala estar/
jantar, bwe social, coz./
ehur., sacada, área de

serviço, c/ 2 vagas de

gar.; Prédio o/quadra poli
esportiva, salões

de festa - Rua

Nereu Ramos.

Entrada 36.458,24 +

parcelas R$ 1.508,18

ED. DÂMARIS ó 2ª

andar, c/75m2, 1

suíte + 1 qto, bwe
social, cozinha,
sala, lav., ehur.
R$ 43.000,00. Tratar:
371-3724. CRECI

8054.
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SANTA LUZIA - c/ 2
aptos c/90m2 cada +

2 salas com. c/80m2
cada + casa misrta c/
90m2, terreno c/
2.500,00m2•
R$ 65.000,00.
Tratar: 371-2357.

CRECI 4936.

�
o
CIl

•

NEREU RAMOS -

Vende-se, c/
30.000m2 duas casa

de alv. (153m2 e
54m2) toda plana.
I

.

Aceita casa em

Jaraguá. R$
82.300,00. Tratar:

275-0051 (CRECI
1989-J)

GARIBALDI - Vende

se, c/ área de

50.000m2 c/ uma

casa em alv. de 03

dorm. e' demais dep.
no valor de

R$ 36.000,00.
Tratar: 275-0051.

CRECI - 1989-J

BARRA DO RIO

MOLHA - Vende-se, 2

casas, uma em alv.,
uma c/100m2 (2
qtos e demais dep.;
outra c/64m2 (2
qtos e demais dep.);
Construção nos

fundos (Garagem) c/
48m2. Possui lagoa
de peixe; nascente
de água; riacho

(córrego):
reflorestamento de

eucalipto; árvores

frutíferas.
R$ 75.000,00.
Tratar: 275-0051.

CRECI 1989-J

:Ii
&;
cn
o
r

Z
m
G)
o·
O
Ô
cn

�
O
CIl
r=
».
:D

ô
cn

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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PALIO - Vende-se, EL, 97,1.5, estado. Tratar: 273-1001. álcool, com d.h., super conservado. conversível, vermelho, compl., ar, 371-8116, c/ Marlene.

4p, vermelho. Tratar: 370-3113. R$ 5.500,00. Tratar: 273-1001. rodas 15. R$ 6.300,00. Tratar:
TIPO -1.6IE, ano 94, completo. 9903-2936. FIESTA-vende-se, 99, Class, c/

PALIO - Troca-se por caminhonete, Valor R$ 8.500,00. Tratar: 376- BELlNA - Vende-se, 83, cinza meto dir. hidr., 4p, branco,
\

5-10 DE LUXE - Vende-se, 00, EL, 98, branco, 4p, 1.5. Tratar: 1465, falar com Cláudia. R$ 1.500,00. Tratar: 370-7166. ESCORT - Vende-se, 86. R$ R$12.600,00. Tratar: 9117-3580

10.000km, branca. Tratar: 371- 276-3345, c/ José Roberto. 3.500,00. Tratar: 275-3711. c/ Monique.

6490, c/ Luiz. I UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P, BELlNA - GLX 1.8, 89 vermelha
PALIO - Vende-se, EX, 99, branco, vermelho. Tratar: 3714225. com direção hidráulica. Valor R$ ESCORT - Vende-se, 91, KA - Vende-se, 00/00, GL, 1.0,
2p, pára-choque personalizados. 3.900,00. Tratar: 9975-0383. impecável, prata. R$ 6.500,00. vermelho, gas. Básico. Tratar: 372-5-10 DE LUXE - Vende-se, 9q,

2.0, branca, compl., gas. R$ Tratar: 371-5343. UNO - vende-se, EP, 96, 4 portas, Tratar: 9102-8213. 0676.
I

15.500,00. Tratar: 371-5343. completo, mais ar. R$ 9.600,00. BELlNA - Vende-se, Guia escala,
PALIO - Vende-se, 98, ED, único Tratar: 9952-3282 86, compl., ar, dir., vid. e trava. R$ ESCORT - Vende-se, XR3, conv., KA - Vende-se, 98, 1.0, cinza, gas.
dono, c/ som. R$ 10.500,00. 3.200,00. Aceita-se troca. Tratar: 89, compl., preto. R$ 5.500,.00 + Compl. - ar. R$ 10.500,00. Tratar:5-10 - de luxe, diesel, 96,

impecável., vendo ou troco. Valor Tratar: 9905-3398. UNO - Vende-se, 96, EP 1.0, 4P, 372-2402. financ. sx R$ 170,00 fixas ou troca 371-5343.

R$ 29.000,00. Tratar: 276-�223. vermelho. Tratar: 3714225. por outro de maior ou menor valor.

PALIO WEEKEND - Vende-se, 00, CORCEL - Vende-se, 78. R$ Tratar: 370-7166, 376-2593 ou LANDAW - Vende-se, 80, inteiro ou

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, GL, vermelha, arcond., dir., trio elétr., UNO - Vende-se, CS 1.3, 89, 1.000,00 ou troca-se por materiais 370-9747. em peças. Valor a comb. Tratar:

compl., branco. R$ 20.500,00. air bag duplo, compl. Tratar: 9113- ótimo estado. Valor R$ 4.500,00, de constr. Tratar: 371-0695. (47) 374-1935 falar c/ Adelcio.

Tratar: 371-5343. 1011, c/ Jaime. aceito moto. Tratar: 373-0131. F-1000 - Vende-se, gabo estendida,
COURIER - SI, ano 00, completo 94, cinza, compl. Tratar: PAMPA - Vende-se, 84. Tratar:

VECTRA - Vende-se, 98/99, GLS TEMPRA - Vende-se, 16V, Ouro, UNO - Vende-se, Mille, 98, 4p, menos' ar. Tratar: 372-2331 ou 376-1701. 370-0670.

2.2, prata, gas., compl. Tratar: 95, verde met., compl. R$ \ compl. - ar, vermelho meto Tratar: 9113-23,31, falar com Sílvio ou

372;{l676 12.000,00. Tratar: (47) 374- 9905-2848. Francieli. F-1000- Vende-se, 89, perfeita. PAMPA - Vende-se, GL, 1.8, c/
2016. Valor negociável. Tratar: 370-9365. capota de fibra, 90, branca, toda

UNO - Vende-se, 94, 1.5. R$ ESCORT - Vende-se, 98, SW, verde. original. Tratar: 9903-0813, com
TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96, c/ 6.000,00. Tratar: 9952-7084, c/ Tratar: 370-3113. F-1000 - Vende-se, 98, gas., Nei.

ar e cd. R$ 11.800,00. Tratar: Mara. compl. (6 can.). R$ 21.000,00.
(47) 370-4826. ESCORT - Hobby 1.0, ano 95, cor Tratar: 371-8164. RANGER - Vende-se, XLT, 4.0, 99,

UNO - Vende-se, 90, 1.6R, prata, com manual. Em ótimo c/ 34.000km, c/gás natural. Valor
FIORINO - Vende-se, 98, aberta. TEMPRA - Vende-se, 95, 16V, branco, vid. eletr. R$ 6.300,00. estado. Valor R$ 7.700,00. Tratar: F-1000 - Vende-se, 97, gás natural, +financ. Tratar: (47) 9996-2525.
Tratar: 9903-7156, c/ Paulo. compl. R$ lÓ.500,00. Tratar: Tratar: 273-1001. , 9102-8213. ar/dir., 2 bujões. R$ 25.000,00.

9953-9966. Tratar: 371-6164. RANGER - Vende-se, LXB, 97,
FIORINO TREKING - Vende-se, UNO - Vende-se, CSL, 4p, 94, ESCORT - Hoby, 95. Valor R$ . preto met., 4p novos, convertida a

96, vermelha, c/ capota de fibra e TEMPRA - vende-se, Ouro, 92, bordó, compl. R$ 7.600,00. 3.500,00 + 26 x R$/136,00. F-1000'-vende-se, 86, turbinada gás. Tratar: 372-2316.
lona marítima. Único dono: , azul, completo. R$ 7.700,00 à Tratar: 9991-4104, c/Charles. Tratar: 376-2728. em bom estado. R$ 18.500,00.
R$ 8.900,00. Tratar: 371-2020 vista s/ troca. Tratar:9902-8433. Tratar: 275-141.2. VERONA - Vende-se, GLX, 96,

UNO - Vende-se ou troca-se, 93, ESCORT - vende-se, super, ano 95 compl., vermelho, c/ jogo de rodas e
MAREA WEKEND - 2.0 SX, ano TEMPRA,- Vende-se, 8V, 93, 4p, Tratar: 371-1335. GLI, gas., marron met., ótimo FIESTA - Vende-se, 95, 1,0, 2P, insufilme. R$ 9.800,00. Tratarr:
99, preto, completo, super inteira, compl., impecável. Tratar: 370- estado. R$ 8.900,00 ou troco por vermelho. Tratar: 3714225. 371-0695 ou 9993-0623.
com rodas e-som. Tratar: 3331. UNO - Vende-se CS 95, ar cond., outro de menor valor. Tratar: 9111-
9902-5652. vid.ztv. eletr, R$ 8,600,00, Tratar: 6209 c/ Marcelo. FIESTA - Vende-se, 01, 4p, modelo VERSALHES - Vende-se GL 1.8,

TIPO - Vende-se, 1.6 IE, 94, 273-1001. novo, c/ CD player e rodas esp. 95, prata., cornpl.> ar. Valor a
PALIO - Vende-se, 99/00, 1.0, vermelho, compl., - ar, R$ ESCORT - Vende-se, SW, 4p, 97, R$ 15.000,00 à vista, Tratar: comb. Tratar: 3704430.

brànco, gas. Tratar: 372-0676, 7,200,00, Tratar: 9905-3644, c/ compl. Valor R$17.000,00 ou 9102-8,7213,
Gilson, troco por carro de menor valor. VERSALHES - Vende-se, 94, azul.

PALIO - Vende-se, 16V, 4p, Tratar: 370-0581 ou 9102-1413. FIESTA - Vende-se, 01, c/ Excelente estado de conservação.
compl., 96. Valor a combinar. TIPO - Vende-se, 1.6, 95, 20.000km, rodas liga leve, 4p, Tratar: 372-3388 ou 9973-9643,
Tratar: 371-0742. chumbo met., rodas esp, ótimo BELlNA - Vende-se, GLX, 1.8, ESCORT - Vende-se, XR3, 88, branco. R$ 14.950,00, Tratar: c/Tereza,

,

ONSORCIO . REGATA
-,

NDISCUTlVELMENTE O MELHOR

CARROS em até 60 MESES
\

MOTOS em até 60 MESES

NOVOS E -USADOS
A PARTIR RS 275,00 A PARTIR RS 130,00

\
- ,

\ Grupos especiais com cgntemplações todo mês
FINANCIAMENTO TODA liNHA H'ONDA
Só 10% de entrada e saldo em até 3,6X Fixo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTRO/NOVA BRASILlA - cl 539,OOm2,
14 x 38,50M, frente pI rúa José

,�,,�mmendoerfer - R$ 45.000,00
�_""�

SÃO LUIS - Sobrado

cf 178,OOm2,
suíte + 2 qtos,

-

escrito sarada e

demais dep.
R$ 78.000,00

Hilmor R. Hertel
Corretor de Imóveis.

\

Creéi 9561 - SC

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

VENDE-SE
1. TERRENO com 3.500 m2, com casa alv (100 m2), defronte AGC, na Sç 416, a 1 km da
BR 280, Prox. Kienen, Bairro Vieiras, acesso a Schreeder, aceita negociar .. R$ 150.000,00

2. CHÁCARA com 14,500 m2, casa 140 m2, mista, vista de todo 0 vale, pomar, água do moro,
duas lagoas qrandes c/peixes, em Schroeder I, somente até final deste mês .. R$ 55.000,00

3. IMÓVEL RURAL, c/170.000 m2, 4;riachos, estradas internas, ideal para chácara, pastagem
ou plantação de palmeiras, Bracinho, Schroeder R$ 55.000,00

4. CHACARA 21 mórgos, fácil acesso, 4.000 palmeiras, 5.000 bananeiras, água, 3 lagoas,
um rancho de madeira boa, em Duas Mamas, Schroeder R$ 50.000,00

5. CASA em alvenaria, com 200 m2, 4 quartos, 2 salas, 2 banheiros, belo jardim, lugar calmo,
Rua Marcelino Zanella, a 800 m do Posto Mime em Schroeder R$ 55.000,00

\ 6. TERRENO com 4.888 m2 (52x94), sem benfeitorias.R. Marcelino Zanella R$ 35.000,00
7. SALA COMERCIAL(50m2), casa(75 m2) e imóvel(720m2), excelente ponto, esquina ruas

Marechal e Florianópolis, próximo Marisol, Schroeder. Aceita negociar R$ 80,000,00
8. TERRENO 450 m2, casa alv. C/laje em construção (147 m2), prox. Marisol, R. Minas
Gerais, em Schroeder (Aceita entrada + parcelas ou troca p/< valor) R$ 28.000,00

9. TERRENO urbano, 450 m2, R. XV de Novembro, prox. Marisol R$ 6.000,00
10. TERRENO urbano, 75 frenteX35m,c/água, R. Princesa Isabel, Schroeder R$ 50.000,00
11. TERRENO urbano, 540 m2, Loteamento Garcia.- Aceita financiamento R$ 6.000,00
12. TERRENO urbano, 490 m2, Loteamento Garcia.- Aceita financiamento .R$ 4.000,00
13. CASA mista(130 m2), terreno com 1125 m2,R. Dom Pedro, Rio Hem R$ 40.000,00
14. CASA alv 147 m2, terreno450 m2, R. Guilherme Zerbin, Centro R$ 50.000,00
15. IMÓVEL RURAL, c/24 margas arrozeiras, Santa Luzia R$ 100.000,00 '�
16. IMÓVEL RURAL, 150.000m2, c/2 casas boas de material, água, arado, pastagem, milho,

aipim, gado, galinhas, marrecos, palmitos, riacho, frente p/2 rios,Bracinho, Schroeder
"

.

(
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BRASíLIA - Vende-se, 76, branco.
R$ 600,00. Tratar: 374-1103.

BRASILlA - vende-se, bege, 77,
bom estado. Valor a eomb. Tratar:
9955-5884.

BRASíLA - vende-se, 80, pneus
novos, rodas esportivas.
impecável. R$ 2.000,00. Tratar:
9979-0605.

FUSCA - Vende-se, 78. R$
2.000,00. Tratar: 275-1817.

FUSCA - vende-se, 80, verde,
gas. Tratar: 9963-7641

FUSCA-vende-se, 76, branco,
gas, Tratar: 9963-7641

FUSCA - Vende-se, 77, 1.300,
branco, ótimo estado.
R$ 2.500,00. Tratar: 370-9190,
cf Porsírio.

FUSCA - Vende-se, 79, branco,
ótimo estado. R$ 2.500,00 à

vista. Tratar: 275-3729, el
Claudete, a partir das 18 horas.

FUSCA - Vende-se, 63, branco.
R$ 980,00. Tratar: 9123-0513,
c/ crts.

FUSCA - Vende-se, 74, branco,
em ótima; estado. R$1.400,00 à
vista. Tratar: 373-0919, el Lia.

FUSCA - Vende-se, 77, bege,
ótimo estado, el aro esportivo. R$
2.500,00. Tratar: 370-3545, el
Valdinei.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370-
6316.

FUSCA - Vende-se, 77, 1.500,
branco. R$ 4.300,00. Tratar:
9952-7084, el Mara.·

FUSCA - ano 85, motor 1600,
cor branco. Aceito moto no

negócio. Tratar: 370-7678, falar
com Gilmar.

GOL - Vende-se, 80, DX, branca,
gás. R$ 2.200,00. Tratar:
372-2402.

GOL - Vende-se, 1.0, 16V,
branco, 4p, únieá dona, pneus
socorro zero, totalmente revisado.

R$ 13.812,00. Tratar: 9973-
8765, cl Junior.

GOL - Vende-se, 1.0, 95, bege.
Valor R$ 7.500,00. Tratar: 373-
3298, el Pedro.

GOL - Vende-se, 88, ótimo estado,
rodas 15, bino. Tratar: (47) 9105-
9172.

GOL - Vende-se, Cl., 1.6, 89. R$
4.000,00 entro e assumir finane.

Tratar: 370-2146, el Odézio.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 92,
branco, gas. Tratar: 9903-2936.

GOL -1.8, a álcool, ano 92, em
ótimo estado.Valor R$ 6.400,00.
Tratar: 370-0724 ou 9975-4667,
falar com Fernando.

GOL - Vende-se, CL, 1.6, MI, 2p,
preto, gas., 97/98, trio elétr./d. h.
Tratar: 372-0676.

GOL - Vende-se ou troca-se por
maior ou menor valor, Cl, ;1.6,
90/90, bom estado. R$
4.900,00. Tratar: 9104-7233, el
Armando.

GOL - Vende-se, 83, motor BX.
R$ 2.500,00, aceita troca. Tratar:
372-2402, cl Mareio.

GOL - CL 1.6, 92, gasolina, verde
metálico, rodas de liga leve, em
ótimo estado. Valor R$ 4.900,00
+ 16 prestações R$ 236,00.
Tratar: 370-3244 ou 9112-495Q.

GOL - BX, ano 85, cor branco.
Valara combinar. Tratar:
370-2275.

GOL -1.0, ano 95. Valor
R$ 7.200,00. Tratar: 9953-9966.

r

GOL - Vende-se, 83, motor AP,
1.8, ale. Bom estado.

R$ 3.000,00, aceita troca. Tratar:
372-2402, cl Marcia.

GOL - Vende-se, 98, MI, verde.
R$ 11.500,00. Tratar:
9973-0229, cl Iara ou Luiz.

GOL SPECIAL 1 Vende-se, 99,
azul, el 40.000km, 4 pneus zero,
rádio, trava carneiro, corta
corrente, único dono. Tratar:

9983-0957, cl Luiz.

GOL - vende-se, 83, BX, motor
prefeito ou troco por moto

R$ 1.500,00. Tratar: 370-8629.

GOL - vende-se, 95, ClE, 1.8.
R$ 10.000,00. Tratar:
9953-9966.

GOL S - vende-se, 83, álcool, bom
estado, R$ 2.500,00. Tratar:
9973-9927, cl Emerson.

GOL - vende-se, 2001, 4p. vid,
trava, desb, cor chumbo, aceita-se
+ ou - valor ou moto. Tratar: 373-
3001 ou 9952-7084 cl Mara -

hor. ComI.

GOl-vende-se, MI, 97, 8v, verde
personalizado. R$ 11.000,00.
Tratar: 371-7260.

KARMAN GHIA - Vende-se, 70,
vermelho, motor 1.600. Tratar:
275-1444, cl Marcelo.

KOMBI- Vende-se, 82, diesel.
R$ 4.000,00. Tratar: 370-1778,
cl 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 TREllER - Vende-se, 77,
motor novo, cl frigobar, pia, fogão,
cama casal e armários. R$
4.000,00. Tratar: 376-0580.

LOGUS - Vende-se, GLI, 95,
compl., cl ar cond., d. h., trava,
vid. elétr., desemb. tras., alarme,
aros liga leve, cl engate, ôtlrno
estado. Tratar: 371-9311.

LOGUS - vende-se, 93, CL,
grafite, rodas, isufilme, ar quente,
desemb. Tras., em ótimo estado.
Tratar: 8.300,00. Tratar: 9991-
6637.

PARATI- Vende-se, 1.6 MI, 97,
Branca. Tratar: 370-3113.

PARATI-l.6 Cl, branca.
Valor R$ 12.800,00.
Tratar: 9973-5770.

PARATI- Vende-se CL 1.6, 90,
azul met., gas. Tratar: 9905-
2848.

PARATI- Vende-se, 92, Cl 1.8,
1P, bege. Tratar: 371-4225.

PARATI- Vende-se, 99, 1.0, 16v,
4p, eompl., d.h., ar cond., rodas
liga leve, alarme e trava, som,
IPVA pg até outj02. Tratar: 370-
9172 ou 9975-0102. Aceito carro

de menor valor.

PARATI- Vende-se, CL 1.8,94,

bordô, gas. Tratar: 371-5343.

PASSAT - 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, com
pequenos reparos na lata,
documentação em dia. R$
1.000,00. Tratar: 9122-1157.

PASSAT - Vende-se, 80. R$
1.400,00. Tratar: 372-2402, el
Marcia.

PASSAT ALEMÃO - Vende-se,
turbo, 99, el bco de couro,

compl., cl 52.000km, único dono.
R$ 42:000,00. Aceita-se carro de
menor valor. Tratar: 9102-6772.

PASSAT POINTER - Vende-se, 88,
1.8, 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.

POLO CLASSIC - vende-se, 971
97, completo, com ar, direção,
vidros, travas, cd e rodas.

Excelente estado, 53.000km. R$
17.500,00. Tratar: 275-0405 ou

9993-3206

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 - Vende-se, compl., 95,
Gli, 2.0, inteiro. Tratar: 371-1988,
cl Marcos.

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, el Lia.

VOYAGE - Vende-se ou troca-se

por moto, 84. R$ 2.900,00.
Tratar: 9963-7968, depois das
18h.

VOYAGE - vende-se, 86, cor
prata, gas. Valor R$ 3.500,00.
Tratar: 9905-2385.

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 comb. 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.

JEEP - vende-se Grand Cherokee
Umit Exeeutive, 96/97, preta,
completa, turbo diesel intereooler.
R$ 60.000,00. Aceita-se
automóvel de menor valor. Tratar:
370-8336 ou 9973-3560, el
Osmar

JEEP - vende-se, Toyota ..cu rto,

4x4, motor 608, 71,.em ótimo
estado. R$ 14.500,00. Aceito
troca de menor valor. Tratar:
370-0724 ou 9975-4667.

LADA 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.

PICK UPWILLYS - vende-se,
traçada com carroceria original, em
ótimno estado. Valor: 4.500,00.
Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

TOPIC - Vende-se, 98, el d.h.
Tratar: 9121-8610, cl Cleber.

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 9112-4950.

PEUGEOT S04 - Vende-se. 95,
diesel, branca. Tratar: 9975-2522.

PEUGEOUT BREAK - Vende-se,
98/99, 1.6, 16V, 4p, vermelho,
gas. Tratar: 372-0676.

PEUGEOUT - Vende-se ou troca

se por veículo, 95, pick-up 504,
diesel, branca, prot. Caçamba,
impecável. Tratar: 276,3223 HC.

PEUGEOT - 504, diesel, revisada,
vendo ou troco. Valor

R$ 14.800,00. Tratar: 370-8622.

RENAULT - Vende-se, 1.6,
Hatch, 97/97, impecável,compl.
+ rodas liga leve + aerofólio.

R$ 14.500,00 (partic.). Tratar:
9973-8580.

RENAULT SCENIC - Vende-se,
99, RT 2.0, compl., verde. R$
26.000,00. Tratar: 370-8307 ou

9955-1331.

SUZUKI SWIST - Vende-se, 1.3,
94, 2p, branco, cz .ar. Valor a
combinar. Tratar: 371-7535 ou

371-5855.

MERCEDES 1113 - Vende-se,
87, cl 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 370-2261.

CB HONDA 400 - Vende-se, 83.
Valor 1.800,00. Tratar:
9121-5180, cl Jaison.

CBR 450 - Vende-se, 91. R$
7.500,00 ou finane. de R$
1.500,00 entrada mais 36 vezes

R$ 273,18. Tratar: 9111-5064.

CBX 200 - ano 98. R$3.800,00
financ. Tratar: 373-3001 ou 9952-

.

7084 cl Mara - hor. ComI.

CBX 200 - Vende-se ou troco, el
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, cl Marli.

CBX 250 - Vende-se ou troca-se,
Twister. Tratar: 379-0165, hor.
comI., cl Murilo.

CBX 250 - Vende-se, Twister,
2001/2002. R$ 5.800,00 + 13

prestações fixas de R$ 285,56.
Tratar: 373-0642, cl Emerson.

CG - vende-se titan, Okm. R$
350,00 de entrada, saldo 36 x R$
177,00. Brinde Capacete. Tratar:
373-3001 ou 9952-7084 cl Mara
-hor. ComI.

CG - Vende-se, 01/02. Entrada
R$ 2.500,00 + 27x R$ 81,00,
verde. Aceito moto usada. Tratar

9952-7084, cf Mara.

CG - vende-se, 2001, verde. R$
3.500,00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 cl Mara - hor. ComI.

CG - vende-se, 86, cinza. R$
1.350,00. Tratar: 9991-6637

CG TITAN - Vende-se, 00, modo Novo.
R$ 3.300,00. Tratar275-0329.

CG TITAN - Vende-se, 98, azul
metálica. R$ 2.800,00 ou 36x R$
118,00. Tratar: 91l!1-5064.

FALCON 400 - vende-se, azul,
2000. R$ 8.300,00. Tratar: 373-
3001 ou 9952-7084, cl Mara
Horário Comercial

HIOSUNG CRUISE - 125, ano
97, vermelha, 20.000 Km

o"riginais. Tratar: (47) 374-1588.

HONDA - Vende-se ou troca-se,
NX400 Falcon, 00. Tratar:
9975-0383 ou 370-8622.

HONDA - XR 200, entrada +

prestação R$ 97,00 por mês. Tratar:

9973-8955, falar com Nick.

_S_Á_BA_DO_',_2_çJ_e_m_a_rç_O_d_e�2_O_O_2 ---1Ç!&�SJM.a.li.S.I- _.:..__..:..__�------C-'OR-R-E-IO-D-O-P-O-V-O-13

HONDA BIS - Vende-se, C 100,
01, vermelha, cl 2.500km. R$
2.990,00. Tratar: 370-0816 ou

9963-7710.

MOTO FALCON - 400, azul, ano
00. Valor R$ 8.300,00. Tratar:
373-3001 ou 9952-7084 horário

comercial, falar com Mara.

MX - 150, 90, cor vermelha,
emplacada final O. Valor R$ 2.100,00.
Tratar: 370-9050, falar com Simone.

NXSAHARA-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.

XLX- 350, anosa. Tratar: (47)
374-1588.

XR 200 - Vende-se, R$ 500,00
entro + 42x R$ 186,00.
Tratar: 370-5651, el Antonio.

XT600-Vende-se, 97, branca, a
mais nova da cidade. Tratar: 9953-

2627, el Samir.

YAMAHA - vende-se, YZ 125,92.
R$ 2.800,00. Tratar: 370-0724
ou 9975-4667.

YAMARA 125-vendo outroco,
ano 81. Valor: 350,00. Tratar:
371-1335.

YBR - vende-se 2001,
vermelha, el 2.000km.
R$ 3.600,00. Tratar: Tratar:
373-3001 ou 9952-7084 el Mara
hor. ComI.

•

servsços

Lanches

'371-2447

o melhor atendimento da" cidade
Rua Reinoido Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sui - SC

Bis
Irmáqulnas Indústria
• Comércio 'Ltdll•• ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
* Motores Estacionárias * Motossera
* lava Jato * Rocodeiro
* Aspirador * Mótobombas www.irmaquinas.cjb.net* Compressor, etc... * Entre outros ...

R. CeI. Procó io Gomes de Oliveira 1651 - Centro - Jara ué do Sul

GRUPOSGERADORESDEENERGIA
"Vendo "Iococõo "Conserto ·Montagem

Para
.

anunciar

ligue:
371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLÍNICA DE MASSAGEM
'PS

*Massagem Terapêutica
*Oepilação
*Manicure

: I

V (47) 275-0279 * 9963-6820

CRÉDITO
R$ 15.000,00 à
R$ 65.000,00

Parcelas à partir de
R$136,OO

Aut. do Banco Central
Inf. 9981.-3627

Cloro desinfetantes

IMPERDíVEL
Carta de Crédito para imóveis,

reformas e construção
-

R$ 107.000,00
89x R$1.518,00
R$ 50.000,00
89x R$ 539,00

Tratar: 370-2995

Produtos de Limpeza Ltda.

370-7271
Detergentesmultiuso e
Produtos de Limpeza em Geral

Rua 25 de Julho, 66,2 - E-mail: alana@netuno.com.br

O'vos, ,Coelhos de Chocolates,
Chocolate em KG, Be!io

Baiano' e Cestas Oecoradas.

37 �7621
Rua José Krause, 132 - B. Vila Nova - Jaraguá do Sul

PEDESTAL - Vende-se, 16 canhões de
luz c/ catraca e 40m fio. R$ 900,00.
Tratar: 372-3598, c/ Ane.

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

PLAY GRAUND ESCORREGADOR

I Vende-se, R$ 250,00. Tratar: 370-

II 1973 ou 9975-1299, c/ Prof. Ademar.
I

PNEUMÁTICO - vende-se, p/ Truck.
Tratar: 9992-7162.

PÓDLE - 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, c/
Narana.

PRANCHA - vende-se para alisar o

cabelo, marca Arno. R$ 50,00.
Tratar:376-3062. c/ Elaine.

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 ou troc_a-se
por carro, p/ loja de qualquer
natureza. Gôndolas c/3m cada e

várias c/ vidro. Neg. R$ 6.000,00.
Tratar: 370-7398, c/ Mágnes,

PRATELEIRAS - Vende-se, 13 gôndolas
novs, branca, dispo em vários tamanhos.
Tratar: 371-7842, com Edilene.

PRATELEIRAS - Vende-se, ideais
para lojas, de vidros e gôndolas c/ 5
e 6 divisões. Novas, c/ 3 meses de

uso, ôtimo estado. Tratar: 371-7842.

PRECISA-5E - de moça p/ dividir apto
no centro, Tratar: 371-5824, 371-7631
ou 9962-7692.

'PROCURA-5E - quitinete mobiliada na

região central. Tratar: 9103-5199, c/
Marcelo.

PROCURA-5E APTO - p/ dividir
aluguel, pr6x. Unerj. Tratar: (47) 375- .

2177, c/ Rose.

PROCURA-5E PARA DIVIDIR APTO
OU CASA NO CENTRO - tenho 21

anos, solteira, trabalho e vou

estudar. Tratar: 371-3394 comercial
ou 274-8250 residencial,
falar com Ani.

PROCURO - pessoa do sexo

masculino p/ dividir apto no centro.
Tratar: 275-2130 ou 9112-0509"c/
Carlos.

QUITINETE - Procuro para alugar ou

dividir, urgente. Tratar: 370-9006 ou

9101-8863, c/ Fábio.

RACK HOME OFFICE - Vende-se, R$
400,00. Tratar: 370-0236 ou 9973-
3080 ou Av. Barão do Rio Branco,
320-sI4.

RODAS (4) - Vende-se, originais para
Voyagen. Tratar: 9992-7162.

ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehrnann, Oficial do Registro Civil
do 10 Distrito de Jaraguã do Sul, Estado de Santa Catarina,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo
seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar os seguintes:

EDITAL n2 23.639 de 26-02-2002
MARCELO BARTEL E MILENA qE AGUIAR CORRÊA
Ele, brasileiro, solteiro, representante, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na Rua Pastor Ferdinando Schlünzen,
279, nesta cidade, filho de Ademar Bartel e Irene Krause Bartel,
Ela, brasileira, solteira, bacharel em comércio exterior, natural
de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
Guilherme, 1079, apto 201, bloco 01 , Costa e Silva, em Joinville;
neste Estado, filha de Valdir Corrêa e Janete de Aguiar Corrêa.

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

\

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E EMPREGOIDRT

A PARTIR DO O IA 04/0372002
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

I'

PLANTÃO FISCAL
13:00 ÀS 17:00H

SEGURO DESEMPREGO
. 9:00 ÀS 16:00H

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2' Vara Cível

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA
PRAZO DO EDITAL: dias

O(A) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fornerolli, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia 10/04/2002, às 15:45 horas, e, em segunda
oportunidade, no dia 25/04/2002, às 15:45, neste Juízo de Direito, situado
à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagem, 87, Vila Nova, CEP 89259-300,
Jaraguá do Súl-SC, será(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns) descrito(s),
consoante determinação constante dos autos nO 036.97.000363-0, em que

figura(m) como exequente(s) Nanete Têxtil Ltda., tendo como executado(s)
Organizações João Pessoa Cómércio, Representações e Serviços Ltda ..

Bem(ns): - Dois terços do terreno situado nos fundos da Estrada Itapocuzinho,
neste município, fazendo frente com 208,00m com terras de Francisco Kleber
Rudolfo Sacht, travessão' dos fundos com 358,00m com terras de Victor
Berwaldt com 972,00m e do lado esquerdo com terras de Oswaldo Reck com

925,00m contendo a área de 257.50Q,00m2, edificado com uma casa de

madeira; localizado nos fundos da Estrada Itapocuzinho - Via' João Pessoa, e

a 12km do centro de Jaraguá do Sul. Matrícula nO 4.936 (Valor R$ 38.556,84)
- Terreno situado nesta cidade, no lado ímpar da Rua nº 1, esquina com a Rua
n' 2, do Bairro João Pessoa, contendo área total de 1.480m2, fazendo frente
em 40,00m com a Rua nº 1, fundos em 37,47m com terras de Moacir Stringari,
estremando do lado direito em 46,OOm com Victor Berwaldt, e do lado esquerdo
em 33,00m com a rua nº 2, edificado com uma casa de' material nO 191.
Matrícula n' 6.357 (Valor R$ 41.872,63) Avaliação: RS 80.429,47, em 20/08/
2001 cujO será corrigido monetariamente até a data do(a) leilão/praça, seguindo
o rnesmorurno dado ao débito cobrado. Ônus: Recursos ou 'pencênctas.
Salienta-se que, em primeiro leilão/praça, o valor do lance nao poderá ser

inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda neste(a),
será levado à Segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais
ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es),
ficaírn) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da realização da hata
pública acima descrita E, para que chegue ao cOnhecimento de todos, partes
e terceiros, eu, Christiane Kom Alves, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza,
Escrivãto) Judicial o conferi e subscrevi Comarca de Jarguá do Sul(SC), 01 de
fevereiro de 2002.

Juiz de Direito

SÁBADO, 2 de março de 2002
�

EDITAL
PATRICIA TAVARES DACUNHAMELLO, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Cororinó,
na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se .acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

AlTEVIR SIMPLlCIO - RUA FREDERICO SCHRAUTH, 145
ANO BOM - NESTA;
ANA LUCIA KEINART MARKIGWICZ - RUA JOSE THEODORO
RIBEIRO, 1058 - NESTA;
ANllTON RODRIGUES - R. TRES RIOS DO NORTE -

NESTA;
ANllTON RODRIGUES - R. TRES RIOS DO NORTE -

NESTA;
CIA COTÁ COM DIST. ALlM. lTOA - RUA ESPED ANTONIO
FERREIRA, 1669 - CENTENÁRIO - NESTA;
COMERCIO DE CER KAZMIERSKI lTOA - RUA JOSE
THEODORO RIBEIRO, 319 - NESTA;
CONFECÇÕES BRUlAI lTOA. - RUA FREDERICO
SCHRAUTH, 145 ANO BOM ---:. CORUPÁ; .

DEGIAN MAT PARA CONSTRUÇAO lTOA. - RUA WALDEMAR
GRUBBA, 1943 - NESTA;
DEGIAN MAT PARA CONSTRUÇÃO lTOA. - RUA WAlDEMAR
GRUBBA, 1943 - NESTA;

.

EDSON MIGUEL BUCHI.- RUA CARLOS KRAUSE, 83 -

NESrA;
ELIANE INES DAlPRA - AVENIDA GUAMIRANGE S/NR -

GUARAMIRIM;
ELIANE lANG PINTO - R. ANGELO TORINElLl, 78 -

NESTA;
ESMAR TRANSPORTES lTOA. � RUA JK 107 - NESTA;
FABRICA DE BATERIAS E lAV SCARAVONATIO l..L RUA
JOSE PAPP, 45 - NESTA;
FATIMA KlEINE - 737 - JOAO MAAS lOTE 59 - NESTA;
FAZCHEl ENXOVAIS E PRESENTES lTOA. - RUA FELICIANO
BORTOLlNI, 158 - BARRA RIO - NESTA;
FRANK PINHEIRO E CIA lTOA. - RUA MARCELO BARBI, 18
- NESTA;
FUND HOSPITAL DE CURITIBANOS - RUA AlTINO
GONÇALVES DE F1832 - NESTA;
GF INDUSTRIA E COM lTOA. -'- RUA ALMA VOGT
BAGGENSTOSS, 170A -,..- NESTA;
HEI,IO lUIZ HEINECK - RUA FELIPE SCHMIDT, 218 -

NESTA; I'
HELIO ZONTA ME - RUA VALTER MARQUARDT, 623 -

NESTA;
IND. E COMÉRCIO DE CONF. AMARELA l-RUA REINOlDO
RAU, SALA 4 - NESTA;
IR USINAGEM lTOA. - RUA JORGE BUHR, 150 - VilA RAU
- NESTA;
JAIR MONTOSKI- RUA ARNOLDO PISKE 842 - NESTA;
KUCZ 'ARTEFATOS DE COURO lTOA. - R. CABO HARRY
HADLlCH 440 - CENTRO - NESTA;

.

MARCIA WESTPHAl FODI --: RUA WALTER STEINKE -

NESTA;
MARCOS ANTONIO CARVALHO MANFIO - RUA JOAQUIM
ANGELO GIROllA, 210 - NESTA;

.

MARCOS CHOllEMBERG ___: RUA DA ABOLIÇÃO, 160 -

NEStA; \

MARIA S. N. BARRETO - RUA DAS FLORES lOTE 16 -

NESTA;
MAURO lUIZ COELHO - RUA RODOLFO EGGEUAN 819
- NESTA;
NELSON FERRARI - RUA 939 - NR 350 OURO VERDE -
NESTA;
R.H.Z. COM REPRESENTAÇÕES LTOA - MANOEL
FRANCISCO DA COSTA, 2947 - NESTA;

.

SAULO ADM DE BENS LTOA. - R CARLOS BAlNCK 229 -

NESTA;
SllKlEIN COM E CONF. lTOA. -'- AV. MAL. DEODORO DA
FONSE€A 1082 -,- NESTA;
VGF COM DE ERVA MATE lTOA:- R PREFEITO JOSE BAUER,
469 - NESTA;
VAlDECIR DE NORA - RUA JOSE NARlOCH lOT 55 P 25·5
CX 02;_ NESTA;

I,

I;

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 ArthurMuller, nO 78, no prazo
da Lei, a fim de.liquidor 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, 27 de Fevereiro de 2002
Ilton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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diversos
ACADEMIA ATLETIC - Vende-se,
2001 e esteira elétrica atletic. Valor a
comb. Tratar: 371-9435, cl Zaira.

ANTENA CELULAR RURAL - Vende
se. R$ 70,00. Tratar: 276-1007.

APARELHO DE PREENCHER

CHEQUES - Vende-se. Ótimo preço.
Tratar: 9992·7162.

APARELHO DE SOM - marca CCE
com controle, 3 CDs, 2 meses de
uso. Valor R$ 350,00. Tratar: (47)
375-2190, falar com Viviane.

AQUECEDORES (2) - vende-se, a
gás. Tratar: 9992-7162.

AR�ONDICIONADO - Vende-se, eletrolux,
12.000btus ou troca-se por outro

7.5OObtus. R$ 300,00. Tratar: 997S0605.

ARMÁRIO - Vende-se, cl 2p fechado:
R$150,OO. Tratar: 370-0236 ou

9973,3080 ou Av. Barão do Rio Branco,
'320-sI4.

ARMÁRIO - Vende-se, estante pI
escritÓrio. R$ 120,00. Tratar: 370-6316.

r ARQUIVO DE AÇO - Vende-se, cj 4
gav, R$ 70,00. Tratar: 370-6316.

ARquivo D.E AÇO - Vende-se, cl 4
gav., R$ 80,00. Tratar: 370-0236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - si 4.
ARRECADO roupas e brinquedos pi

crianças carentes e para os índios do
Piraí. Tratar: 371-7341.

ASPIRADOR - Vende-se, profissional o/
lavar�stofamento. Tral,ar: 9992-8489.

ASSADOR DE CARNE - Vende-se, a
gás. R$150,00. Tratar: 371-4547.

BALEIRO - vende-se, valor a
combinar. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

BANHEIRA - Vende-se, de
hidromassagem cornpl., sem uso, nova.

R$1.000,OO. Tratar: 9102-0356.

BANHEIRA HIDRO. _ Vende-se, nova,
cornpl, pI instaiação. R$ 750,00.
Tratar: 371-4497,

BARCA - vende-se p/ tlngl.mento de

malhas p/ 200kg. Tratar: Recado e/,
Adão 9992'{)233 ou 9125-1.426 c/Elisa.

BARCO DE ALUMíNIO - Compra-se,

motor 15hps e carretinha. Tratar:
275-2277 ou 9102-4424, cl Élio.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se, 5m
de alumínio, cl partida elét., cl motor
Jonhson 30hp, 91, cl carretinha. Valor
a comb. Tratar: 376-1827 ou 370-4095.

BASQUETE - vende-se, tabela infantil

cl base. R$ 150,00. Tratar: 370-1913 .

ou 9975-1299. cl prof. Ademar.

BASSET' Compra-se, filhote fêmea,
pura. Paga-se até R$ 60,00. Tratar:

.

371-6475,falarcl Jô.
.

BATERIA - vende-se, Dolphln azul

marinho em ótimo estado e um
microfone sem 11o. Tratar: 372-4402

C/Sérgio.

BATERIA DE CELULAR ECARREGADOR
NOKIA - Vende-se. Valor a combinar.
"ratar: 9121-2362, cl Jollce,

BEBÊ - eompra-se bebê conforto.
Tratar: 273.{)225.

,

BERÇO - vende-se, valor a cornblnar,
Tratar: 373-3787cl Noeli,

BICICLETA - Vende-se, barra circular,
seminova. R$ 140,00. Tratar: 275-
3440, cl Luzia.

BICICli.ETA - Vende-se, PRO-X,
compl., nova. Valor a comb. Tratar:
373-1775.

BICICLETA BWX - Vende-se ou

troca-se. Tratar: 371-7060.

CAUSAS: Civis * Criminais * Trabalhistas
* Sandro Marcelo dosSantos
OAB/SC7835
* Rosane MQ de Oliveira Werner
OAB/SC7566

Rua Henrique Piazera, 100 - Centro - 372 -0296

CORREIO DO POVO 15

ummmm.
Tem cheirinho de

novidade gostosa
na cídade. ..

•

OORMITÓRI'OS, COZINHAS, ESTOfAOOS
E MUITO MAIS PARA SEU LAR ... )',

\

VOCÊ ENCONTRA AQUI!

A Jet Chicken é a franquia mais gostosa da cidade, porque é

espectalízada em delícias à [ato-porções de frango,
à passarinho, polenta frita, aipim e batata ...
Hummminrnmm... deu água, na boca?
Então venha provar essa prática e deliciosa novidade.

MÓVEIS
GOMES

FAÇA-NOS "LIMA,VISITA
372-0002Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 21� - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se
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REPRESENTAÇÕES IMOBILlÀRIAS LTOA.
e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home page: www.itaivan.com.br

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

2431 - JOÃO. PESSOA - Terreno cl
9.000m'. R. Manoel Francisco da

Costa, à SOm do trevo de
Schroeder

1521 - CENTRAL - Terreno
resid.encial e comercial cl
2.500m', próximo Duas,

Rodas - R. Rudolfo
Hufenuessler - R$ 35.0.000,00

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

5074 - VILA LENZI - casa alv. cl
125m2, suíte + 2 dorm. 1 bwc, sala

estar em 2 amb., copa, coz, cl
armários, lavand. Terreno cl 392m'.
R. Marcelo,Barbi, 608 - R$ 75.000,00

5066 - NOVA BRASILIA -vcasa

mista, cl 105,60m', 3 dorm., 1
bwc, sala estar, copa, coz.,

lav.,gar. toda murada, Terreno cl
336m'. R. José Menegotti, 159 -

R$ 48.000,00

5024 - GUARAMIRIMICENTRO - R.
João Pereira Lima, 549 - Sobrado
cl 231m', suíte + 2 dorm. 1 bwc
social, lavabo, sala estar, TV,
cozinha cl armários + edícula I
salão festas + 3 dorm., 1 bwc.
Terreno cl 450m' - R$ 135.000;00

5063 - VILA LENZI - casa alv. cl
152m', 3 dorrri., 2 bwc, sala

estar, jantar, cozo cl armários,
lavanderia, garagem, piscina.
Terreno cl 420m2• R. Lorival

Zocatelli - R$ 85.000,00

5068 - AMIZADE - casa alv. nova,
cl 144m2, suíte + 2 dorrn., 1 bwc,
sala estar/jantar, coz., lavand., gar.
Terreno cl 38'6m2. R, João Batista

Rudolf, sino - R$ 80.000,00

5º?4 � NEREU RAMOS - Casa alv. cl
. 79m2 - 3 dorm, 2 salas, 1 bwc
social, churrasqueira cf 1 bwc,
garagem DI 2 carros. terreno cl

3EOm2. R. Padre Antônio
Echelmeyer, 67 - R$ 69.000,00

5062 - JARAGUÁ ESOUERDO - casa

alv., cl 175m', 3 dorrn, 2 bwc, coz.,
lav., sala estar/jantar, garagem pi 2
carros. Terreno cl 487,50m' - R.
Victório Pradi, 313 - R$ 68.000,00
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AVAI/GUARAMIRIM· Casa em alvenaria, cj aprox. 133m2, cj 1 suíte.+ 2

qtos, sala, coz., 2 bwc, escritório e demais dep., piscina, incluindo na parte
interna os armários de 2 qtos e cozinha. Terreno cj 364m2• RS 85.000,00

BARRA
1001- Casa sem benfeitorias. Terreno c/530m2. Área do Imóvel construído 67,50 m2 RS
30.000,00. Rua ÂNGELO RUBINI Nº322. (Frente ao Bonatti Construção).

.

1002 - Casa c/3 quartos, bwc, cozinha, sala, garagem. casa tem 90,00 m2 de área construída.
Terreno c!6QO m2. OBS: Sem escritura nem desmem... RS 32.000,00

-

1003 - Terreno com 373,59 m2 14x 27,12. RS 30.000,00. Rua Tercílio Bortoliní lote 09
ao lado dá futura loja do Bonatti.
1004 - Barra do rio cerro: Terreno c/SOO m2/loteamento Rosá por RS 15.000,00 passando
o supermercado Guesser. (Proprietário Roberto Raposo).
1005 - Barra do rio cerro: Terreno com +- 320,.00 m2/loteamento Raeder RS 7.000,00
(Proprietário Chaveiro São Pedro). RS 26.500,00. <'

VILA /JOVA
1006 - Casa de madeira e terreno com 300 m216x 19R526.500,00 (frente Malhas Vila
h�

'.

1007- Terrenos com 425,25 m2 (15x28,35) RS 35.500,00 .

1008 - Terrenos com 675,00 m2 (Ih 45) RS 51.513,00
1009 -Terrenos com 490,00 m2 (18 x 28,35) RS 56.000,00
1010 - Terrenos com 570,00 m2 (IS x 38) RS 60.343,00

CORREIODOPOVO 18

1011- Edf. Porto Belo (Rua Antes do edf. Marangoni) Apto c/ 2 quartos + sala + cozinho.levenderio
+ sacada, garagem p/I carro. RS 57.000,00/ aceita RS 35.000,00 e o resto em condições. No
mesmo edf. apto 260 m2 (2 aptos juntos) com 2 garagens RS 150.000,00.
1012 - Edf. Marangoni c/2 quartos + sala, cozinha, bw�,lavanderia, garagem RS 60.000,00.
(proprietário de schoereder)
1041 - Casa em alvenaria, prÓximo ao Forum com sala de visitas com 2 ambientes, suite com doset,
sacada, hidromassagem, 2 quartos e I suíte de visitas, cozinha com armários embutidos revestido de
granito, sala comercial independente, com 55,70 m2, salão de festas, 21inhas telefonicas,etc... RS
220.000,00

ILHA DA FIGUEIRA
1013 - Sobrado atrás da Dream Cor, com suite + 2 quartos RS 53.000,00
1014 -loteamento leoni, casa pré moldada tem 90,00.m2, terreno com 450,00m2RS 59.000,00.
1015 - Casa com 110 m2 3 quartos, sala cozinha ... , terreno com 375,00 m2 RS 37.000,00
loteamento Juca Ribeiro. ,

10 16 - loteamento da Dona Olinda Terreno com 304 m2 16x 19 RS 15:000,00 Rua'Santa Júlia:
1027- Casa mista + casa pequena em alvenaria c/ 190m2 de construção e 515m2de terreno. RS
60.000;00.

'

VILA LALAU
1017- Terreno c/585,OOm2e sobrado com 140,00m2 RS 70.000,00 passa a ponte da Ilha da
Figueira p'ara Vila lalau entra na primeira a direita.
1018 - Apto Vitória Régia 3 quartos, bwc, sala, cozinha, laVanderia, garagem p/2 carros RS
15.000,00 entrada + 17 anos de 370,00 junto a CEF.
1019 - Apto. próx a recreativa Marisol, com suíte + 2 quartos 240,00m2, sala co�inha, dep.
completa de empregada RS 100.000,00

Engetec Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

E-mail: enqetecj eazee.com.br
Rua Padre Francken, 253

Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772

CZERNIEWCZ
1020 - Casa 2 andares c/ suíte + 2 quartos (entrada na rua do Pomo) RS 130.000,00 (Casa da
Gislana, amiga da Naiana).

.

102; - Terreno Rua. Roberto Ziemann (próx Canarinho) com 2.548,91 32 x 24,80 RS 250.000,00
1022 - 2 casas com terreno de +- 650 m2 RS 90.000,00 (Nelson Alexandrino)

TRÊS RIOS DO NORTE
,

1023 - (asa de alvenaria c/3 quartos, 2 bwc, cozinha. Terreno com 450,00 m2 RS 16.000,00

ESTRADA NOVA
1024 - Terreno com 427m2, e casa com 80m2. 3 quartos, sala, cozinha ... RS 21.500,00

VILA RAU
1025 - TERRENO COM 450,00M2, CASA C/IIO M2. RS 22.000,00 entrada+ 9.000,00
saldo devedor. Prestação 152,00. 2 quartos + bwc, 2 salas+ c�zinha.
1026 - Terreno 13x 35 455m2 RS16.000,OO em fernte ao loteamento Renacença

AMIZADE
1028 -Terreno no loteamento Versalles com área de 450m2 no valor de RS 25.000,00

VILA LENZI
1029 - Terreno com 450m2 prêx ao materiais de construção Piermann RS 17.000,00

JARAGUÁ . ESQUERDO
1030 - Terreno no condomínio azaléia c/720m2 RS 32.000,00.
1036 - Casa com 110m2, 3 quartos, sala, cozinha, bwc, permuta por apartamento no condominio
Amizade e aceita carro até 10.000,OO. Rua Horácio Pradi. RS 47.000,00

CHICO DE PAULA
1031 - Terreno com 714m2 (próx Marcolla, frente a usimax) RS 26.000;00

I'

CENTRO
,1032 - Ed. schiochet com I suíte + 2 quartos, sala, cozinha, dependência de empregada,
lavanderia, garagem p/I carro, salão de festas e piscina. RS 85.000,00
1033 - Ed. isabela com 132, II m2 I suíte + 2 quartos, 2 bwc, sacada, cozinha, lavanderia,
garagem, pisCina e salõo de festas. RS 79.000,00
1034 - Terreno na rua José Emmendoerfer, 1416, próx ao ed. amaranthus ao lado do quadro
Tres américas, área de cprox, 1.730m2 com uma casa de alvenaria com 106m2
RS 160.000,00. Aceita-se carro

1035, Apto com uma suíte mais 2 quartos, mais dependênda completa de empregada, 2 salas,
lavanderia, cozinha sob medida, bwc social no valor de 58.000,00(Reinoldo Rau, em frente ao

Smurf lanches.)
1037- Terreno com área de 650m2, em frente ao Ed. Amaranthus. RS 60.000,00 .

1038 - Apto no Edf. Carvalho com I suíte + 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, dependencia
de empregada completa, mais I bwc social. Apto c/153m2. RS 60.000,00 + 38 parcelas junto
a Caixa Econômica Federal.
1039 - Apto no Edf. Carvalho com I suíte + 2 quartos, sala, cozinha"lavanderia, dependencia
de empregada completa, mais I bwc social. RS 90.000,00
1040- Edf.Jaraguá 13' andar. Apto de frente pàra Epitácio pessoa com I suííe + 2 quartos
e dependência completa de empregada. RS 43.000,00 e assumir financiamento junto a CEF.

,
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COO 206 - Figueira - 3 qtos,
2 salas, 2 bwc, coz., lav,

dispensa, 2 garagens, escritório
- VALOR R$ 60.000,00

COO 114 - VILA LENZI
SOBRADO NOVO - I suite, 2
qtos, 2 salas, 2 bwc, coz., lav.,
terreno todo murado - Valor

R$ 95.000,00 .

COO 206 - Figueira - 3 qtos,
2 salas, 2 bwc, coz., lav.,

dispensa, 2 garagens, escritório
- VALOR R$ 60.000,00

COD.176-ILHADAFIGUEIRA
- Residência em alv. medindo
2.000,OOm2 - I suite, 2 qtos, 2

salas, 2 bwc, cOZ., lav., dispensa, gar.,
área de festas, piscina, terreno
medindo 2.000,00m2 todo murado

- Valor R$ 75.000,00

COO 203 - OURO VERDE -

Residência em alv. medindo

40,OOm2 - I qrtos, copa/coz.,
lav., bwc - R$ 20.000,00

CORREIO DO POVO 19

Realizando seu sonho lmobiltário
FONES/FAX (047) 27!?-2990 - 275-2920 - 275-27!7

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

COO 144 - Ana Paula - 3 qtos,
sala, copa, coz., lav., bwc, gar. -

Valor R$ 35.000,00

COO 200 - Barra do Rio Molha -

3 qtos, sala, coz., lav., bwc, gar.,
casa de madeira nos fundos -

Valor R$ 45.000,00

o suite com closet mobiliado, cozo mob.,
2 bwc mobiliados, 3 qtos, 2 salas,

mobiliadas, 2 gar:, dispensa, área de
festas - Valor R$ 120.000,00

COO 207 - Jaraguá Esquerdo - I

suite, 3 qtos, 2 salas, copa, coz., lav., 2
bwc, 2 gar., área de festas, dispensa,

o

dep. De empregada - Valor R$
ItO.OOO,OO

COO 034 - BAEPENDI - Sobrado
medindo 350,00m2 - I suite, 5 qtos
e demais dep. - ao lado da Rádio

Jaraguá - Valor R$ 160.000,00

COO 165 .; SCHROEDER - MINI
CHACARA - Residência em alv.

nova - I suite, 2 qtos, sala, coz., lav.,
bwc, área de festas, piscina em

construção, fonte; grande área de

jardim, terreno todo murado -

VALOR R$ 35.000,00

COO 180 - SÃO LUIZ '

Residência medindo I 44,00m2 - I

suite, 2 qtos, salabwc, copa, coz.,
lav., gar., dispensa, galpão - Rua João
Franzner - Valor R$ 6.5.000,00

COO 013 .; Ana Paula - 3 qtos, 2
salas, 2 bwc, coz., lav., dispensa, gar.,
sala comercial, - Valor R$ 49.000,00

COO 058 - Ana Paula - 3 em I -

Sala comercial com bwc, residência /

em alv. cf 3 quartos, galpão em alv. cl
bwc - Valor R$. 90.000,00

COO 075 - BARRA -

LOTEAMENTO PAPP - casa em alv.
medindo I 74,00m2, terreno medindo
524,00m2, I suite, 2 qtos, 2 bwc, sala,

.

copa, coz., lav., dispensa, gar., terreno
todo murado .,Valor R$ 130.000,00

COO 157 - VILA NOVA - Residência
medindo I 92,ÓOm2 - I suite, 2 quartos,

.

2 salas, copa, cOZ., lav., 3 bwc, dep. de
empregada com bwc, 70% mobiliada-

Valor R$ 130.000,00

COO 199 � LOTEAM. MIRAI'IDA
- Residência mista - 3 quartos, salas,

J

cozinha, lavanderia, bwc, garagem -

Valor R$ 20.000,00

Coo 129 - RAU -:- 3 qtos, sala,
copa, coz., lav., bwc, terreno todo
murado perfazendo 2 esquinas -

Valor R$ 70.000,00

, COO 021 -VILA RAU - Residência
medindo I 72,00m2 - construção
moderna - I suite, 2 qtos, sala, copa,
coz., lav., 2 bwc, dispensa, área de
festas cf chur., terreno todo murado,
casa nova - Valor R$ 75.000,00

COO 131-VILANOVA
Residência medindo 235,00m2 - 3

qtos, 3 salas, escritório, sala, coz.,
lav., gar., área de festas com chur. -

Valor R$ 120.000,00

COO 116 - ANA PAULA
Residência em alvenaria - 3 quartos,
sala, coz., lav., bwc, terreno todo
murado - Valor R$ 60.000,00

COO 20 I - Centro -

Lanchonete completa com o

prédio - instalações para
lanches, refeições, sorvetes e

sucos - Valor R$ 45.000,00

COO 089 - ILHA DA
FIGUEIRA - SOBRADO

NOVO - l.suite com closet, 2
qtos, 2 salas, copa, coz., gar. - Valor
R$ 95.000,00 - aceita troca

COO 198 - NOVA BRASILlA
- Casa mista, terreno todo

murado medindo 588,00m2 - 3

qtos, sala, coz., lav., bwc, gar.
Rua José Emendoerfer - Valor

R$ 60.000,00

COO III - AGUA VERDE -

Residenéia mista - 3 quartos, 2
salas, coz., lav., bwc, gar., galpão
nos fundos, terreno todo murado

- VALOR R$ 32.000,00,

RESIDENCIAL
CATARINA ERSCHING
· 8 andares 'Com 4 aptos por andar
· 2 elevadores - gar. - liicicletário - salão de
festas - piscina - salão de jogos - play ground
· Aptos de 2 e 3 quartos, com suíte
· Bwc social - sala em dois ambientes - copa
cozinha - ar condicionado embutido

Localização. privilegiada (CENTRO)
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Orçamento sem compromisso

·376-0679 \

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

BOXER - Compra-se, cachorro,
máximo 4 meses. Tratar: 275-1135
ou 3704775.

CADEIRAS - Vende-se, 4, estofadas
fixas, R$ 100,00. Tratar: 370-0236
ou 9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - si 4.

CARRINHO DE BEBÊ - Compra-se,
usado. Tratar: 276-3022.

CARRINHO DE BEBÊ - troca-se, por
andador. Tratar: 370-9282.

CARTUCHO - Compra-se, vazio de

impressora. Tratar: (45) 9965-6980.

CELULAR - Vende-se, Tin Nokya,
capa couro, 2 teclados, NF, manual,
único dono, bato Vibra call, na caixa.

Tudo por R$ 250,00, nego Tratar:

2!5-3900 ou 9975-5544, cl Fabio.

CERCADO PARA BEBÊ - Vende-se,

R$(160,OO. Tratar: 370-1973 ou

9975-1299, cl Prof. Ademar.

CHAPA ELÊTRICA - Vende-se,
'portátil, cl duas bocas, ideal pI
camping ou pI quem gosta de ;

cozinhar em pequenos espaços. R$
130,00. Tratar: 370-0464.

* Cozinhas

Planejadas;

COMPRESSOR DE AR - Vende-se, 5,2
peso R$ 300,00. Tratar: 370-8615.

COMPUTADOR - Vende-se, 486 +

impressora HP 6000. R$ 900,00.
Tratar: 370-8615.

*Mesas e

Cadeiras; CONCHA - vende-se, para retro

escavadeira. Tratar: 9992-7162 ..

* Estantes e

Sofás;

CONSÓRCIO - Vende-se,
contemplado, carta de crédito de R$
3.420,00. Vendo por R$ 1.200,06.
Tratar: 373-2887, cl Elio.

* bormitórios; DISC MAN AIWA - Vende-se, ótimo
estado. 1\l$130,OO. Tratar:370-7866.

* Artigos de DISK MAN - vende-se da marca

Sony, semi-novo. R$ 110,00. Tratar:
370-7398, cl Plínià.

Entrega e

montagem

DISK MAN - vende-se Sony, quase
novo. Valor R$100,OO. Tratar: 370-
7398, falar com PUnlo.

ESPELHO - Vende-se, cl armário pI
bwc, cl 3 p_ortas, 45x70cm. R$
35,00. Tratar: 370-0'464.

ESTEIRA - Compra-se, ergométrica.
Tratar: 370-8381.

IVE COGUMELOS ESTEIRA ELÊTRICA - vende-se,

Atletic, em ótimo estado. Valor a

comb. Tratar: (47) 9119-6969.

ESTEIRA MECÂNICA - semlnova •

Valor R$150,OO. Tratar: (47) 375-
2190, falar com Vlvlane.

ESTOQUE DE LOJA - Vende-se, em
Joinville, estantes, mesas cl cadeiras,
estofados, etc. Tratar: (47) 453-1023
ou 3025-4549.

FILHOTES - Doa-se, de cachorro.
Tratar: 370-8882, cjSalete.

FILMADORA - Vende-se, Panasonic
M2000. Tratar: 273-0885, cl Joel.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:
9121-2362, cl Joilce.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas, valor a
combinar. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

FOGÃO - vende-se, auto-limpante,
marca Aquariurn, 6 bocas.Tratar:
372-2955.

.

FRITADEIRA ELÉTRICA- compra-se
para lanchonete, Tratar: 376-1699.

GALPÃO - Vende-se, estrutura
metálica, montado e coberto. Melhor

preço dareglão. Tratar: (47) 9975-
2825, cl Silvio.

GALPÃO - Tenho para alugar, na Rua

Erwino Menegottí, 1190, aprox. 100m2
- R$ 250,00. Tratar: 9992-4682.

GANGORRAS - Vende-se, R$
120,00. Tratar: 370-1973 ou 9975-
1299, cl Prof. Ademar,

GELADEIRA - Vende-se, seminova,
3201. R$ 300,00. Tratar: 370-0464.

I

GELADEIRA - Vende-se, tipo
frigobar 120L, p/ embutir, R$
260,00. Tratar: 370-0464.

GRADES PARA JANELA - .80xl.50.
R$ 70,00. Tratar: 9903-7156,cl Paulo.

IMPRESSORA DE CHEQUE - Vende

se, várias opções de consultas,
nova. Tratar: 371-7842, cl Edilene.

IMPRESSORA DE CÓDIGO - Vende

se. Tratar: 371-7842, cl Edilene.

ISOPOR - vende-se, 135m2 pj
isolamento.Tratar: 9992-7162.

JETSKY YAMAHA- Vende-se,
sentado, 91, cl carretinha. R$
4.000,00. Tratar: 9902-0348, cl
Eduardo.

TERAPEUTA HO-LíSTICA
Se você deseja saber algo da sua

vida profissional, espiritual ou
amorosa, consulte Amanda de
Oxalá. Atende de 2ª à 6ª feira,

consultandd com carta tarô e cigana.

Fone: 370-8074/ 9975-2351
R. Aldorada Pradi, 246· Jaraguá Esquer�o (sobrado enfrente bolacha .Arco íris)

IMP"III1NDIMIIN,fO.
ÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

e você tem sítio, chácara ou apenas
mo área de 30m2, cultive cogumelos.
empresa fornece suporte técnico

comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do produto a

S 130,00 o Kg. PORTOCRED
EMPRÉSTIMO PESSOAL

• Em até 12x com cheque
• Liberação no dia

• Finaciamento de veículos

I---___'__--,--- 370-0417-Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 83
* Não fechamos para clmeçe

KIT COZINHA - Vende-se, balcão cl
pia de inóx, paneleiro americano

compl. e mesa cl 4 cad, Tratar: 372- /

2332, após 17h.
R$450,OO.

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 TELEFÓNICA - Vende-se,
prefixo 371. Valor R$ 300,00.
Tratar: 372-0389.

LIQUIDIFICADOR - vende-se, valor a
combinar. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

LUSTRE (2) - vende-se. Tratar:

9992-7162.

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

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se ou

troca-se, rnarcaClosley, antiga.
Tratar: 371-7060.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se, reta,
industrial, 3 meses de uso. R$
800,00. Tratar: 370-7963.

MÁQ. OVERLOQUE - Vende-se, cl
7.500 pontos, marca Yamata. R$
900,00, aceita-se televisor no nego
Tratar: 370-1134.

MAQUINÁRIO � Vende-se, Epson
1500 A3, ploter de recorte,
boca de 25, mesa de vidro, estante
regulável. Preço de ocasião.
Tratar: 370-9172 ou 9975-0102.

MÁQUINAS PI COSTURA - Vende-se,
1 overloc, marca cran 5000 ptos.
R$ 800,00, 1 reta Brother

R$ 700,00, 1 cobertura Jinjo l�
R$ 1.200,00 e 1 corte de trabalhar
Kamer R$ 1.300,00 (pacote cl todos
tem desc. Ou avulsa).
Tratar: 275-0616.

MESA - Vende-se, 5m de comp., c/;
5cm de espessura, cl bancos.
Tratar: 9992-71621

MESA - Vende-se, de pimbolim. R$
130,00. Tratar: 370-0464.

MESA - Vende-se, em cerejeira
maciço, 90x130cm, cl 5 cadeiras.
R$ 230,00. Tratar: 370-0464.

MESA DE REUNIÃO - Vende-se, 2xl,
R$ 200,00. Tratar: 370-0236 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, cl Alceu.
.

MESA DE TALHAÇÃO - vende-se,
nova, medindo 7 metros. R$ 700,00.
Tratar: 371-4497.

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

MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121-2362, cl Joilce. -,

PAPELARIA - Vende-se, no Centro,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca. Valor a
comb. 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.
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IALíVIO: DEPOIS DE QUASE UMA SEMANA DE ATRASO, ESAG ENTREGA RESULTADO, Sesc organiza Semana da

Mulher em Jaraguá do SulDivulgada a lista dos aprovados
do concurso da prefeitura de JS

]A,RAGuA DO SUL - o

Sesc de Jaraguá do Sul vai
.

homenagear as mulheres

durante toda a semana

gue vem com uma série

de atividades gue iniciam

na segunda-feira, na sede
da entidade, a partir das 9

horas. A programação,
bastante variada, será

oferecida a todas ás mu

lheres gue trabalham no

comércio local, clientes do
Sesc e comunidade em

geral.
De acordo com a

técnica do setor de Lazer,
Isabel Alessi, a intenção é

reunir o maior número

possível de mulheres. O

objetivo, segundo ela, é,

homenagear o sexo fe

minino através de ativida

des gue possam aumentar

a auto-estima e valorizar os
conceitos de saúde e bem

estar. Serão distribuídas

senhas às participantes, que
também concorrem ao

sorteio diário de brindes.

As atividades aconte

cem na sede do Sesc, lo
calizada na Rua Epitácio
Pessoa, 1273, no. centro da

cidade, das 9 às 22 horas.

Haverá corte de cabelo,
manicure, pedicure, mas
sagem estética, depilação,
curso. rápido de bombom,
teste de visão e ainda

palestra sobre ámulher no

.mercado de trabalho.

]ARAGuA DO SUL - A

Esag (Escola Superior de
Administraçã? e Gerência)
entregou ontem o resul-

(

tado do concurso público
da Prefeitura depois de um
atraso de quase uma se

mana. Os resultados che

garam perto do meio-dia,
através do professor e vi

ce-coordenador, do con

curso, Luís Gonzaga Mat
tosMonteiro, gue esteve na
cidade na terça-feira para

justificar os motivos do

atraso na entrega do resul

tado, gue estava previsto
para o dia 25 de fe'vereiro.
Monteiro concedeu entre-

Edsqn Junkes/CP

Candidatos passaram o dia em frente à Prefeitura esperando o resultado do concurso Famílias de baixa renda

têm direito ao àuxílio-gás
vista coletiva e assegurou
gue a lista com os resulta

dos seria entregue às 11 ho
s

áreas demaior necessidade
são a Educação e a Saúde,
mas, segundo Gomes,
profissionais de outras

áreas também serão cha�
mados em seguida. O nú

mero exato de aprovados
a 'ser chamado imediata
mente ainda não está

definido, mas o diretor de

RH adianta gue a prio
ridade é a contratação dos

professores.
O atraso na entrega do

resultado por parte da

Esag deixou muitos can

didatos apreensivos e ger
ou uma certa revolta por
parte da administração'
pública, gue fez guestão de
explicar para a comu-

nidade os motivos da falha

e apontar os responsáveis.
Desde gue a primeira
prova foi realizada e

divulgado a data prevista
para a entrega dos re

sultados, a eguipe da Pre

feitura encarregada de
coordenar o processo do
concurso não teve sos

sego. "O telefone não pa
rou de tocar", comenta
Gomes.

Ao todo, 5,3 mil can

didatos fizeram o concur
so, gue estava previsto, em
princípio, para acontecer

no dia 27 de janeiro. A
prova (teórica) foi adiada
para o dia 3 de fevereiro.
Na época, a Esag alegou

falta de tempo para o pre
paro do material. Na ava

liação do candidato a uma

vaga para auxiliar de ser

viços gerais Jean de Oli

veira, gue passou a manhã

de ontem em frente à

Prefeitura esperando o

resultado, o atraso acaba

gerando desconfiança. ''A
gente nunca sabe se tudo

está correndo como deve

ria ser", conclui Oliveira,
gue está desempregado há

seis meses e espera ver seu
nome na lista dos apr()
vados. No total, há vagas
em todas as áreas, mas so
mente 415 pe,ssoas serão

classificadas para 60 cargos.
(MARIA HELENA DE MORAES)

ras de 'ontem, na Prefeitura.
"Muitos candidatos pas

saram boa parte do dia de
ontem à espera da lista,
gue somente foi fixada no

_

mural da Prefeitura no pe
ríodo da tarde. A primeira
providência, segundO o

diretor de Recursos Hu-

]ARAGUA,DO SUL -

Desde a semana passada,
a CEF (Caixa Econômica

Federal) estáautorizadapelo
Ministério de Minas e

Energia a fazer o paga"
mento do auxílio-gás às

famílias com renda mensal

de até meio salário mínimo
- R$ 90,00. O programa
deve atingir inicialmente
cerca de 4,8 milhões de
famílias carentes, devendo

chegar a 9,3 milhões até o

final do ano, O beneficio, de
R$ 15,00 por família, busca

compensaro fimdo subsídio

aO preço do gás de cozinha,

ocorrido em janeiro.
As famílias gue se' en

contram dentro das especifi
cações do programa devem

se cadastrar na Prefeitura.

Os sagues podem ser feitos

em gualguer unidade da

rede pagadora da Caixa, ca
sas lotéficas e postos ban

cários credenciados, através
do cartão magnético do

programa. No entanto, as fa

mílias que.já recebem o bol
sa-escola ou o bolsa-alimen

tação podem usar o mesmo

cartão para receber o auxilio
gás. O benefício será pago a

cada dois meses.

manos, Alberto Alves

Gomes, ·foi a homolo

gação da entrega pelo pre
feito em exercício, Moacir
Bertoldi. Gomes garantiu
gue a Prefeitura iria come

çar a chamar os candidatos

aprovados para contra

tação ainda ontem. As

�

Gostosuras na cesta
Doces e salgados deliciosos

Cozinha à jato
Praticidade e economia

Diversão no parque
Magia. e encantamento

Concorra a cinco passaportes
para· o emocionante
Beto Carrero World.

Concorra a um forno de

microondas,Panasonic

,

Concorra a uma cesta de
Páscoa RegilJa completa,
recheadà de delícias.
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ramirim. Os prefeitos de

Guaramirim, Mário Sér

gio Peixer, e 'de Schroeder,
Osvaldo Jurk, foram

.

convidados e deverão es

tar presentes, informa Pi

nheiro. Os, buracos e o

excesso de poeira.nos dias

secos, ou lama, nos perío
dos de chuva, causam mui
tas dificuldades para os

moradores do lugar.
Conforme Pinheiro, os

moradores estão "dispos
tos a pagar sua cota, dar

sua contribUição para gue
a obra se viabilize". Ele

disse gue o encontro será

decisivo e gue as associa-
�

ções de moradores não

descartam outros movi-

SÁBADO, 2 de.março de 2002

I ATUALIZAÇÃO: PREFEITURA INICIA PROCESSO DE MUNIé!PALIZAÇÃO DE 'ESCOLAS

GUARAMIRIM A

Prefeitura está iniciando o

processo de municipali
zação de 13 escolas, em
várias localidades, gue antes
pertenciam à rede estadual
e gue passaram para a res

ponsabilidade do Municí

pio. A transferência das es
colas para a' competência
do Município, a pedido
das comunidades, cumpre
determinação da LDB

(Lei de Diretrizes e Bases)
da Educação. A legislação
estabelece gue até o ano

2006 as prefeituras deve
rão proporcionar o ensino

fundamental.

Junto com as mudan

ças, diversas obras de am

pliação e reforma em pré
dios escolares estão previs
tas. A Escola Municipal
Urbano Teixeira da Fon

seca, naVila Amizade, está
sendo ampliada, com a

construção de sanitários,
rampa e mais quatro salas

de aulá. Com a capacidade'
aumentada para re\ceber'
até 540 alunos, a escola re
ceberá parte dos alunos

das escolas da Linha Se-

<' Edson Junkes/CP

Assessor de Educação, Albano, acompanha municipalização
renata, Brüderthal, João 1po aniversário. O Grupo
Pessoa, Paulo -Vagrier e EscolarJosé Dequêch, no
Victor Reinke, gue estão Bairro Corticeira, tambét;l
sendo nucleadas, está s<jfldo ampliado com

As melhorias foram quatro salas de aula, cozi-
I '

nha e outras dependências.
AIunidade �ecebeu alam-

entregues oficialmente
nesta semana, quando a

Escola Urbano Teixeira da brado, ·gue cerca todas as

instalações, para maior

Unidades serão incorporadasao
sistema de ensino municipal

]ARAGUA DO SUL -

Aproximadamente 40 pes
soas.participaram do curso ,

de gualificação de agentes
sociais, ministrado pelos
técnicos gue atuam no Fó

rum Catarinense pelo fim da
Violência Sexual Infantil e

-,

. Juvenil; realizado ontem no

Hotel Etalan. O cúrso,
segundo a coordenadora
do Projeto Meninos e Me

ninas, Ignez Busnello, as

sistente social com espe
cialização em violência do
méstica contra as crianças,
tem por objetivo capacitar

Fonseca, comemorou o

os profissionais gue atuam

com menores para' a iden

tificação de casos de abuso

de exploração sexual.

A identificação por
parte dos profissionais dos

casos de abuso é exploração
sexual são indicados através

de uma série de caracterís

ticas comportamentais. Du
rante o curso, as psicólogas
e assistentes sociais aponta- ,

ram as principais característi
cas de comportamento das

crianças e adolescentes gue

passam por esse tipo de
violência. Um dos sintomas

é a necessidade de con

firmação de afeto por parte
dos adultos, desenvolvi
mento precoce, tentativas de

homicídio, vergonha exces

siva, alto nível de ansiedade,
entre outros. "É muito im

portante gue os profissionais
gue wlbalhammm crianças
e 'adolescentes saibam
identificar esses sintomas",
afirma Ignez.

Os cursos de qualifica
ção de agentes sociais

acontecem desde junho do
ano passado e são minis
trados em todas as regiões

....

segurança do grupo es

colar. As melhorias feitas

no grupo escolar também

fo�am inauguradas na

guarta - feira.

A Prefeitura, através da
Secretaria Municipal de
Educação, também reivin

dica obras em outras uni

dades. Em documento
entregue esta semana à

Secretaria de Educação, em
Florianópolis, estão sendo

solicitadas as construções
.

\

de prédios novos para as

escolas Germano Laffin,
no valor de R$ 180 mil;
Grupo Escolar Padre Ma
thias Maria Stein, com in

vestimento de R$ 250 mil,
e Escola Iara Eugênio

/
.

Hansch, tamb-ém com

custo de R$ 250 mil.

CRECHE � Recente

mente foi concluída tam

bém a construção de uma

creche, com capacidade'
para atender 1r40 crianças.
A creche funciona no

prédio localizado ao lado

da sede da Apae (Associa
ção dos Pais e Amigos dos

, Excepcionais), no Centro:

(MILTON RAASCH)

Curso ensina a identificar casos de abuso sexual infantil

Moradores fazem reuniãopara

exigir pavimentação de rua

GUARAMIRIM!SCHROE
DER - As diretorias das

Associações de Moradores
da Vila Recanto Feliz, em

.

Guaramirim, e da Vila

Amizade, Bairro Schroe-.

der I e Vila Paraíso, em
Schroeder, farão�hoje nova
reunião com as popula
ções destas localidades

para debater sobre a rei-, ,

�indicação da pavimen
tação das ruas Guaramirim

e Cláudio Tomaselli, que
dão acesso às comuni

dades. 'os moradores de

verão se reunir no Pavilhão

da Igreja Sagrado Cora-
. ção de Jesus, na Vila Ami
zade, em Schroeder, a

partir das 14 horas.

De acordo com o pre
sidente da Associação de

Moradores do Bairro Re

canto Feliz, Caubi dos
Santos Pinheiro, a intenção
é intensificar amobilização
das comunidades para,

conseguir a pavimentação
do acesso, com mais de

dez guilômetros dp exten

são e a maior parte loca

lizada no território de Gua-

mentos com envolvimento

das comunidades, como já
aconteceu antes, para

pressionar as autoridades,
como o fechamento' da

'�I
rua, para impedir a pas
sagem de veículos e pe
destres, e atémanifestações
de protesto em frente aos

prédios dós poderes Exe

cutivo e Legislativo, nos
dois municípios,

ramos a tantas coisas para

sobreviyer. No alto do monte,
o Senhor, em sua transfi
guração, nos mostra qual o

sentido pleno de vida e onde
está o.futuro daqueles que o

I amam: com Ele transfigurar
na eternidade do seu amor.

Deixemos que 'o rosto res

plandecente do Cristo invada
nossa existência.

do Estado de Santa Catari

na.Ao todo, segundo Igriez,
o Estado foi dividido em

13 regiões, sendo gue Jara
guá do Sul faz parte da 6a

região atendida pelo fórum.
Ontem participaram profis
sionais das regiões da Am

vali e da Amunesc.
.

De acordo com as últi

mas pesquisas, feitas em 1999,
houve um aumento de 23%
no número de denúncias.
"De quatro meninas, uma
será vítima de abuso sexual

antes dos 18 anos", exem-
'plifica Ignez. (MHM)

NOSSA MENSAGEM

"Deus nos salvou e nos chamou
com uma vocação santa".

Abraão, ao deixar sua terra, se aproximou de Deus. Nós
deixamos nossascasas e viemos para celebrar a memória

pascal do Senhor. Nos aproximamos do Senhor,
escutaremos sua voz, poderemos partir em missão e nos

aproximamos mais dele. Porém, vivemos uma condição
humana frág i I e nos aga r-

Apóio:

(Jê
TAFAC - TAVARES
F. F. COML\ LTDA.

Assessoria Comercial

AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença _ 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125
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Empresas de Guaramirim
terão acesso ao gás natural

GUARAMIRIM - Di

versas empresas locais,
principalmente as que
estarão se fixando na

região do Distrito Indus
trial (BR-280), já mani
festararn interesse em

fazer uso do gás natural.
A informação foi trans

mitida pelo prefeitoMá
rio Sérgio Peixer à as

sessora de Comunica

ção Social, da SCGás

(Companhia de Gás de
Santa Catarina), Mirian
Stephani, que- compare
ceu terça-feira na Prefei
tura. A conversa girou
em torno das possibili
dades de serviços da

SCGás que deverão ser

ampliadas noMunicípio.
- A companhia quer

ter Guaramirim como

parceiro -, disse a as

sessora, que substituiu

diretores da empresa na,

visita, impossibilitados
de comparecer, em vir

tude de outro compro
misso. Mirian confirmou

o inicio da próxima eta

pa de instalação do sis

tema de distribuição do

gás natural ria região,
com a construção de
mais 65. quilômetros de

rede em direção a São

Bento do Sul, a partir de
Jaraguá do Sul. A obra

já foi autorizada pela

O&··Çj)v���.

mM< 30� - (PF, 468859357/00

Prefeitura de Jaraguá do
Sul e deverá começar
nos próximos dias, com
a exigência que sejam
diminuidos os transtor

nos com buracos.

Segundo a assessora,
vai persistir, por en

quanto, para as empre
sas, o inconveniente das

diferenças de preços do

gás comercializado para
os Estados do Sul e Su

deste do Pais, que con

somem o produto que
vem da Bolivia e é mais

caro, em relação ao que
está sendo fornecido pa
ra o Nordeste, de produ
ção nacional e custo

mais acessível. Em

Jaraguá do Sul, só duas

empresas já· estão uti

lizando gás' natural nos
processos indus-triais,
que são a.Duas Rodas
Industrial e a Malwee

Malhas. Em todo o

Estado já são 25 clien

tes, representando cerca

de 600 mil metros cú

bicos de gás diários,

De acordo com Mi

rian, a previsão é de que
só no ano que vem ou

em 2004 o produto co

meçará a ser utilizado

em domicilias ou para
uso no comércio, no seg
mento de bares e restau

rantes. (MR)

lVlédico OftallI101ogista
Espe�a1iilfÇiio: Hospital de .alitlcas.&tado do Rio de .Ianeíro

eCurso na SOCiedadeBiasílena deOftalmologiado Rio de Janeiro .

, . �

Agora: com. a1eridim._to aos' sliliados dae. Q as 12 horas

Av. Mal. o••d.ro 776·SaIa 12 1ld.°MaximunnCentár Fone: (041) 21s:11S0

I PREJuízo: SECRETÁRIO DIVULGA RELATÓRIO SOBRE DANOS CAUSADOS PELO VENDAVAL DA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA

Produção de banana tem perdas
calculadas em 4,3 mil toneladas

GUARAMIRIM - A

produção de banana

sofreu perdas estimadas

em 11%, o equivalente,
a 4,3 mil toneladas do

produto, durante o ven

daval que se abateu so

bre as localidades de

Guamiranga, Bananal
do Sul, Poço Grande e

Corticeira, na última

sexta-feira. A tempesta
de

o
aconteceu.por volta

das 16h30 e durou ape-.
nas três minutos, mas
causou muitos proble
mas, arrancando árvores ,

e vegetação e destruindo

bananais. Em alguns ca-
Mais de quatro mil toneladas de banana foram destruídas pela tempestade

Qivulgação

sos, os produtores sO-. José Spézia e Adolfo da

freram perdas de 90%. Silva, na localidade sde

A figueira centenária

que existe na praça de

Guamiranga foi atingi
da.

De acordo com rela

tório divulgado terça
feira pelo secretário de

Agricultura e Abasteci
. mento, Alcibaldo .Ger

mann, o fenômeno atin-

giu 41 propriedades
rurais em Guaramirim,
correspondendo a mais

de uma centena de hec

tares cultivados com ba
nanais. A' produção
anual da bananicultura

no Município é de apro
ximadamen te 37 mil

toneladas. Algurts agri
cultores tiveram prejui-

Guamiranga, e Silvia

Decker, na comunidade
de Bananal do Sul.

- A situação ficou
critica para muitos pro
dutores -, avalia o

agricultor Lauro Norber
to Môglich, de Guami

ranga, lembr�ndo que os

capital de giro, e que
tiveram perdas de 80 a

90%, são os que, mais

vão sentir o problema",
acrescenta.

A Secretaria de Agri-
'

cultura e Abastecimento

deverá colocar os pro

gramas e.projetos mu

nicipais i disposição dos
agricultores atingidos,

bananicultores já' esta- o facilitando o acesso aos

vam acumulando prejui- serviços de máquinas e

.zos na atividade, ven
dendo o produto a R$
2,00 a caixa, menos do

que o custo de produção,
calculado em pouco
mais de R$ 3,00. Ele

próprio também foi

atingido pelo vendaval

da semana passada, per
dendo 60% da produ-

outros beneficios, infor
ma Gerrnann. Os agri
cultores também estão

sendo orientados para

que recorram aos segu

ros, se existirem, ou
eventuais facilidades

bancárias, para estes

casos. O prefeito Mário

Sérgio Peixer pretende

Defesa Civil e governo
do Estado, na expecta
tiva de' conseguir algu
ma linha de crédito es

pecifica ou algum outro

tipo de beneficio em

auxilio dos agricultores
atingidos. "Sei que isso

é sempre dificil, mas

faremos empenho",
anuncia.

,SÍMBOL0 - A figuei
ra centenária que existe

na praça de Guarni

tanga, considerada um
,

simbolo da comuni-

dade,' teve galhos ar

rancados e ficou parcial
mente destruida pela
tempestade. A árvore

está protegida por lei

municipal (tombamen
to) e faz parte do Patri-

zos quase totais na ção. "Os pequenos levar o relatório ao co- mônio Histórico doMu

produção, como Cláudio produtores, çom pouco nhecimento da Epagri, nicipio. (MILTON RAASCH)

antes de agir,
ulsividade vai

sociais,

Cêmc:er - Confie no seu toco

perando milagres.
sentendi,mentos '

fissional. Evite ser

em suas atitudes.

ique esperta no

rofissionol e com a

. Evite confrontos com
ra e não seja

preci na conquista ..
'

Virgem - Atenção com

nóo merecem

Evite agir por
negócios. l.imite a

ar prazerfísico: será
controlar.

- O melhor oIozer hoje
Imar e ficqr na sua.

ntende'r com os

,J29.E�I�:pess0a orncdo.
��ua cqressividodel
Escorpião -:- Tenha coutelo no

0U ao lidar com objetos
s. Atrito no trabalho

ite os g,ostos
vida amorosa,
erá pouco. Seu

derá atrapalhar a
a.

Capricórnio - Cuidado com o

a sua oqressividcde
ar. Tente melhorara

e com a sua cara-

�9�.�o - Embora tenha

���\am expressaras
.

ão será fácU
agressividade. No

romance, aja com mais

cautela.
Quem com ferro fere,
ró ferido: lembre-se
de magoaros outros
es rudes. Poderá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PROVA: GP DA AUS�RÁLlA ABRE NESTE DOMINGO A TEMPORADA 2002 Do.MuNDIAL DE F-I

Pilotos brasileiros falam sobre
o Grande Prêmio da Austrália,

AUSTRÁLIA - O GP da

Austrália, 'que abre neste

domingo a temporada
2002 do Mundial de F-l,
não está agitando apenas
os pilotos e equipes que
fazem parte do campeo
nato, A expectativa para a

corrida também é grande
entre os pilotos que não

chegaram à categorja_
máxima do automobi

lismo internacional ou que

já passaram por ela. Os

paranaenses Tarso' Mar
ques (ex-piloto daMinardi)
e Raul Boesel (Stock Car),
omineiro BrunoJunqueira
(Cart), o carioca Duda

Parnplona (Stock Car) e os
paulistas Allam Khodair

(F-Renault), Alan Hel
lmeister (Kart) e Sérgio
Jimenez (Kart), alguns dos
nomes de maior destaque
do automobilismo nacio

nal, revelam opiniões dis

tintas sobre a prova de .

Melbourne e sobre o de

sempenho dos brasileiros,

"Acho que a Ferrari

deve ganhar, já que tem

um carro rápido e durável

e, como na Austrália faz

muito calor, poucos carros
conseguem terminar",
opinou Bruno Junqueira,
que a partir di próxima
semana fará sua segunda
temporada na Cart pela
Chip Ganassi. Já a "voz da

experiência"tem uma

opinião diferente. "Acho

que vence aWilliams, por
que eles desenvolveram

bem o carro de 2002, en
quanto a Ferrari vai correr

com o modelo do ano

passado. É possível que a

Williams esteja mais veloz

e seja igualmente confiá

vel", disse Raul Boesel, que
atualmente corre no Cam

peonato Brasfleiro de

Stock Car V8 e já passou
tanto pela F-1 quanto pela
Cart.

A McLaren também

.figura entre as favoritas à

vitória na Austrália se-

gundo o piloto Sérgio Ji
menez, que este. ano co

meçará sua carreira no au

tomobilismo, depois de
uma carreira brilhante no

kart. "AMcLaren está bem

e provou isso quando ba

teu o recorde da pista de

Valência, na Espanha,
durante os testes pré-tem
porada, Mas se a Ferrari

estivesse com 'o carro no

vo, ia �er difícil batê-la, já
que o F2002 está bem for

te", declarou o paulista, tri
campeão brasileiro e hep
tacampeão paulista de kart.

Há também quem pre
fira não fazer prognós
ticos para a etapa de aber

tura do Mundial. "Estou

com uma grande expecta
tiva, já que a Fórmula 1

está mais equilibrada, as

equipes estão se equiparan
do. Em 1998 e 1999, por
exemplo, aMcl.aren estava

muito à frente das outras.

Nos dois últimos anos, a

Ferrari é que se transfor-

mou na equipe a ser batida

na categoria, e agora a

Williams está chegando
perto das duas", comentou
o paulista Allam Khodair

que, assim como Jimenez,
estréia no automobilismo

este ano, competindo na

primeira temporada do

Brasileiro de F-Renault.

J á Tarso Marques é

mais específico em rela

çãoao favorito à vitória no

circuito australiano. ''A cor

rida será vencida pelo
(Michael) Schumacher. Do

.

jeito que o F2002 andou

rápido nos testes, a Ferrari

nunca iria se acomodar e

usar o carro antigo se achas

se que não iria ganhar",
disse Tarso Marques. "Eles
não vão correr com um

carro velho. Vão usar um

híbrido, que tem muito do
novo modelo">, assegurou .

o paranaense que no ano

passado competiu na F-l

pelaMinardi até a 14a

etapa
do campeonato.

NOTA� __ .. _._._. __ ' __ L� .. ",,-- " ..

Compra' da Prost:

Walkinshaw'dá golpe de mestre'
A compxa da Prost, na verdade, foi mais um lance

de esperte,za de Tom Walkinshw, que aparece no caso

como testa-de-ferro, para alguns, e como real comprador,
para outros. A Prost, como empresa, fechou. Mas a

equipe, aos. olhos da FIA (Federação Internacional de

Automobilismo), ainda existe. Poderia, em tese, participar
do Mundial pagando uma multa pela ausência em

Melbourne. Para a FIA, tanto faz quem é o dono do
time. A empresa de Prost que se vire com seus credores.
O time poderia continuarcorrendo, sob administração
de outras pessoas. O que Walkinshaw e seu amigo
magnata inglês fizeram foi adquirir alguns equipamentos,
como os carros do ano passado, os direitos intelectuais

sobre o projeto que a Prost já estava desenvolvendo

para um carrode 2002 e, mais importante, o direito de

participar do campeonato.

Em crise:

F-1 vai mudar tudo em 2003
Uma F-l sem tanta ostentação emais modesta em 2003.

É o que propôs Max Mosley, presidente da FIA (Federação
Internacional de Automobilismo), aos times participantes
do Mundial. O dirigente mandou, uma carta a todos os

donos de equipe com suas sugestões para reduzir

drasticamente os custos da categoria. As duas mudanças
mais radicais em relação à F-l de hoje são: proibição de '

testes e o uso das sextals-feiras dos GPs para treinos com

quatro horas de duração; e limite de 4penas um motor por
piloto para cada fim de semana' de corrida.

No caso dos motores, os pilotos que tivessem alguma
quebra nos treinos poderiam até substituí-lo para a corrida.

Mas a pena seria a perda de dez posições no grid. Apenas
como exemplo: Schumacher faz a pole e na volta aos boxes

estoura seu motor. A Ferrari precisa trocá-lo. O alemão

perde o prime�o lugar no grid e vai para 11°.

COLUNA DA F-I

Obedece quem tem juízo
Felipe Massa é a bola da vez no Brasil. Entra ano,

sai ano, aparece alguém cotn algum talento e passaporte
verde escuro para tentar ocupar espaço no coração
dos torcedores brasileiros, órfãos de ídolos e vitórias

desde a morte de Senna, há quase oito anos. Primeiro

foi Rubens Barrichello. Depois veio Ricardo Zonta.

Nos EUA, Hélio Castroneves, Tony Kanaan e

Cristiano da Matta pintaram como candidatos a dar

sequência à história vitoriosa do país nas pistas.
Nenhum conseguiu.

Gil de Ferran, o único que ganhou de fato alguma
coisa, deu azar. Foi ser campeão numa fase em que a

Cart (ou Indy, ou Fórmula Mundial, ou Champ Cars,
ou algo que o valha) já havia entrado em decadência.
Ninguém mais liga para seu campeonato, tão

desprestigiado que nem nome tem. (Lamento, mas
não dá para chamar uma categoria de FedEx Series.

Imagine se o patrocinador fosse outro, sei lá, Maizena.
É impensável uma "Fórmula Maizena", ou "Fórmula
Nescau". Minha tese para explicara dêbacle da Indy
é que a perda do nome original levou a categoria
para o vinagre.)

Mas eu falava de Felipe Massa. Que ao lado de

Antonio. Pizzonia parece ter vindo como redentor de
uma tradição mandraque e fabricada, essa de que o

Brasil é um celeiro de fenômenos da velocidade. Na

verdade, o Brasil teve três grandes pilotos, e foi uma

sorte danada um ter vindo logo depois do outro,

garantindo mais de duas décadas de resultados acima

da média na F-1.

Deixemos Pizzonia por enquanto de lado, ele que·
ainda é apenas piloto de testes. Fiquemos com Felipe,
já titular, que parece ser bom. Tem resultados

convincentes na F-Renault e na F-30QO, mas é preciso
que se diga que isso não significamuito - só para ficar

num exemplo, Zonta tinha um currículo muito melhor
e acaboufracassando; é na F-l que tira-se a verdadeira

prova de talento e competência de um piloto. O
menino foi bem em alguns testes e acabou beneficiado

pela recente onda de renovação, detonada com a

chegada de Button em 2000 e consolidada com o

sucesso de Raikkonen no ano passado.
Ocorre que juventude não é tudo, e Massa já levou

um sabão da sua nova equipe. Andou batendo em

testes, e se tem um� coisa que irrita Peter Sauber é ter

de gastar dinheiro para consertar carros arrebentados
por jovens impetuosos. O pito veio dias antes da

estréia de Felipe em GPs. Ele parece ter assimilado.

Garantiu que entendeu o recado e que sua busca pelo
limite do carro, e dele mesmo como piloto, será um
pouco menos apressada daqui para a frente.

É melhor para ele que tenha compreendido,
mesmo. Na F-l, manda quem pode e obedece quem
tem juízo. E um cockpit nas mãos de um novato

abusado e despreocupado demais pode ser muito

mais efêmero do seria lícito imaginar. (FLAVIO GOMES)

o Melhor Atendimento no Horário Certo Para Você Fones: 371 0611 - 371 0191,
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FME promove reuniãopara
discutir Interbairros deFutsal

CORupA - A FME

(FundaçãoMunicipal deEs
portes) vai realizar na pró
xima sexta-feira, dia 8, reu
nião entre os responsáveis
pela entidade e representan
tes de equipes de cada bair

ro que pretendem participar
do Campeonato Interbair

ros de Futsal 2002. O en

contro vai acontecer na sala

de reuniões da FME, locali
zada no Ginásio de Espor
tesWillyGermano Gessner,
a partir das 20 horas. A ex

pectativa dos organizadores
do evento é envolver em

média 12 equipes, três amais
que no ;1110 passado.

Durante a reunião, serão
abordados assuntos relacio
nados ao regulamento da

competição e possíveis alte
rações. As disputas envol

vem atletas da categoria
Adulto Livre, a partir dos 18
anos.Após este primeiro en
contro será realizado o con

gresso técnico da competi
ção,previsto para o dia 15
de março. Os jogos come

çam no fim do mês. ''Ainda

não temos data definidapor-

que vamos conversar tom

os dirigentes das equipes
sobre a viabilidade de acon-:

tecerem no fim de semana

do feriado de Páscoa", diz
um dos funcionários da

FME, Adalberto-Maia.
A realização do Campe

onato Interbairros de Futsal

Sênior - que envolve atle

tas a partir dos 35 anos -

também será discutido no

encontro da próxima sema

na. As inscrições para estas

'competições podem ser

efetuadas a partir de segun-
da-feira, na FME.

ESCOLINHAS - As ins

crições para as escolinhas de

'vôlei e futsalabrem nesta se

gunda-feira, já com início

das atividades. O vôlei en

volve atletas de 4 a 16 anos,
e o futsal, crianças a partir
dos' 6 anos. O início das
atividades damodalidade de
futebol depende ainda de
acerto de contrato com

professor. "Pretendemos
fazer trabalho conjunto com
os atletas e os pais para con
seguir patrocínio", diz Maia.
(FABIANE RIBAS)

Basquete Jaraguá inicia
Projeto VisitAção no dia 6

JARAGuA DO SUL - o

BasqueteJaraguá vai dar iní
cio ao terceiro ano do Pro-

'

jeto VisitAção, no dia 6 de

Distas e psicólogos.
Neste ano, o Projeto

contará com aproximada
mente' 20 atletas, subdivi-

março, próxima quarta-fei-', didos em três grupos� que
ra. Este trabalho tem como visitarão as seguintes enti-

objetivo aproximar os atle- dades: Aadav (Associação,
tas integrantes 'da Ase Assistencial de Deficientes

sociaçãojaraguaensede Bas- Auditivos e Visuais), AMA
quetebol mm a coÍnunida- (Associação dos Amigos
de, incentivando a prática dos Autistas), Apae (Asso-
esportiva. Para alcançar, e!)" ciação' de Pais e Amigos dos
tes objetivos, os atletas visi- Excepcionais), Caad (Casa
tam regUlarrnente oito ins- de Apoio ao Adolescente),
tituições assistenciais doMu- Centros de Convivência de

nicípio, onde 'desenvolvem IdososPrimavera eZéliaHaf-

atividades, supervisionadas fermann, Hospital e Mater-
por professores ,de Educa- nidade Jaraguá e Hospital e
ção Física,médicos, nutricio- Maternidade São José.

ICONFRONTO: 10 JOGO DO GRUPO JARAGUAENSE SERÁ NA SEGUNDA-FEIRA, CONTRA ULBRA

Malwee viaja hoje à noite para
disputar aTaçaBrasil de Futsal

]ARAGuA DO SUL - A

equipe de futsal da Malwee/
PME e dirigentes embarcam
hoje à meia-noite para Car

los Barbosa, no Rio Gran

de do Sul, onde vão dispu
tar a 29" Taça Brasil de

Futsal, que tem início nesta

segunda-feira. O grupo vai

desfalcado de cinco jogado
res, entre os dispensados e

machucados. O fixo Euler

recuperou-se da lesão no

joelho direito e irá integrar,
o elenco que busca seu pri
meiro título na competição.
Cazuza está com lesão no

joelho e faz tratamento no

Fluminense Futebol Clube,
no Rio de Janeiro. Cacau

também está se recuperan
do de lesão.

Entre os dispensados
estão o beque Rafael, que
teria poucas chances de atuar
no elenco por ter recém in

tegrado o time adulto; Leo
Carioca, que estava apenas
em fase de experiência, e

Chiquinho, que teve contra
to rescindido por indisci

plina. "Ele participou de jo
gos defutsal no fim de se

mana na Praia de Enseada,
sem autorização da diteção,
e se machucou", diz o

supervisor Kléber Rwgel.
Além do ala Xoxo, ex

jogador da Tozzo/AABB,

Jogadores da Malwee entram em quadra contra a Ulbra, na segunda-feira, às 18 horas

de Chapecó, contratado na

quinta-feira, o supervisor
informa que durante a Taça
Brasil os dirigentes do gru�
po jaraguaense estarão ana

lisando o potencial de ou

tros jogadores. "Estamos
pensando em contratarmais

dois atletas, sendo um ala-e

urn fixo", revela. Xoxo não

jogará na taça devendo fa

zer sua estréia no dia 13 de

março, na Taça Internacio
nal Max Umbro de Futsal,
em Seara (sq.

A volta de Euler deixa
o técnico Fernando Ferreti

mais otimista em relação à

disputa pelo título. O

jogador deverá entrar em

quadra com o goleiro Fran-

klin, os alasJames eManoel
. , Tobias e o pivô Maickypara
enfrentar a equipe daUlbrana
segunda-feira, às 18 horas.

Os jogos da Malwee

prosseguem na quarta-feira;
às 16 horas, contra Ca

mocin, do Ceará. No dia

seguinte o adversário será o

time de Cascavel, do

Paraná, às 21h30. O último

jogo acontece na sexta-feira,
às 18 horas, contra Carlos

Barbosa. A SportTV irá

transmitir os jogos da

Malwee de segunda e sexta

feiras, ao vivo. As partidas
semifinais serão disputadas
entre os dois primeiros
colocadas de cada grupo
no sábado, e a final no

domingo, às 12 horas. Na

outra chave estão Banespa
(SP), UCS/Sumov (RS),
Minas, Remo (PA) e Goiás.

Para a Taça Internacional
Max Umbro de Futsal a

Malwee deverá contar com

o ala Xoxo. Ele irá se

incorporar ao grupo no dia

12, em Seara, para a estréia

contra o UniversidadAutô

noma; do Paraguai. Fazem
parte'da chave da Malwee

as equipes catarinenses da

Anjo Química, de Criciúma,
e SearaAlimentos, Na Outra

chave estão AABB/Tozzo,
BocaJuniors (Argentina), 6
.de Agosto (paraguai) e o

Atlântico, de Erechim (RS).
(FABIANE RIBAS)

Projeto lazerComunidadeAtivabusca integrara comunidade
]ARAGuA DO SUL - A

, integração da comunidade
é uma das principais,me
tas da, FME (Fundação
Municipal de Esportes). E
para promover esta con

fraternização entre as pes
soas, a FME está traba
lhando no Projeto;..Lazer ,

Comunidade Ativa, que
oporrunizaencontró entre,

,�h1VN!i,/',' __ ,:",u"
·····

.. u i;;f.i'U" """:''''''''-'''''' '",,':�'" ,,,<>,' ,,'" '''"x' à

O seu si te de compras de máquinas, e ferramentas em Santa Catarina.
; • r �

,

moradores de diversos

bairros em áreas de lazer,

"Desta forma, as áreas de

lazer estarão sendo utiliza
das de maneira organiza
da, com .agendamento de

horários durante a semana

para que não haja confu

são", explica o técnico de

lazer da Prefeitura, Ivanildo
de Souza Pinto.

As áreas de lazer que

abrangem estes projetos são

as dos bairros Rio Molha,
Czerniewicz, Vila Lenzi e

Vila Nova. ''A intenção é

envolver crianças e adultos

em .atividades esportivas,
sem cunho competitivo,
mas sim de lazer", diz O téc

nico, destacando que as

modalidades envolvidas são

vôlei, handebol e futebol, e
com disputas a cada 15 dias.
O primeiro encontro

está marcado para o dia 23

de março, na área de lazer

do Bairro Vila Nova, a par
tir das H horas. Interessa"

,

dos'errt 's�, inscrever podem.
,'entrar':2'rJ 'contato com' o
./'. " '�r

•l;.;,},
.

.

tec.nlco·'de�:espot;tes pelo te-

lefone 370-9,555.' (FR), , .

'.r' ",' -::�

. 'C�lmprar néquíncs e ferrame;ntci�s':
'.

pela internet é hipe_r.
. , ,.

;SéREITHAUPT. "Tradição em Qualidade �.:..:... '

" '
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II ESTADUAL: COPA DE CANOAGEM DE DESCIDA ACONTECE NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO, EM BLUMENAU

Canoístas jaraguaenses estão
treinando para prova de descida

}ARAGuA DO. SUL - Os

canoístas jaraguaenses desde
já estão se preparando para
disputar a Copa de-Canoa

gem de Descida, válida pela
primeira etapa do campeo
nato catarinense da modali

dade, que será realizada nos

dias 16 e 17 de março, na ci
dade d�Blumenau, Cerca de
dez adeptos deste esporte
vão representar oMunicípio
nas categoriasJúnior (16 a 18
anos), Sênior (19 a 29 anos)
e Master (mais de 30 anos).

-Os canoístas treinam, em
média, duas vezes por sema
na na velocidade e, aos fins
de semana, na descida. Em

penho e dedicação no es

porte não faltam para estes

atletas. O problema que o

grupo enfrenta é a falta de

apoio. "Para participar dos
: .r: campeonatos nós temos que

investir recursos do próprio
bolso e nem sempre tere

mos condições .de disputar
competições fora do Esta

do. O clube conta com ca-

, noístas excelentes, que se

tivessem incentivo, iriam cada

Cesar Junkes/CP

Pommerening e os demais canoístas treinam pelo menos duas vezes por semana

vez mais longe", considera o
vice-presidente do, Clube
de Canoagem Kentucky,
Adilson Pommerening. Ao
todo, o clube conta com 60

associados. Pommerening
'destaca que as pessoas que

,

têm interesse de <integrar o
grupo basta ter vontade de

praticar esta modalidade es

portiva porque a entidade

oferece todo equipamento
necessárto. "Menores de 18

anos precisam de autoriza

ção dos pais", lembra.

o vice-presidente do clu
be enfatiza que este ano pre
tende investir na escolinha.

"É neste trabalho que vão

aparecer pes�oas que têm

potencial para defender o

Município em competições
dentro e fora do Estado",
considera, informando que

pretende levar os melhores'

canoístas do clube para par
ticipar do campeonato bra

sileiro, que deve ser disputa
do em Curitiba ou no Rio

, Grande do SuL

ALTERNATIVA - Co

mo o clube de canoagem não

tem patrocinadores, o grupo
procurou método alternati

vo para arrecadar recursos.

Trata-se do Projeto Canoísta
Recicle. Os integrantes do

clube receberam orientação
dos responsáveis sobre tipos
de materiais que podem ser

recicláveis. A cada dois meses
estematerial é comercializado

e o dinheiro é utilizado para
custear despesas em cam
peonatos. (FABIANE RIBAS)

]araguaensesvão participardo FestivaldePára-penteMirador
,}ARAGuA DO. SUL - o

Município será represen
tado por dez pilotos de pá-

, ta-pente durante o segundo
Festival de Pára-pente Mi

radar, que acontece hoje a

amanhã na cidade de Ibi

rama, O evento vai reunir

adeptos desta prática es

portiva de diversas cidades
do Estado de Santa Cata

rina, O ponto de salto será a

Serra do Mirador, com des

nível de 500 metros e lift

(vento) no quadrante NE/
SE, com boa possibilidade
de cross (distância). Serão
realizadas provas de per
manência e pouso na mosca.
Caso o tempo não esteja fa
vorável, a competição será

adiada para os dias 9 elO.

O valor da inscrição é R$
20,00 no pouso, comdireito

a uma camiseta do evento e

resgate - a subida para a

decolagem será feita por
uma Toyota ,e uma Kombi

da prefeitura daquela ci

dade. Os cinco primeiros co-
'

locados receberão troféus,
mais quantia em dinheiro e

um equipamento SOL.

Hoje, o evento tem iní

cio às 9 horas, e às 9h45 os

pilotos começam a subir,

com previsão para encerrar

às 17 horas. Amanhã, as pro
vas começam às 9h4'S e o

encerramento acontece às 17

horas.No local do evento ha
verá serviço completo de
bar e cozinha, além de plan
tão de bombeiros e ambu

lância.Mais detalhes sobre as

competições podem ser

acessadas no site: www.pa
rapentemirador.cjb.net (FR)

MOLEQUE BOM DE BOLA
As inscrições para a fase municipal do Campeonato
Escolar de Futebol de Campo, masculino e feminino,
do Moleque Bom de Bola abriram ontem e podem
ser feitas até dia 15 de março, na FME (Fundação
Municipal de Esportes), no horário de expediente da
Prefeitura. A competição é destinada a estudantes com
idade entre 1_0 e 14 anos, matriculadas nas redes mu

nicipal, estadual e particular de ensino. As equipes
devem ser inscritas pela direção de cada unidade es

colar interessada em participai do evento.

ÁREA DE LAZER

Hoje acontece a inauguração da área de lazer do Bairro
Barra do Rio Molha, localizada na Rua Adão Maba,\

próximo à Prefeitura, A solenidade vai contar com a

presença de representantes políticos de Jaraguá do Sul
e moradores da localidade. A estrutura oferece espaço
para a prática de vôlei ,e futebol de areia,

\

MASSARANDUBA
A CME (Comissão Municipal de Esportes) está

organizando o Torneio Aberto de Vôlei em Dupla, que
será realizado neste final de semana, na Praça Guesser, a
partir das 14 horas. As inscrições devem ser hoje, no
valor de R$ .15,00 (masculino e feminino - Adulto) e

R$ 10,00 (Sub-17 masculino). Informações: 379-1203.
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