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I estofados e colchões

Cidasc fiscalizará
.

-<

.>

comercialização de,
em se

,/ .

agrotóxicos
A partir do mês que vem, todas as casas agropecuárias que

comercializam produtos agrotóxicos devem ter registro junto à

Cidasc. A determinação é legal e visa, no mínimo, inibir a venda
. (

- indiscriminada de produtos tóxiFos. Em Jaraguá do Sul, técnicos
do setor estão fazendo um levantamento sobre o número de

agropecuárias que atuam na região.
PÁGINA 7

Fotos: Edson Junkes/CP

As lojas que ·comercializam produtos tóxicos terão que providenciar
registro junto à Cidasc, que vai intensificar a fiscalização sobre a venda

CORREIODO POVO
\

CSMfecha acordo
\

com empresa

,

Leia na.página 5
\

II

I

espanhola

o presidente da Associação de
Moradores do Bairro Águas
Claras, Ouinter Kunzel, que
mora no local há 20 anos, afirma

que a localidade tem no asfal
tamento da rua principal o re

sultado do trabalho da asso-

ciação. PÁGINA 6

PFL lança Maristela
\ Menel dia 5 I de abril

o lançamento da candidaMa da

vereadora Maristela Menel para a

Assembléia Legislativa vai acontecer
no dia 5 de abril, informa o PFL.

PÁGINA 3.

Humana pretende
comprar hospital

A Humana Urgente propôs à'

Co�gregação das Irmãs Fran

ciscanas da Santíssima Trindade a

compra do HospitalSagrado Cora

ção de Jesus, de Massaranduba.

PÁGINA 9

Nadadores participam
(

hoje de travessia"
Mais de 30 nadadores da

Àcademia Impulso vão participar
hoje da Travessia de Porto Belo, que
conta com 1,4 mil metros de

percurso. O evento inicia às 10 horas.
-

PÁGINA 12

íNDICE DE PREfERÊN(IA
DO PÚBLICO PESQUISADO
EM JARAGUÁ DO SUL.
FONTE, PODHIUM PESQUISAS

,

Assine o melhor icmcl. 371-1919
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SÁBADO, 9 de março de 2002

Dança política
DR. W.B. FALCONE -Médico, bacharel em Direito e

vice-presidente do PPS

Sessão da Câmara de Vereadores de 4/2/02 assomou

na tribuna o vereador Ivo Petras Konell (PMDB) que
teceu comentários sobre a publicação paga, da sua colega
Maristela Menel Rosa, no ''Jornal de Rua", de 25/2/02,
onde foi publicado um resumo da atividade legislativa
da vereadora.

A celeuma se deu na questão quantitativa. O

informativo cita um total de 140 indicações (sugestões
formais apresentadas ao prefeito, que as cumprirá ou

não dependendo do vereador fazer parte ou não da base

gcwernista de apoio) apresentada pela mesma. O que foi

contestado pelo Petras e também por Scarpato (PT), em
.

aparte. Segundo dados da própria Câmara de

Vereadores, este número foi de 88 (aumento de 59,09%)
indicações e não as 140 informadas pela vereadora. Em

.

relação aos projetos de lei, em número de dez, na verdade
este número foi nove, segundo o documento retirado

do sistema de dados da Câmara.

O que se seguiu foi a subida da vereadora à tribuna,
para justificativa, alegando que contabilizou também as

indicações verbais apresentadas �os secretários

executivos da Prefeitura, totalizando de 250 a 300

indicações.
Não se tem dúvidas que a vereadora em questão é

/

dinâmica e trabalha. O que não se justifica é esta

extrapolação de números, com o intuito de promoção
eleiçoeira,' nem abandonar o plenári'o no calor d�s
discussões. Como se sabe, os aparteadores Petras e

Scarpato,
. ambos têm interesses politicos eleiçoeiros -

um em campanha pró-pai, o outro pleiteando a indicação
do partido como candidato a deputado federal.

A vereadora, antes de filiar-se ao PFL, pleiteou o PPS.

Questionada sob sua ideologia, alegou que era de centro

esquerda. Todavia, 'dias após, entrou num partido
totalmente de direita. No País ainda se vota na pessoa e

não na ideologia (defesa de uma causa ou diretriz básica),
como se faz em países com' cultura política evoluída.

Quando se diz que a vereadora "não se prende a uma

sigla partidária" (no informativo em questão), percebe
se que chegar a um objetivo final é o que interessa,
podendo muda� novamente de partido em prol de seus

interesses.

Partidos e idéias desta natureza estão fadadas ao

insucesso; pois 'as ações partem de uma única cabeça e
1· .

. .

.

não de um grupo partidário, com ideais pré-estabelecidos
e pré-conhecidos. ES,tas discussões, comuns em períodos
pré-eleitorais, deveriam ser uma constante, pois sa-ber
se-ia o que ocorre nos bastidores da politic�, .que senso

lato, não prima pela ética e muitos desprezam a

honestidade.

Artigos para Carta do l.eltordevem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.1,80, ou pelo
e-mail: cp.redaciw@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para
contato. O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Mais uma vez, o CORREIO DO POVO sai na frente

A preocupação com o dia
a-dia da comunidade e as

dificuldades encontradas

pelos jaraguaenses em sua ro

tina pessoal e profissional
sempre foi uma das principais
características do Jornal
CORREIODOPOVO, que desde
'a edição da última quinta-
feira está publicando, repor
tagens de página inteira abor

dando sempre um bairro dife
rente doMunicípio, destacan
do desde as necessidades

mais urgentes à história do
local e de sua gente.
A intenção. do. CP nesse

projeto, que inicia de-forma
tímida, .mas a médio e longo
prazos deve assumir abran

gência regio�al, é reafirmar o
caráter essencialmente co

munitário do CORREIODOPO

VO, que 'sempre direcionou
seús ·interesses jornalísticos
na prestação de serviços à

comunidade e na valorização
de tudo que possa interessar

aos moradores dos bairros.

Desta vez, a reportagem
do CP vai centrar seus esfor

ços no resgate dos direitos
dos cidadãos jaraguaenses e

na defesa e denúncia de suas

roprojeto que agora s�
iniciapretende serbem

mais amplo. Porenquanto
afase é.de observação

,

e de reconhecimento do
terreno ...J

reivindicações e reais neces

sidades. Sem promover pes
soas ou siglas partidárias, o
projeto de valorização dos

assuntos de' interesse comu

nitário vai beneficiar não

apenas a comunidade, mas

também servirá para mostrar

ao leitor as diversas facetas e

necessidades dos bairros e de
sua gente. Além de valorizar

a comunidade, o projeto
funcionará como um verda

deiro raio X de todos os re

cantos do Município de Ja
raguá do Sul, confirmando a.

relação histórica' que sempre'
existiu entre o. CORREIO DO
POVO e os bairros.

O projeto que agora ise

inicia pretende �er bem mais

amplo. Por enquanto' afase é

de observação e de reconhe
cimento do terreno. A longo
prazo, o projeto deve servir de,
fonte de pesquisa a estudan-

tes e outras pessoas interes

sadas em conhecer como e on

de vivem os jaraguaenses.Além
disso, essa iniciativa também

servirá como bússola não

apenas. aos administradores

públicos, que poderão orien

tar-se através dessa pesquisa,
como também a ihvestidóres
I'econômicos, que também te

rão provas e exemplos dos

negócios possíveis de serem

implantados com sucesso.

Com certeza, outros veí

culos de comunicação da re

gião também passarão a dar

mais atenção aos problemas
da comunidade, o que certa

mente vai ampliar ainda mais

as ações que visem a solução
para as dificuldades enfrenta

das pela população dos bair

ros, especialmente os da. peri
feria. Com essa iniciativa,

. ..

mais uma vez pIOneIra na re-

gião, o CORREIO.DOPOVO rea-

. firma sua vocação no resgate
- \

e na preservação da história,
até porque é o "mais antigo
de Santa Catarina". O CP, por
toda a sua tradição, sente-se

na obrigação de ouvir e divul

gar os bairros, sua gente, suas
necessidades e sua história.

CORREIO DO POVO ,
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I CISÃO: PFL DECIDE CONVOCAR PAULO BORNHAUSEN PARA FALAR SOBRE A ATUAL SITUAÇÃO POLíTICA

Pavanello acha que coligação
resiste, apesar da confusão

o Centro de Direitos Humanos "Maria da Graça
Bráz", de ]oinville, divulgou nota ontem informando

que está prestando assessoria jurídica e apoio para
R.S.S. e LF.S., ambas funcionárias demitidas do
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de ]araguá
do Sul em 1 de fevereiro do ano passado. De acordo
com o CDH, elas teriam sido afastadas por terem
denunciado crime de assédio sexual praticado por um
dos diretores da entidade, na época.··Os processos
criminais, com fundamento na Lei 10.224/2001
(assédio sexual no trabalho) é por crime de canse.

trangimento ilegal, informa o CDH, foram ajuizados
nesta segunda-feira.

]ARAGUA DO SUL - O

PFL decidiu recorrer ao pre
sidente estadual do partido,
deputado estadual Paulo

Bornhausen, para falar sobre
a atual situação política no

Pais e no Estado, que ele

considera bastante confusa.

Segundo Pavanello, a im

posiçãó da verticalização
alterando a lei eleitoral
I
deixou as bases partidárias
de mãos amarradas e a con

fusão aumentou mais ainda
com a saída do PFL do

bloco de apoio ao governo
do presidente Fernando

Henrique Cardoso.
Pavanello conversou

terça-feira com Bornahusen

por telefone, que ficou de
dar retorno ainda esta

semana e acertar a data da

vinda dele à região. A

intenção é mobilizar todas
as lideranças pefelistas pa
ra uma conversa com

Bornhausen, para debater

sobre a reviravolta política
que PFL e PSDB estão

experimentando. "Pre

cisamos ter um horizonte",
diz Pavanello, confessando
que as mudanças no cenário
político emperraram com-

coligação Mais ]araguá do

Sul uma reunião em bloco

para discutir a situação. "No
que depender de mim, o

PFL vai se empenhar pela
preservação da coligação
Mais]araguá do Sul, mes
mo porque precisamos

pensar no reflexo que uma

separação, agora, poderá ter
sobre as eleições municipais
em 2004", pondera.

LANÇAMENTO -

Pavanello anunciou para o

próximo dia 5 de abril (sexta
feira), o lançamento da can

didatura da vereadora

Maristela Menel (PFL) à

Assembléia Legislativa do

Estado, num encontro que
acontecerá em]araguádo Sul,
mas que mobilizará pefelistas
de toda a região.

O vice-governadorPaulo
Bauer (PFL) estará presente.
No dia 6, o partido estará

reunidopumgrande encontro
em Corupá, também com a

presença do vice-goyernador
e lideranças. O objetivo é

prestigiar e fortalecer o

PFL no Município, confor
me promessa feita ao di
retório de Corupá,
(MILTON RAASCH)

DENÚNCIA II BOATOS?
Há cetca de sete meses,

o sindicalista assediou
sexualmente R.S.S., por
duas vezes, sendo recha

çado, informa ainda o

CDH de]oinville, na nota
à imprensa. ]á LF.S. foi

afastada pGr ter se mos

trado solidária com a

colega, no caso. Nos dias
6, 7 e 8 de março, elas

estarão dando testemu

nho no Tribunal Popular
contra o assédio sexual,
que vai acontecer no'

Auditório da Justiça
Federal, em Florianópolis,
assinalando a passagem
do Dia Internacional da
Mulher.

A boataria sobre o su

posto assédio existe há

tempos, sem, merecer ne
nhuma manifestação da

direção da entidade, até

agora. Silêncio que só

acaba comprometendo o

trabalho do sindicato,
entidade que tem a

responsabilidade de re

presentar os interesses de

milhares de trabalhado
res. Depois da veemência

da nota divulgada pela
entidade joinvilense, as

sinada dir,etora Irma

Kniess e pela assessora

jurídica Cyntia Pinto da

LUz, urge trazer à tona o

ocorrido.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Pefelista quer manter a unidade em Jaraguá do Sul

pletamente qualquer tipo de

negociação.
Na opinião dele, a ver

ticalização das alianças
partidárias são uma im

posição, que não condiz
com a realidade democrá

tica do Pais. "E a liberdade

de opinião da nossa gente,
como fica?", indaga o

pefelista, destacando que as

diferenças regionais e po- I

líticas' são muito acentua

das num país com as di

mensões do Brasil, 0- que,
teoricamente, torna a

proposta incongruente. ''A
realidade que temos em

Santa Catarina não é a

mesma que temos em
'

Pernambuco ou no Ceará",
exemplifica.

- Apesar disso, con
tinuo acreditando que a

saida do PFL do governo
é mais estratégica do qual
quer outra coisa, e que até

as convenções, em junho,
podem ocorrer novas mu

danças e o partido ficar

novamente alinhado com o

PSDB -, avalia.

Outra providência, an
tecipa, será propor ao pre
feito Irineu Pasold (PSDB)
e lideranças dos pargdos da

ENTREVISTA
A informação mais surpreendente que o prefeito
Irineu Pasold (PSDB) deu durante a entrevista coletiva

desta semana não foi a resposta formulada ao

deputado estadual Ivo Konell (pMDB), que o acusa

de endividar a Prefeitura de ]araguá do Sul, mas sim

a constatação de que realmente sobra muito pouco
do orçamento anual pàra investimentos em obras:

Cerca de 3%,_algo em torno de R$ 3,5 milhões.

Caropreso otimista em relação à obra da BR-l0l
mando que o aviso de au

diência pública da licitação
da obra será publicado no

Diário Oficial da União, no

FLORIANÓPOLIS _:_ O e lideranças do SUl do Es- perante o governo federal,
coordenador do Fórum tado, esta semana, ocasião pará que a obra seja iniciada.
Parlamentar Catarinense, em que O assunto foi a Ele também cita um fax

deputado Vicente Caropre- duplicação do trecho Sul da enviado pelo ministro in-

so (PSDB), participou de BR-101. Caropreso destaca terino dos Transportes, Al- próximo dia 12. Este é o

audiência com o governa- como muito importante a derico Lima, ao governador
dor EsperidiãoAmin (PPB) interferência do governador Esperidião Amin, infor-

Vereadores pedem presença-do presidente da Fameg

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

primeiro passo para o pro
cesso de licitação. (MR)

�
.

· %ttt',llz·a." ·�
Ahvir Antonio Fil9olOJunior iiiiiiI

OAB !SC 2969·8
.

Osvalina Vargas 'Rodrigues
OAB/SC2968·B

GUARAMIRI\\1 - O-Le

gislativo deverá convocar
o presidente da Fameg
(Faculdades Metropolita
nas de Guaramirim), José
Tafner, para debater sobre

o funcionamento damesma.
A sugestão para que o

dirigente compareça em

uma das próximas sessões
do Legislativo, partiu do

vereador. Salim José De-

O vereador considera

importante a entrevista com

Tafner, que solicita mais

apoio no setor público ao

empreendimento iniciado

no ano passado. (MR)

quêch (PFL), preocupa
do em colocar em debate

os assuntos da Fameg, a

. primeira ins�tuição a ofe

recer cursos de nível supe
rior noMunicípio.

Rua 25de Jul�o/234· Bairro Vila Nova ·.braguó do Sul/se Fone/Fax: 370·8866

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

. Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

Rua Barão do Rio Branco, 637 • Sulu 2 . Centro· Jaruguõ do Sul· se

(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• VIAGEM: PEIXER INSISTE EM PEDIR TELEFONIA PARA O INTERIOR DE GUARAMIRlM, EM AUDIÊNCIA NA ANATEL

Instalação de telefones está
"-

atrasada em várias localidades
/

GUARAMIRIM - o pre
feito Mário Sérgio Peixer

(PFL) compareceu quarta
feira na sede da Anatel

(Agência Nacional de Tele

comunicações), em Brasília,
.acompanhado de assessores
e do deputado federal Car
lito Merss (P1), quando rei
vindicou a conclusão da ins

talação do sistema de telefo
nia noMunicípio.A amplia
ção do sistema já contempla
a sede, onde os novos ramais'
foram ativados, mas ainda
não chega até localidades im
portantes do interior, como
Guamiranga e Rio Branco.

Na audiência, Peixer
também protocolou doeu

n:er:_to elabora�o pelaA�s�
ciaçao Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim,
que solici� a expansão dos

acessos individuais e cole
tivos do serviço telefônico
na localidade de Rio Branco.
Conforme dados do Con
selho Municipal de Desen

volvimento de Guaramirim

e dó IBGE, a região com

preende 1,3mil habitantes e

45 empresas, mas apesar
dos números expressivos e

da localização bastante estra-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Prefeito quer telefones instalados, no Bairro Rio Branco

tégica, existe gr�de falta de
linhas telefônicas.

Esta situação impede a

instalação de novos empre
endimentos no interior do

Município, e dificulta até a

permanência de empresas já
instaladas. Na audiência, o
gerente geral de Acompa
nhamento e Controle da

Superintendência de Uni-

versalização da Anatel, as"
sumiu C) compromisso de
analisar a solicitação de

Guaramirim, imediata

mente, inclusive dentro do

compromisso, 'do órgão de

universalização do sistema.
I

"Recebemos a informação
de que o prazo ql!-e a em

presa responsável tinha para
concluir a instalação dos tele-

\

,

fones expirouemdezembro".
Os secretários do Plane

jamento, Valério Verbinem

e de Obras, Lauro Fnôhlich,
qu(: acompanharam o pre
feito na viagem, aprovei
taram para encaminhar

outras reivindicações, so
licitando recursos para exe

cutar obras de infra-estru

tura no Município, entre
estas, a ponte do Bairro

,

Avaí, que abrirá nova passa
gem de acesso para a loca

lidade de Bananal do-Sul.

TlP - Ainda em Bra

sília, Mário Sérgio Peixer

participou dos atos previstos
na programação da 5a

Marcha dos Prefeitos a

Brasília, ocasião em que
várias reivindicações foram
apresentadas na Câmara

Federal e no Senado. Entre

estas, destaca-se a questão
da Taxa de Iluminação
Pública, que os municípios
estão impedidos de repassar
aos consumidores. A infor

mação que os prefeitos re

ceberam, tanto na Câmara

Federal quanto no Senado,
é de que amatéria estará em

pauta, ainda no mês de

março. (MILTON RAASCH)

Marcha dos Prefeitos leva duas mil lideranças a Brasília
]ARAGUA DO SUL - tarCatatinense,nomesmodia.

Cerca de dois mil prefeitos São várias as propostas
participaram da "5�_Marcha encaminhadas pelas lide-
a Brasília - Em Defesa rançasmunicipais, tentando
dos Municípios", realizada sensibilizar os parlamentares
na terça, quarta e quinta-feira e as autoridades federais pa-
desta semana. O'roteiro dos ra as questões importantes
prefeitos iniciou na terça-fei- do municipalismo.Na lista

ra, quando encontraram-se de reivindicações, destaca-se
com o presidente daCâma- a questão da cobrança da
r� Federal, Aécio Neves. Na .. Taxa de iluminação Pública.
quarta-feira, a reunião foi A matéria já foi .aprovada
com o presidente do Sena- na Câmara Federal, em

do, Ramez Tebet, seguido votação realizada no ano

de reunião com aParlamen- passado, �as não passou

pelo Senado, faltando
apenas três votos.

Atualmente, esse serviço
reprysenta gasto estimado

.ern 5% dos o�çamentos
públicosmunicipais, alegam
os prefeitos. A expectativa
deles está relacionada

também com a aprovação
da Lei Complementar 04/
2002, que dispõe sobre o

transporte escolarr,
estabelece a responsabi
lidade de Estados e Muni

cípios, no tocante ao

transporte dos escolares.

Hoje, os gastos das pre
feituras com este benefício
ferem dispositivo da Lei de

Responsabilidade Fiscal.
Transferência da inci

dência do ISS (Imposto So

bre Serviços) para o local da
-

efetiva prestação do serviço, ,

repasse de parte da CPMF

para ás municípios, através
do PAB (Piso de Atenção
Básica), também são

reivindicações dos prefeitos.
(MR)

As divergências internas no HospitalMunicipal �anto
Antônio, de Guaramirim, ultrapassaram toda a

paciência que a comunidade pode ter com a instituição.
Simplesmente, não é concebível que uma situação
interna se prolongue por tanto tempo, enquanto a

população assiste a tudo estupefata. Não é possível
que os interesses de alguns poucos, transtornem tanto

os objetivos de toda a comunidade, que simplesmente
poder contar com hospital organizado e prestativo, e
em condições de prestar atendimento digno a tantos
quanto deles necessitam. O hospital de Guaramirim,
pela localização estratégica que tem, deveria ser

referência regional de.serviço médico e hospitalar, e

não exemplo negativo. ,I

�MDB PAZ
o Partido dos Movi

mentá Democrático

Brasileiro de Jaraguá do

Sul distribuiu edital de

convocação,- mobili

zando os membros do

Diretório Municipal,
suplentes e vereadores,

\

para a participação nas

prévias que o partido
realizará no dia 16 de

março, no horário das 9

às 12 horas, na sede do

partido, à Rua Leopoldo
Malheiro, 67.

o governador do Esta

do Esperidião Amin

(PPB) homologou esta

semana, resolução do
Conselho Superior de

Segurança Pública, que

propõe o Programa
Reconstruindo a Paz. A

partir de março, define a

resolução, fica' estabe-'
lecido que será celebrado

o Dia da Paz, sempre na

segunda quarta-feira' de
cada mês.

CASAN
A Câmara de Vereadores de Guaramirim conrinua

aguardando pela presença do presidente da Casan,
José Carlos Vieira, para dar esclarefimentos sobre o

atraso, novamentena conclusão da obra de ampliação
'do sistema de abastecimento de água da cidade. A

indicação solicitando a presen;ça de Vieira, partiu do

vereador Salim José Dequêch (PFL).

NTRE ASPAS
"Só falta eu dar a ordem de serviço" ( Prefeito
de Jaraquá do Sul, Irineu Pasold - PSDS -

,

na entrevista coletiva à imprensa desta semana,

procurando ser enfático em dizer que a obra do

futuro contorno ferroviário é irreversível e

iminente)

G" Çj)V�I1.�
mM..3059 - CPF� 468859357/00

JVIédico Ofta.lrnologfsrta.
Bspecíalíaação; Hoapi�lde Clínicas Eatado elo Rio de Janeiro

e Curso na SocíedadeBiastletra deOftalmologíado Rio de Janeiro

Agora com atendímento� sábados. das 9 as 12 horas

Av. Mal. Deodor-o 776· Sala 12 • &I. Maximunn Center' Fom: (041) 2'1�11SO

"

S·EJA COMPE'TITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
c_w' "\'vO........""""dO Rua Donaldo Gehring, í35 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47)371-7511lFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.,cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli,adv.com.br
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Congressoapresentapropostas
pata agilizar reforma tributária

•DIVIDENDO: WEG DISTRIBUIRÁ R$ 25 MILHÕES EM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

Grupo faturou R$ 1,2 bilhão
e exportou R$ 175,6 milhões

.INa próxima quarta
feira, dia 13, o presidente
da Comissão

Organizadora da 35" Con
venção Estadual da Câ
mara dos Dirigentes Lo
jistas de Santa Catárina,
Udo Wagner, divulga a

programação oficial do
evento, que acontece de 30

maio a 1 de junho, no
Centre Cultural de
Jaraguá do Sul,

BRASÍLIA - A reforma

tributária continua sendo a

maior reivindicação do em

.presariado, que considera a

carga tributária prejudicial à
competitividade das em

presas. O tema foi destaque
durante o 12° Congresso
Brasileiro de Associações
Comerciais do Brasil, que
aconteceu em Brasília, na
semana passada. Os em

presários insistiram na agili
zação da votação do proje
to, em trâmite na Câmara

desde meados de 1990.

Além da reforma tribu

tária, a classe empresarial
discutiu propostas para
incrementar as exportações
das pequenas empresas,
ampliar a mediação e arbi

tragem como instrumento

de agilização de conflitos na
Justiça e o fortalecimento do

associativismo. O congresso
debateu ainda a responsabili
dade social das empresas,
exportações, desenvolvi-

mento, ernpreendedoris
mo e consolidação da pe

quena empresa, formação
de comitês de mediação e

arbitragem e economia bra

sileiraemercado internacional.

Na opinião do presi
dente da Confederação das

Associações Comerciais do
.

Brasil, Luiz Otávi? Gomes,
a reformulação do sistema

tributário, desonerando as

empresas através da simpli
ficação de encargos, interes
sa a todos, mas não tem so

lução fácil em função de di
ferentes interesses. O presi
dente Fernando Henrique
'Cardoso encerrou o con

gresso com a palestra "Um
Brasil de Resultados".

Uma comitiva de em

presários, chefiada pela pre
sidente da Acijs, Christiane
Hufenüssler, participou do

congresso, além do prefeito
Irineu Pasold, secretários
municipais e os deputados
federais da região

]ARAGuA DO SUL -

Na 'próxima segunda-fei
ra, o Grupo Weg paga
aos mais de nove mil fun-

turamento consolidado

do grupo aumentou 24%

em relação a 2000, atin

gind�1'1t{f.68,9 bilhão
·,>if.,lt·· ...:]\·,",{·,

(em 2000 ·,foi de R$ 962

milhões). As exportações
foram responsá-veis por
35% da receita operacio
nal líq�ida, com o fatu

. ramenfô .d e US$ 175,6
rnilhõés [10 mercado ex

terno. Para este' ano, a

previsão é faturar R$
1,526 bilhão,' crescimento
de 21 % em ir�lação a

2001./
- O melhor é que,

com isso, pudemos con

tribuir com a melhoria d�
qualidade de vida nas

cidades' onde temos par
ques fabris. Afinal, para

I crescer tanto foi preciso
de ajuda. Ao todo, foram
contratados mais de mil

colaboradores .ern 2001

em todo o grupo. Isso

quer dizer que mais de

�il famílias puderam ter

a segurança de um .em

prego numa empresa ,que
respeita o ser humano,
com salários justos, dis
tribuição de lucros e be

nefícios sociais -, decla

rou o presidente-execu
tivo do Grupo Weg, Dé
cio da Silva.

Na opinião do dire

tor, os bons resultados

das empresas contribuem _

para o desenvolvimento
do Município, garantindo
os índices de qualidade de

vida. A renda per capita
de Jaraguá do Sul é de

aproximadamente R$ 15

mil, quase cinco i
vezes

mais que a média na

cional. Em 2001, o Gru-

po Weg doou mais de R$
1 milhão para projetos
sociais e culturais do Mu

nicípio e região.

cionários a parcela. refe
rente à distribuição de

lucros da empresa ,regis
trado no segundo s,e
mestre de 2001. Para \

.I A solenidade contará

com as presenças dos

presidentes da

Fecomércio (Federação do
Comércio de Santa

Catarina), Antônio
Edmundo Pacheco; do
Sebrae (Serviço de Apoio
às Micros e Pequenas
Empresas), Carlos
Guilherme Ziguelli; do
Badesc (Agência
Catarinense de

Fomento), Arno Grube, e
da FCDL (Federação
das Câmaras de

Dirigentes 'Lojistas),
Sido Gessner Júnior.

quem atingiu as metas de
finidas pelo Programa
Weg de Qualidade e Pro

dutividade, a participação
nos lucros resultará em

quase dois salários, além
da antecipação de 1,3 sa

lário, feita em. agosto, O

pagamento da participa
ção nos lucros vai injetar
R$ 25.115.000,00 na eco

nomia da região.
A distribuição dos lu

cros é resultado do bom

desempenho registrado
nos últimos anos. Em

2001, as vendas atingi
ram R$ 1 bilhão. O fa-

e VIFESA firmam acordo' inéditoCSM
]ARAGuA DO SUL (SC) -A empresa CSM fechou no final de fevereiro um acordo inédito
de transferência da tecnologia com a empresa espanholaVIFESA, uma das quatro maiores
fabricantesmundiais de máquinas para a produção de tubos em concreto para aplicação em
redes de esgotos sanitários. A CSM fabricará estasmáquinas no Brasil sob licença e supervisão
da empresa espanhola. Com o acordo, a empresa jaraguaense já iniciou as obras de construção
de uma nova unidade fabril, que está localizada no Bairro Schroeder I, na cidade de Schroeder
(SC), A obra de instalação da nova unidade deverá estar concluída até o final de abril e a

fabricação das máquinas começará a partir demaio.
De acordo com o.Diretor-Presidente da CSM, Renato Raboch, o acordo de transferência

de tecnologia permitirá que os fabricantes brasileiros de tubos em concreto tenham acesso a

máquinas de alta tecnologia reconhecidas em todo o mundo. "A preocupação com a qualidade
de vida das pessoas e a preservação do meio ambiente tornaram-se questões fundamentais
para liberação de investimentos por parte do Banco Interamericano de Desenvolvimento

(BIRD) e de outros organismos internacionais. No Brasil, pouco mais de 11% das cidades

possuem rede de esgotos tratada", disse o empresário.
De acordo com estudos realizados por diversas empresas de engenharia, as máquinas de
origem espanhola oferecem condições às indústrias de tubos de concreto produzirem peças
com maior grau de estanqüidade e resistência à compressão. ''Atualmente não existem

máquinas similares com esta tecnologia no mercado nacional:A partir de agora, a CSM,
além de sua linha tradicional de máquinas p::J,ra tubos, estará disponibilizando as empresas
brasileiras a gama mais completa de equipamentos para fabricação de tubos em concreto,".

O diretor informou ainda que um grupo de técnicos da CSM está na sede da empresa na

Espanha para as�imilar todo conhecimento de produção das máquinas. "Em maio

receberemos a visita de um técnico daVIFESA para acompa1fhar o início do processo em

Schroeder." Com a implantação da nova unidade, a CSM irá contratar mais 20 pessoas
enquanto que outras 25 serão remanejadas damatriz em Jaraguá do Sul.

.
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ENQUETE

r

QUAISMELHORIAS O Bairro Aguas Claras precisa?

ARISTIDES GRAF, 58 anos, aposentado ANTÔNIO RAMBO, 32 anos, metalúrgico

"O Bairro Águas Claras necessita de
investimentos no setor de oferta de serviços e

mais pontos comerciais, como supermercados,
farmácias, padarias e lojas. Também precisa
urgente de um posto dos Correios e agências
bancárias. Para qualquer coisa temos que ir
até o centro da cidade. Também falta creche e

posto de saúde."

"Estamos há muito tempo pedindo para a

administração pública que construa uma creche
e um posto de saúde aqui, mas até agora foram

apenas promessas.O transporte coletivo também
é ruim, porque é feito só com o Rapldinho, que é
mais caro. Ti rando a rua asfaltada, o resto do
bairro fica intransitável quando chove. De

qualquer jeito, as ruas são estreitas e íngremes' e
os ônibus não têm condições de trafeçar."

MÁRCIO GORGES, 28 anos, desempregado
J

MARIA F. HUBNER, 52 anos, comerciante

"O que a gente mais necessita por aqui é mais

segurança pública, 'porque aparecem muitos

marginais, especialmente à noite. A polícia
sempre faz ronda, mas não tem sido suficiente

para deixar a comunidade segura. Também é
necessário mais comércio, de todos os tipos, para
que o pessoal não precise ir ao centro por

qualquer coisa. A construção de, uma creche e

do posto de saúde também ajudaria bastante."

"O Bairro Águas Claras precisa de mais infra

estrutura, especialmente na oferta de mais

pontos de comércio, como farmácias,
supermercados, lojas e outros tipo de serviços.
A construção de um posto de saúde e de urna
creche também seria muito bem vinda. O bairro
é muito bom, os vizinhos são maravilhosos mas

ainda precisamos de algumas benfeitorias."

EMCONSTANT
desenvolviment
JARAGUÁ DO SUL - A

localidade de Águas Claras,
distante cerca de três

r

quilômetros do centro da

cidade, praticamente integra o

Bairro Ilha da Figueira.
Composto por

aproximadamente 300

familias, a maioria vindas de

outras cidades do Estado de

Santa. Catarina e do Paraná, o
'

Águas Claras é uma localidade

recente; habitada na sua

grande maioria, por
trabalhadores das fábricas, que
encontraram no local a

tranquilidade necessária para a

formação de uma

comunidade que tem no

tnabalho o fundamento da
rotina. ' "

,

I

Apesar da boa qualidade de

vida representada pelas boas

condições das residências, a
.

comunidade do Águas Claras
, usa a bicicleta como meio de

transporte, especialmente
quando vão para o trabalho.
O uso da bicicleta é explicado
pela ausência de transporte,
coletivo formal. Devido às

dificuldades de acesso às ruas

da localidade, os moradores

são servidos pelo Rapidnho, que, apesar de
mais caro, tem deixado a comunidade

satisfeita.

Em função da proximidade com a Ilha da

Figueira os moradores de Águas Claras

utilizam praticamente todos os serviços de

infra estrutura da Figueira, como
supermercados, farmácias, posto de saúde e

creche. O local fica bem próximo ao Morro

do Boa Vista e, ,apesar da crescente

urbanização, ainda preserva muitas

características da época e� que. tudo �ra
.

. .

mato.

A Gruta em homenagem a Nossa Senhora

do Caravagio representa a religiosidade dos

moradores, que mantém o local limpo e bem

cuidado, sempre à disposição dos fiéis que

desejam orar e descansar no 10c3'l, 'cercado
mata e' de um riacho que desce do morro, o

que or.iginou\0 nome do' local, i r."
De acordo com o presidente ;dá! rAssociaçâo

, de Moradores, Quinter Kunzel, 46,anGls, a
Associação existe há. g anos, mas ainda não

está.regulamentada, "Na verdade sou um

. líder comunitário", afi.rma Kunzel, que
representa os moradores desde 1999' e
também integra o Conselho de Segurança dos

Bairros Boa Vista,. Ilha da Figueira e Águas
Claras, O Conselho foi implant�do em

fevereiro deste ano e visa basicamente criar

mecanismos q;;e colab'�rem na prevenção e

'

.

na manutenção da segurança pública dos

moradores dos bairros que integra.

Para os moradores a prioridade é a continuação da pavimentação asfáltica

Necessidades ainda estão sendo

I
I

____J
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BALSANELU DIZ QUE HÁ MUITA PROCURA

E POUCA OFERTA DE IMÓVEIS EM

JARAGUÁ DO SUL

.I'

DE AIMOVEIS
ESTÁ REFORMANDO ESTRUTURA
PARA MELHOR ATENDER AOS CLIENTES

JARAGUÁ DO SUL - ADEJA

IMÓVEIS VAI INAUGURAR NOVA

ESTRUTURA DAQUI
APROXIMADAM ENTE 45 DIAS. O

proprietário do estabelecimento

comercial, Adejai r Balsanell i, destaca
que essas reformas estão sendo feitas

para melhor atender aos clientes. "Nós
estamos dividindo a empresa em

'departamentos de venda, locação,
administração, além da recepção para
melhorar ainda mais a qualidade de

atendimento", diz.
No início, há aproximadamente 7

anos, a imobiliária contava com dois
funcionártos e trabalhava apenas com

vendas. "Com o tempo a empresa foi se

desenvolvendo, outros serviços foram
incorporados, como locação e

administração, e tivemos que ampliar o .

número de funcionários. A única coisa

que fazemos é construi r", sal ienta.
Na opinião de Balsanelli, o ramo

imobiliário tem espaço para todas as

empresas, principalmente em locação.
"Tem muita procura e pouca oferta",
ressalta, enfatizando que -os anos de
1997 e 1998 foram os mais difíceis

pelas mudanças do plano econômico.
Ao todo, a Deja Imóveis conta com sete

funcionários devidamente capacitados
para desenvolver suas respectivas

funções. Nessa reforma da empresa será
reservada uma sala especial para a

realização de palestras e cursos, e

oportunizar que o quadro efetlvo
acompanhe as transformações de
mercado. \\Quanto mais conhecimento,
mais produção."
Balsanell i agradece os clientes pela

confiança depositada no trabalho da
imobiliária em todos esses anos de
atividades e aproveita a oportunidade
para informar que precisa contratar.

mais uma corretora de imóveis, devido
ao crescimento no volume de' negócios.
As interessadas podem entrar em

contato pelo telefone 275-2990.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449

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

E-mail: giroHa@netuno.com.bi.

LOCAÇÃO
* 603 - Casa de madeira cl 3 qtos,
próx. Metalúrgica Menegotti - R$
280,00
* 611 - Casa de madeira cl 3 qtos -

Schroeder- R$ 180,00
* 618 - Apto cl 3 qtos - Av. Getúlio

Vargas - R$ 350,00
* 620,- Centro - Ed. Carvalho - apto
cl suíte + 2 qtos - R-$ 550,00
* 621- Apto cl 1 qto - próx. WEG II,
Nova Era - R$ 200,00
* 622 - Apto cf suíte + 2 qtos - Ed.
Isabella - R$ 550,00
* 624 - Centro - Ed. Schiochet - apto
cl suíte, 2 qtos, cozo mobiliada.
Prédio cl piscina, playground, chur.,
salão festas festas e quadra
poliesportiva - R$ 600,00

'

* 626 - Apto 2 qtos - Res. Húngaro -

Barra - R$ 280,00
'

* 627 - Apto cl 3 qtos - próx.
Supermercàdo Mané - Barra Rio Cerro
- R$ 220,00

'

* 628 - Quitinete próx. Hospital do
Morro - R$ 180,00
* 629 - Apto cl 2 qtos + dep. emp. -

Ed. Joana (calçadão) - R$ 350,00
* 632 - Apto Novo cl 2 qtos - Ilha da

Figueira - R$ 260,00
* 633 - Apto cl 3 qtos (em cima

Transligue) - Vila Lalau - R$ 300,00
* 634 - Quitirietes "Novas" cl 1 qto -

próx. CoI.' Nova Era - 'Jardim
Centenário - R$ 220,00
* 635 - Centro - Ed. Marquartdt -

Quitinetes - a partir de R$ 200,00
* 656 - Sala comI. cl 70m2 - R. João
Picolli - R$ 350,00
* 660 - Sala comI. cl 40m2 (1Q piso)

- Centro - R$ 200,00
* 664 - Sala comi. cf 150m2 - NOVA
Av. Waldemar Grubba - Vila Lalau -

R$ 670,00
* 667 - Sala cornl. cl 60m2 -

Guaramirim - R$ 300,00
* 668 - Sala comI. c/70m2 (lQ piso)

- Av. Getílio Vargas - Centro - R$
300,00
* 669 - Sala comi. cl 50m2 - Centro
ComI. Vasel (próx. Prefeitura) - R$
290,00
* 674 - Sala comI. cl 70m2 - 3
ambientes - ideal p/ área saúde - Ed.
Gardênia - R$ 35Q,OO
* 683 - Salas comerciais - cl 50m2,
Rua José Teodoro. R$ 280,00
* 684 - Sala comI. cl 55m2, no

Czerniewicz - R$ 350,00
* 804- Galpão cl 300m2 - Czerniewicz

- R$ 1.200,00
* 805 - Galpão - de alv. cl 200m2,
no Centro. R$ 1.200,00
* 902 - Terreno central cl 800m2 -

R$ 500,00

VENDA
* 1351 - Vila Nova - Casa alv. cl
171m2, cl 3 qtos, bwc social, sala
visita, TV, copa, cozinha,
despensa, lavanderia, garagem pI

<,

2 carros. Terreno cl 876,56m2,
cl 1 casa madeira e 1 em alv. cl
60m2, cl 2 qtos. R$ 150.000,00
* 2022 - Centro - Terreno si
benfeitorias cl 609m2 - R$
48.0ÓO,00
* '2034 - Centro - próx. Justiça
Federal - Terreno cl 793,48m2 -

R$ 66.000,00
* 2081 - Res. Bela Vista - Terreno

cl 378,75m2 (15x25',25) - R$
25.700,00
* 2118 - Barra - Res. Joaquim
Girolla - cl asfalto - 420,00m2
(15x28) - R$ 23.000,00
* 2151 - Chico de Paula - Terreno

cl 447 ,75m2 murado - R$
25.000,00
* 2233 - João Pessoa - frente pI
Rod. Manoel Francisco da Costa 7

esquina cl 450m2 (15x30) - R$
14.500,00
* 2294 - Vila Lalau - próx, Colégio
Heleodoro Borges - terreno si
benfeitorias medindo 583m2

(15x39) - R$ 38.000,00 - Entrada
.R$ 20.000,00 e saldo parcelado.
* 2320 - Vila Lenzi - Terreno cl
410,171'112 (15,10 x 28,50) - R$ ,

30.000,00
* 3000 - Ed. Cristiane Monigue - !

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 cl apto
Joinville.

)

* 3012 - Ed. Eldorado - suíte + 2

qtos, 2 vagas gar., semi
mobiliada. R$ 74.500,00 - aceita
imóvel na praia de Itapoá.
* 3050 - Cond. Royal Barg - novo,
c/ suíte, 2 qtos, sacada cl chur.,
garagem. Prédio cl piscina, salão
pI festas, sala de jogos. R$
100.000,00
* 3092 - Res. Bartel - Apto novo

cl suíte + 2 qtos �_ R$ 45.000,00
* 3353 -'Res. Amarilys - suíte +

2 qtos, salas conj., sacada, chur.
e garagem - R$ 75.000,00

I
* 3356 - Ed. Morada do 501- novo,

''Suíte + 1 qto, sacada cl chur: e

garagem - R$ 48.000,00

1002 - Centro - Comercial!
Residencial- casa alv., e/,154,89m2,
el 4 qtos, 2 bwe, sala eonj., copa,
cozinha, lavand., ehur. e garagem.
Terreno el 341,60m2 (14x24,40) -

R$ 120.000,00

1171 - CZERNIEWICZ - próx. Pama -

alv., el 234m2, el 2,suíte + 3 qtos,
eoz. mobiliada, garagem pI 2 carros.

Terreno c) 339m2 - R$125.000,00

1173 - Czerniewicz - próx.'Pama
- casa alv., c/150m2, el suíte, 2

qtos, salas eonj., cozinha
m'ôbiliada. Terreno el 314,90m2 -

R$ 75.000,00 - aceita troca el
casa em Blumenau.

1211 - Jguá Esquerdo - parte alta -

casa el 200m2, suíte + 3 qtos,
churrasqueira - R$ 100.000,00 -

aceita troca el apto - Central el 3 qtos.

1092 � Baependi - alv., el 163m2, el
3 qtos, 2 bwe, sala visita, lV, copa,
cozinha, área el ehur. Terreno el

405,32m2 (17,50x23,15) -

R$ 80.000,00 - aceita apto em

Camboriú

1296 - Lateral da R. Preto
Waldemar Grubba - casa alv. el
112m2, el 2 qtos, sala, cozinha,
bwe, depósito, lavanderia e

garagem - R$ 45.000,00

1010 - Centro - alv., el 280m2, el
suíte + 2 qtos, escritório, sala de
estar e jantar, cozinha, garagem pI

4 carros. R$ 140.000,00

1000 - Centro - Sobrado el 220m2, el
\ suíte + 2 qtos, sala íntima, escritório,
garagem p/ 2 carros. R$ 140.000,00

113,2 - Centenário - fundos WEG
lI, casa alv., cf 140m2, el 3 qtos.
Terreno el 392m2. R$ 60.000,00

1297 - Vila Lalau - próx. Cortinas Luzia
- casa alv. el 160m2, el suíte + 3 qtos. R$
65.000,00 - aceita troca com outra casa

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 240.850m1, 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 /37Q-8563

9975-0102

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. �RECIW572�J

OFERTA DA SEMANA

CORREIODOPOV03

Rua João Planinscheck, 302

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO

EDIFÍCIO
Ed. Dianthus
Ed, Teresinha .

APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Cobertura cl acabamento de la
Vila Lalau: 2 dorm., cl garagem

VALOR

Negociável
R$ 250,00

LOCAÜDADE
Czerníewicz
Vila Lenzi
Barra Rio Cerro
Centro
Ana Paula
Cond. Versalhes

CASAS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Ótimo sobrado cl piscina (semi-mob.)
Casa alv. 3 suítes cl piscina
Ótimo sobrado cl piscina - Lot. Papp
Casa alv., 3 dorm., garagem 3 carros
Casa alvo cl 2 dorm., si garagem
Ótima casa cl piscina, suíte + 2 dorm.

/,

VALOR

R$1.100,00
R$1.150,00
R$ 800,00
R$ 400,00
R$180,00
R$ 700,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, ®

SABADO, 9 de março de 2002. CORREIO DO POVO

Intermediária

Vende: Alvenaria, c/área 105 m2,
em terreno 322 m2.

Rua Alfredo Hanemann, 106 (Barra)
\

Preço: R$ 50.000,00

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 103 m2, em
terreno 450 m2. Rua Friedrich W.

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

I

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

m2. Tabuleiro Barra Velha:

Preço: R$ 110.000,00

, (

Vende: Alvenaria c/ áreal154 m2,
em terreno 420 m2. Rua Afonso R

Barbi - lote 83.

Preço: R$ 43.000,00 (Aceita troca)

Vende: Sobrado (semi acabado), c/
área 100 m2, em terreno 1.1�0 m2.

BR 280 Guaramirim

Preço: R$ 75.000,00

Vende: Alvenaria (semi acabada) c/
, área 71m2, em terreno 406 m2. Rua

Clara S. Verbinenn, 501 (Estrada
Nova). Preço: R$17.000,OO

Vende'j Alvenaria, 1 suíte + 2

I dormitórios, c/ área de 'aprox. 400
\ m2. Rua Frederico Bartel (Centro)

Preço: R$ 250.000,00
'/ (

VENDE-+ VENDE

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

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

de 8 km. Situada na cidade de Aripuanã, no Estado de
I

Mato Grosso. Aceita pe:muta por terras no Paraná.

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

Magali � Sala 04. Preço: f?$ 1'7.000,00
, -+ Apto. 1 suiie + 2 dormitorios, c/área 137m2. Rua Jorge

Lacerda - Ed. Marajó - Apto. 101 (Centro). Preço: R$
80.000,00

-+ 'Terreno c/ área 1.018 m2. Lot. Flamboyant (Jaraguá
Esquerdo). Preço: R$ 45.000,00

,

-+ Terreno c/ área 1.380 m2. Rua Vera Fischer (Centro)
Preço: R$ 160.000,00 Alvenaria, com área 194m2,

, .

em terreno de 300 m2.
Rua: Francisco Hruschka, 1637

Preço: �$ 85.000,00

CHÁCARA contendo casa de madeira, em terreno c/ área

57.Oe] m2. ,7" f' _ �,'l1riba - Bracinho - Schroeder. Preço: R$
5,1:'. :;uU,UO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Banco Volkswagen Consórcio Nacional Volkswagen

Horário de
,atendimento:

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

CAR'AGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul
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o pagamento, em dinheiro, será efetivado pelo Coroguõ Vefculos o partir da 3S! parcela paga pelo novo Consorciado. Promoção válida até 15/0312002. Preço do dia 28/0212002. Frete. pintura metálico e opcionais nõo inclusos. Prestações variáveis. Grupos de 69 meses com 240 participantes. Plano sem taxa de adesão. Seguro de vida incluso no valor do prestação. Estes
veículos estão em conformidade com a PROCONVE Programa de Controle da Poluição do Ar por. Veículos Automotores. Percentual de contribuição mensal reduzido (de 1.67% para 1.25% cté o contemplação). Taxa de administração de 12%. Fundo de Reserva de 3.5%. Os modelos. códigos e valores estão sujeitos a alterações conforme a política de comercialização da Fébrico.
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CRECI934�J Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772

Engeteé Construtora e' Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

E-mail: enqetecj eêzee.com.br
Rua Padre Francken, 253

AVAI/GUARAMIRIM· Coso em alvenaria, cj aprox. 133m2, cj 1 suite + 2

qtcs, solo, cez., 2 bwc, escritório e demais dep., piscina, incluindo no porte
interno os ormórios de 2 qtos e cozinho. 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 N'322. (Frente ao Bonalti Construção).
1002 - Casa c/ 3 quartos, bwc, cozinha, sala, garagem. casa tem 90,00 m2 de área construída.
Terreno c/ 600 m2• OBS: S-em escritura nem desmem... RS 32.000,00

I 1003 - Terreno cem 373,59 m2 14x 27, I 2. RS 30.000,00. Rua Tercilio Bortolini lote 09,
ao lado da futura loja do Bonatti.

.

t004 - Barra do rlorerro: Terreno c/ 500 m2/ Loteamento Rosá por RS 15.000,00 passando
o supermercado Guesser. (Proprietário Roberto Raposo). ,

.'

1005 - Barra do rio cerro: Terreno com t- 320,00 m2 / Loteamento Raeder RS 7.000,00
(Proprietário Chaveiro São Pedro). RS 26.500,00,

I
I

VILA NOVA
;006 - Casa de madeira e terreno com 300 m2 16x 19R526.500,OO (frente Malhas Vila
Nova).
1007- Terrenos com 425,25 m2 (15x28,35) RS 35,500,00
1008 - Terrenos com 675,00 m2 (15 x 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 (J5 x 38) RS 60,343,00

I

10 II - Edf. Porto Belo (Rua Antes do edf. Marangoni) Apto c/ 2 quartos t sala t cozinha, lavanderia
t 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 t sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem RS 60,000,00,
(proprietário de schoereder)
1041 - Casa em alvenaria, próximo ao Forum com sala de visitas com 2 ambientes, suíte com closet,
sacada, hidromassagem, 2 quartos e 1 suite 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 (ar, com suíte t 2 quartos RS 53.000,00
lO14 - Loteamento Leoni, casa pré moldada tem 90,00 m2, terreno com 450,00m2 RS 59.000,00.
1015 - Casa com 110 m2 3 quartos, sala cozinha ... , terreno com 375,00 m2 RS 37.000,00
Loteamento Juca Ribeiro.
1,016 - Loteamento da Dona Olinda Terreno com 304 m2 I 6x 19 RS 15,000,00 Rua Santa Júlia:
1027- Casa mista t casa pequena em alvenaria c/ 190m2 de construção e 5 I 5m2de terreno. RS
60.000,00.

VILA LALAU
101l-lerreno c/585,00m2e sobrado com 140,00m2 RS 70.000,00 passa a ponte da Ilha da
Figueira para Vila Lalau entra na primeira a direita.

'

1018 - Apto Vitória Régia 3 quartos, bw( sala, cozinha, lavanderia, garagem p/ 2 carros RS
15,000,00 entrada t 17 anos de 370,00 junto a CEF.
1019 - Apto. próx li recreativa Marisol, com suíte t 2 quartos 240,00m2, sala cozinha, dep.
completa de empregada RS 100,000,00

'

CZERNIEWCZ
1020 - Casa 2 andares c/ suíte t 2 quartos (entrada na rua do Pomo) RS 130,000,00 (Casa da
Gislana, amiga da Naiana):
1021 - Terreno Rua Roberto Ziemann (próx Canarinho) com 2:548,91 32 x 24,80 RS 250,000,00
1022 - 2 casas com terreno de t- 650 m2 RS 90.000,00 (Nelson Alel<andrino)

TRÊS RIOS DO NORTE
1023 - Casa 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 450,00M1, CASA C/ I I O M1. RS 22.000,00 .entrnda t 9.000,00
saldo devedor. Prestação 152,00. 2 quartos t bwc, 2 salast cozinha.
1026 - Terreno 13x 35 455m2 RSI6.000,00 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 próx 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 I 10m2, 3 quartos, sala, cozinha, bwc, permuta por apartamento no condominio
Amizade e aceita carro até 10,000,00. Rua Horácio Pradi. RS 47.000,00

CHICO DE PAULA
1031- Terreno com 714m2 (próx Marcolla, 'frente a usimax) RS 26.000,00

CENTRO \
1032 - Ed. schiochet com I suite t 2 quartos, sala, cozinha, dependência de empregada,
lavanderia, garagem p/ I carro, salão de festas e piscina. RS B5.000,00
1033 - Ed. isabela com 132, I I m2 I suíte t 2 quartos, 2 bwc, sacada, cozinha, lavanderia,
garagem, piscina e salão de festas. RS 79.000,00

,

1034 - Terreno na rua José Emmendoerfer, 1416, próx ao ed. omorcníhus .00 lado do quadro
Tres omêrkos, área de aprox. I .730m2 com uma casa de alvenaria com 106m2
RS 160.000,00. Aceita-se carro

1035 - Apto com uma suíte mais 2 quartos, mais dependência 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 suite t 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, dependencia
de empregada completa, mais I bwc.social. Apto c/ 153m2• RS 60,000,00 t 38 parcelas junto
a Caixa Econômica Federal.
1039 - Apto no Edf. Carvalho com I suíte t 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 para Epitácio pessoa com I 'suíte t 2 quartos
e dependência completa de empregada, RS 43.000,00 e assumir financiamento junto a CEF.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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5061 - NEREU RAMOS _ casa alv., cl
96m2, 3 dorrn.; 1 bwc, sala, copa, coz.,
lav. Terreno cl 690m2 (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·2 • .R. Manoel Francisco da

I Costa, à SOm do trevo de
Schroeder

5053 - JGUÁ ESOUERDO _ Casa
alv, cl 195m2, suíte + 4 dorrrí., 1
bwc, sala, copa, coz., lavand.,
terreno cl 450m' _ R. Carlos

, Fritz Vogel, 138 _ R$ 85.000,00

5066 - NOVA BRASILIA _ casa

mista, cl 105,60m2, 3 dorm., 1
bwc, sala estar, copa, coz.,

lav.,gar. toda murada. Terreno cl
336m2. R. José Menegotti, 159 _

R$ 48.000,00

5074 - VILA LENZI _ casa·alv. cl ,

125m2, suite + 2 dorm., 1 bwc, sala
estar em 2 amb., copa, cozo cl

armários, lavand, Terreno cl 392m2•
R. Marcelo Barbi, 608 _ R$ 75.000,00

5063 - VILA LENZI _ casa alv. cl
152m2, 3 dorm., 2 bwc, sala'
estar, jantar, cozo cl armários,
lavanderia, qaraqern, piscina.
Terreno cl '420m2, R. Lorival

Zocatelli _ R$ 85.000,00

5068 - AMIZADE _ casa alv. nova,
cl 144m2, suíte + 2 dorm., 1 bwc,
sala estar/jantar, coz., lavand.; gar.
Terreno cl 386m2. R. João Batista

Rudolf, sino _ R$ 80.000,00

5034 - NEREU RAMOS _ Casa alv. cl
179m2 _ 3 dorm, 2 salas, 1 bwc .

social, churrasqueira cl 1 bwc,
garagem pi 2 carros. Terreno 'cl

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÃO LUIS - Sobrado

cf 178,OOm2,
suíte + 2 qtos,
escrit. sarada e

demais dep.
R$ 78.000,00

\

Hilrnar R. Hertel
Corretor de Imóveis

Creci 9561- SC

Fone: 374- 1313 / 9973�9313

R. Mal. Castelo Branco, 380 . Irevc- Schroeder . SC

VEN,DE ..SE
1, TERRENO com 3.500 m2, com casa alv (100 m2), defronte AGC, na SC 416, a 1 km da
BR ?80; Prox. Kienen, Bairro Vieiras, acesso a Schroeder, aceita neqociar ,. R$ 150.000,00

2, CHACARA com 14.500 m2, casa 140 m2, mista, vista de todo o vale, pomar, água do moro,
duas lagoas grandes 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, Braciriho, Schroeder , , , , , . , , , , , , . , .. , , R$ 55.000,OQ

4. CHÁCARA 21 mórgos, fácil acesso, 4,000 palmeiras, 5,000 bananeiras, água, 3lagoas,
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

Mareéhal 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. Minàs
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, terreno 450 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

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, cf Zaira.

ALUGO QUARTO - na rua da Unerj.
Valor a comb. Tratar: 372-2603, Cf
Marli.

I
APARELHO DE SOM - marca CCE com

controle, 3 CDs, ,2 meses de uso. R$
350,60. Tratar: (47) 375-2190, cf
Vlvlane.

AQUECEDORES(2)�vende-se,a
gás. Tratar: 9992-71,62.

- .

ARMARIO - Vende-se, cf 2p
fechado, R$ 150,00. Tratar: 370-
0236 ou 9973-3080 ou Av. Barão do
Rio Branco, 320 - si 4:

ARMÁRIO - Vende-se, estante pf
escritório. R$120,00. Tratar: 370-6316.

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se, cf 4
gav. R$ 70,00. Tratar: 370-6316.

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se, cf 4
gav., R$'80,00, Tratar: 370-0236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 -'si 4.

ASPIRADOR - Vende-se, profissional
pf lavar estofamento. Tratar: 9992-
8489.

ASSADOR DE CARNE - Vende-se, a

gás. R$150,00. Tratar: 371-4547.

BALEIRO - vende-se, valor a
combinar. Tratar: 373-3787 cf Noeli.

BANHEIRA HIDRO. - Vende-se,
nova, cornpl. pf instalação. R$-
750,00. Tratar: 371-4497.

BARCA - vende-se p/ tingimento de

malhaspy 200kg. Tratar: Recado c/
Adão 9992.Q233 ou 9125-1426 c/Elisa.

BARCO DE ALUMíNIO - Compra-se,
motor 15hps e carretinha. Tratar:
275-2277 ou 91024424, cf Élio.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se, 5m
de alumínio, cf partida elét., cf
motor Jonhson 30hp, 91, cf
carretinha. Valor a comb. Tratar: 376-
1827 ou 3704095.

BASQUETE - vende-se, tabela infantil

cf base. R$150,OO. Tratar: 370-1973
ou 9975-1299. cf prof. Ademar.

BATERIA - vende-se, Dolphln 'azul
marinho em ótimo estado e um
mlerotilne sem fio. Tratar: 3724402

C/SéFgle, ummmm.BATERIA DE CELULAR E

CARREGADOR NOKIA - Vende-se.
Valor a combinar. Tratar: 9121-2362,
cf Joilce. 'iem cheirinho de

novidade gostosa
na CIdade ...

BICICLETA - Vende-se, PRO-X,
compl., nova. Valor a comb. Tratar:
373-1775.

BICICLETA BWX - Vende-se ou

troca-se. Tratar: 371-7060.

BUJAO DE GÁS - Vende-se. Tratar:
370-9062.

CADEIRAS - Vende-se, 4, estofadas
fixas, R$ 100,00. Tratar: 370-0236
ou 9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Bzanco, 320 - si

CAMA - Vende-se, nova, de solteiro,
madeira maciça. Tratar 376-0081, cf
Emerson.

CARRINHO DE BEBÊ - troca-se, por
andador. Tratar: 370-9282.

CARTUCHO - Compra-se, vazio de

impressora. Tratar: (45) 9965-6980.

CELULAR - Vende-se, Ericson Pronto.

R$150,00. Tratar: 371-1012, cf Aline.

CELULAR - Troca-se, da Global; 2
mese de uso, por um playstation.
Tratar: 9123-0146, cf Samuel.

A Jet Chicken é a franquia mais gostosa da cidade, porque é

especializada em delícias à jato:porções de frango
à. passarinho, polenta' frita, aipim e batata ...
Hummmmmmm... deu água na boca?
Então venha provar essa prática e deliciosa novidade.CAUSAS: Civis'" Criminais'" Trabalhistas

'" Sandro Marcelo dos Santos
OAB/.Se 7835
'" Rosane MQ de Oliveira Werner
OAB/Se 7566

I II!
lO

Rua Henrique Piazera, ;00 - Centro - 372 -0296

OORM,ITÓRIOS, COZINHAS, ESTOfAOOS
E MUITO MAIS PARA SEU LAR ...

VOCÊ ENCONTRA AQUI! GOMES

FAÇA-NOS
UMA VISITA

MÓVEIS

Nova Brasília 372�0002Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 Jaraguá do Sul '_ se

�
o,
::;
o
'"

,u

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIODO POVO SÁBADO, 9 de março de 2002

r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



••• •

• PARCERIA\DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Jaragoá do Sul - Sábado, 9 de março de 2002 - E-mail: correiodopovo@netuno.com.br

,

IMOBILIÁRIA BARRA SUL
•

ATUA HÁ 9
"

,

ANOS COM SERIEDADE EM JS

•

•

•

..

•

..

•

•

A IMOBILIÁRIA BARRA SUL ATUA CO,M SERIEDADE NO RAMO
DE LO'CAÇÃO, VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. HÁ
QUASE 9 ANOS TRABALHANDO EM JARAGUÁ DO SUL, A
EMPRESA CONTA HOJE COM TRÊS FUNCIONÁRIOS E TEM

PLANOS DE AMPLIAR O QUADRO DE EFETIVOS DEVIDO AO

AUMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇO.
Quando implantada no Município, a imobiliária funcionava em uma

sala de fundos localizada na Rua Ângelo Rubini, e, aos poucos, o

empreendimento passou a tomar proporções maiores e foi ampliado
para a estrutura atual. "Mudamos também a parte de informatização,
tivemos que acompanhar a modernização do mercado para melhor

atender a clientela", diz o sócio-proprietário do estabelecimento,
Onésio Guida Andreatta, que tem sociedade com o filho, Daniel

Atidreatta.
Um dos pontos positivos da imobiliária, além da qualidade do,
atendimento, é a parceria que tem com mais oito empresas do ramo.
\\ É um projeto novo que está surtindo efeito, está trazendo resultados
muito-bons para todas as pessoas envolvidas tia Parcimóveis. Tudo o

que o cliente quer hoje em dia é rapidez, e este trabalho conjunto
poupa o tempo de muita gente", destaca. Ele explica que através desta

parceria é possível mostrar todas as casas, apartamentos e terrenos

disponíveis nas nove imobIliárias para locação ou venda.
Na opinião de Andreatta, o ,mercado imobiliário está bom, mas o que

precisa é a iniciativa da classe empresarial para investir mais em

imóveis. \\�oje nós temos muita procura por locação e pouca oferta, e

essa procura vai aumentar ainda mais com a chegada de mais

trabalhadores na cidade, considerada industrial", salienta.

O sócio-proprietário do local diz que pretende contratar mais um

funcionário para trabalhar em período integral, de preferência que
resida no Bairro Barra do Rio Cerro. Os interessados podem
comparecer na imobiliária, situada na Rua Ângela Rubini, n" 1046, ou

telefonar para 376-0015,376-1394 ou 9992-7919.

<I'
'

•

•

•

.

. '
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APTOS EM CONSTRUÇAO COM ADMINISTRAÇÃO-PROMA 1 .sobradopara2m0rad�����:e�����������;!EeNd��aisdep.-pronto-parte 1
1 superior em construção - Terreno com 600m2, Lot. Versailhes - R$ 75.00,0,00 1

,"

1
• Casa em alv. com 180m2, na Rua Alexandre Koeler, 122 - Figueira, om suíe + 2

1qtos e demais dependências - R$ 65.000,00

1 • Casa em alvenaria cf 140m2, 3 ,quartos, sala, coz., bwe, terreno cf 600m2 - Rua 1
Luiz Píeolli - R$ 50.000,00 - Aceita sítio Jaraguá do Sul ou região.

1 • Casa em madeira com 3 qtos, sala, eoz., bwe, área de serviço e garagem - Rua 1
1 Carlos Meyer, 164 - R$ 45.000,00 1
• Casa cf suíte + 3 qtos, Rua Angelo Benetta - R$ 75.000,00

1 • Sobrado parcialmente acabado - Lot. Versallhes - R$ 89.000,00 , 1
1 • Residencial-Amaryllis, Aptos 304 A, semi-mobiliado, suíte + 2 quartos. R$ 175.000,00
1 • Apto, nO 304 - suíte + 1 qto - Ed. Catarina Erehing - Rua Adolfo Fiedler, 304 - R$

'I 75.000,00
• Apto, nO 302 - Cond. Amizade -semt-rnoblllado - 3 qtos e dernalsdep. - R$ 44.200,00
• Apto, nO 303 B" Ed. Vitória Régia - Vila Lalau - 3 qtos e demais dep. - R$ 56.000,00

.

�

I EM PiÇARRAS
Apto. c/ 170m2, em eonstr.- suíte +
2 qtos, sala estar/jantar, bwe social,
eozinha/ehur., sacada, área de
serviço, c/ 2 vagas de gar.; Prédio

c/quadra poli espor-tiva, 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
Residencial

Sunflower - Rua
José Emmendoerfer
(Próx. Marechal)

_ Aptos. n? 10,. e 106, c/
123m2 _ suíte + 1 qto. e
demais dep. Entrada de
R$ 27.687,71 e assumir

parcelas de R$ 843,57
corrigid�� pelo Cubo

Edificio Marina
em construção' na
Rua Marina Frutuoso

_ Aptos c/ suíte + 2 quartos,
c/ área de' 140m2, 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.

I

APARTAMENTOS PRONTOS

Lorenzo: Rua Marina
Frutuoso, esq. Leopoldo

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

churrasqueira, copa/
cozinha, lavanderia, 1 vaga

degaragem. Área c/
'118,51 m2) _ R$

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

Rua Adolfo Saeani, 36 - Apto. com
306m2, com suíte + 2 qtos, dep.de
empregada, 2 gar. e demais dep.
Edifício c/ grande Salão de Festa,
ehur., sauna, sala de ginástica, sala
de jogos, piscinas, quadra esportiva,
quiosque e play-ground. 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 const.
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

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

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

R$ 1.178,18 (2.072 CUB) +

aeab. interno. Previsão p/ término
em abril de 2003.

I

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

R$ 58.000,00

TERRENOS/SÍTIO
• Terreno - Lot. Versalles 4 - Rua B projetada, lote 149 - R$ 37.000,00
• Terreno ideal para uso industrial cf 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 m2 - 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

Guamiranga - R$ 60.000,00 (cada).
• Terreno com área de 102.7S2,00m2 - RuaWalterMarquardt,próx. ao Posto Cidade
II - R$ 250.000700.
• Terreno cf 62.S00,00m2 - Rua Luís Sarti, Nereu Ramos - R$ 50.000,00
• Sítio com galpão de 600m2 e depósito de 50m2 + casa em alvenaria de 100m2- Próximo
à Serra de Pomerode - R$ 130.000,00

LOCAÇÁO/APTOS/CASAS/SALAS
• Ed. Bartel - Vila Baependi - apto 12, bloco 2, térreo - suíte + 2 qtos, eoz. sob
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,OÓ

'

• Apto. cf suíte + 2 qtos e demais dep. - Rua Angelo Torinelli, 78 - Vila Nova - R$
400,00

I

• Aptos novos com 2 quartos, sala, cozinha, bwe, área de serviço e qaraqern -

Lateral da Rua José Theodoro Ribeiro, próx. a Indumak - R$ 275,00.
• Casa alv. - R. Pedro Gonzaga, 269 - V. Nova - 3 qtos + demais dep. - R$ 380,00
• Salas comerciais em lugares diversos, preços a partir de R$ 200,00

L -�-------_�---_�

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

- Apto. na 902: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de
garagem _ Preço: R$ 145,009,00,
acabado.
- Apto. na 802: suíte + 2 quartos
e demais dep. I com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 110.000,00 s/
'acabamento.
- Apto. n? 904/1003 c/ suíte + 1
quarto e.dernois dep. c/ 1 (Joragftm
Valor R$ 70.0QO,00, si acabamento.
-, Salas comercial executivas,
acabadas
c/138m2 - R$ 70,599,00
c/ 101,40m2 _ R$ 51,874,00

,

c/ 1 05,26m2 - R$ 53.849,00
c/ 1 02,8m2 - R$ 52.591,00
(90% do CUB o m2) -

Parcelamento direto com a PROMA

PLANTÃO DE VENDA - TERÇAS/QUARTA DAS 17 AS 19HORAS •

Edifício Vitória
Régia _ Apto. na
303 A - área de
111.70m2 _ 3 quartos
e demais dep., 1 vaga'
gar. Rua Pedro Avelino
Fagundes, 45 -

R$ 55.000,00
"

Casa Rua
Guilherme Hasse
- Jguá Esquerdo
- Terreno com

450m2,
edificação
230m2 _

R$ 85.000,00

"

Apto, n? 302c�
Cond. A�izade, �,

semi-mobiliado,
3 qtos e

demais dep.
R$ 44.200,00

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

CHilvê CHilvê CHilvê CHilvê CHilvê
•

Residêncial
EDIFíCIO MÔNACOvOCÊPODE 'lERUMABElAVISTA

- 3 Dormitórios
1 ou 2 vagas de garagem
Salão de festas - Playgr�und

- 7 Pavimentos c/ elevador
- Financiamento direto pelo Banco
ou pela Construtora.
n�QUrrfm
�N� JI. p.j:l1m WOL.j:

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

dormitórios, sacada,
churrasqueira coletiva,
play ground, ótima

localização cent.ral.
Entrada + parcelamento
direto com a construtoro
llMUITmI
�N� JI. p.j:l1m WOL.j:

•

• Ref. 1758 Centro - terreno
•

• localizado na Rua Amazonas,
esq. cl Eleonora Satler 822,00m2,
ou 2

terrenos de 400,00m2•

Ref. 750 Vila Rau -r- casa cl 1 suíte, 2
1 suíte, 2 quartos, 2 salas, copa, coz., qtos, sala TV, copa, cozo e demais dep.
lav., bwc, área nos fundos - R$ 60.000,00" - R$ 40.000,00 nego

Ref. 1104-Casa cl 03 qtos, sala,
bwc, copa, coz., lav., gar. pi 01
carro e chur. e edícula nos fundos Casa de alvenaria Rua: Rudolfo
pi salão de beleza. R$ 60.000,00. Huffnuessler cl 3 qtos, sala, coz., bwc,
Troca por imóvel em Barra Velha

... Iav., gar. pi 2 carros. R$ 50.000,00 nego

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

alv., c/3 qtos, sala, coz.,
copa, lavanderia, 2 bwc e

garagem - R$ 35.000,00, nego

Ref. 10 CENTRO - casa c/ 120,00m2
+ 1 sobrado cl 180,00m2 - Rua da
Duas Rodas - R$ 80.000,00. Troca

por imóvel em Barra Velha
suíte, 02 quartos, sala, copa, closet e

demais dep.

Ref. 22 Centro - casa cl � qtos, 2

salas, copa, coz., 2 bwc, lav., garagem
(+ edícula), churrasqueira. Valor nego

Ref.: 2250 - Baependj - terreno C!
879,90m2, próx. Clube Atlético'

Baependi. R$ 45.000,00 nego

AGUARDE! Conforto e Segurança - Re�id.�,n.�ial Porto Seguro
,_ _.:.;,_I .. '

_. � "� -��'It.: .. '
...... , • A _. _ ,

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

Fone: (047) 275-1"594/PLANTÃO DE VENDAS 9'165-9934

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oírassol
IMÓVEIS

371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

irPABX
E-mail -imoveis@netuno.com.br

Cód 1126 VILA
NOVA - Casa de alv.

c/161m2 (NOVA)
Suíte + 2 quartos + 2

salas + 2 garagens.
Preço R$ 130.000,00

e/320 m2 - 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

C6d 2051 AMIZADE - Apto 3

quartos - Res. Amizade -

Preço R$ 37.000,00

C6d 3076 CENTRO - Terreno c/
720m2 - Rua Guilherme Weege - Preço

R$ 95.000,00

Codl089 VILA NOVA - Sobrado em

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

Cód 2037 CENTRO - Ed. Maguilú -

Apto 2 quartos - Preço R$ 40.000,00

Cód. 300 I - SANTA LUZIA - Lotes
com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód 3027 CZERNIEWICZ ;- Terreno
c/ 340 m2. Rua Richard Piske - Região

do PAMA. Preço R$ 24.000,00

Cód 3079 JARAGUA ESQUERDO -

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

18.500,00 (terreno comercial)

Cód 3086

JARAGUÁ
ESQUERDO
Terreno c/480 m2 -

Loteamento
CampoSampiero.
Preço R$ 22.000,00

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

(próx. PAMA). Preço R$ 37.000,00

Cód 3080 BARRA - Terreno c/ 420 m2

(14x30) - Lot. Papp.
Preço R$ 27.000,00

1

Cód 1114 CZERNIEWICZ - Casa de
Alv. e/I·20 m2 - 3 quartos - Terreno c/

348m2. Preço· R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jorge Rodrigues Jorge/CZN

A descoberta do sentido da vida é o

enfoque do espetáculo de bonecos
"EI Molinete", que será encenado

neste final de semana no teatro da

Scar, pela Companhia Teatral

Gestus - Uma Fábrica de Sonhos.

Com uma hora de duração, "EI
.

Molinete" conta a história de vida

de Zoquete, um boneco que nasce

das habilidosas mãos do ator e

bonequeiro Guto Lustosa, em pleno
palco, a partir de uma meia, e vai
criando vida através do olhar do

espectador. Esta é a segunda vez

que este espetáculo é encenado em

Jaraguá do Sul. "Estivemos aqui
durante o Festival Catarinense de

Teatro, ocorrido no final do ano

passado", recorda Lustosa, que
desta vez veio em função da

proximidade de Jaraguá do Sul com

a cidade de Blumenau, onde mora

há quatro anos.

A Companhia Teatral Gestus existe

há 15 anos e foi fundada em Recife.

O espetáculo "EI Molinete" está em

cartaz há dois anos no Brasil, mas
estreou em 1982, em Buenos Aires,
pelas mãos de seu autor, Carlos

Martinez, que nas encenações
recentes assina parceria com Guto

Lustosa. "O texto é falado em

!
MARCANDO presença

"

I Cláudia Abreu volta à tevê para encarnar mais

!
um personagem forte. Ela será a princesa Amélia de

i Leuchtenberg, a segunda mulher do imperador dom
I Pedro I, em "O Quinto dos Infernos".

SÁBADO, 9 de março de 2002�---�

português e espanhol", explica Lustosa. Segundo ele, por uma questão de

fidelidade ao texto, resolveu-se manter a nacionalidade do boneco, que é

argentino. A trilha sonora também é original. A temática do espetáculo não

é infantil, mas pode ser vista por pessoas de tod�s as idades, inclusive as

crianças.
O "EI Molinete" também faz parte de uni. projeto desenvolvido pela
Gestus, criado no final do ano passado, com o objetivo de percorrer 20

cidades do Estado de Santa Catarina. O projeto tem patrocínio da Malwee

Malhas e deverá ser encenado 40 vezes, duas em cada cidade, sendo uma

das apresentações destinada ao

público carente. Até agora, segundo
Lustosa, dez cidades catarinenses já
foram benefIciadas com o projeto.
Semana passada eles se

apresentaram em Rio Negrinho, e a

próxima cidade a ser visitada é

Joinville.
Na avaliação de Lustosa, à produção
artística catarinense e brasileira, de
um modo geral, tem sido beneficiada

com as Leis de Incentivo à Cultura.
- Quando as coisas são tratadas

com seriedade, tudo funciona bem,
como é o caso de Santa Catarina -,

elogia Lustosa. Entretanto, ele

afirma que, em alguns Estados, as

coisas não funcionam tãô bem. "Em
muitos casos a lei não atende as .

necessidades de quem precisa",
analisa o ator.

O espetáculo "EI Molinete" será

encenado no sábado, às 16 e às 20h30,
e no domingo, no mesmo horário, ao

preço de R$ 5,00. Participam os

atores/manipuladores Guto Lustosa,
Silvana Cristóvão, Luciano Bugmann
e Cristiane S.

e a metáfora (la oida'

"UMA FÁBRICA DE SONHOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HISTÓRICO DO GRUPO DE

Dl\NÇA Laços de Tradição
o Grupo deDança "Laços'de Tradição" teve

sua origem da união de pessoas que tinham um

sonho em comum: a paixão pela dança, pela tradi
ção e cultura dos povos. O grupo teve início no dia

6 demarço de 1993, através de um curso de danças
de salão, com duração de 20 horas, ministrado pelo
professor José Catolino Forte, de Jàraguá do Sul.
Neste curso faziam parte o aprendizado de nove

danças de salão: marcha, vanerão, vanera, valsa, bugio,
xote, rancheira, rnilonga e o chamamé. Inicialmente
o grupo tinha 27 integrantes, incluindo a coor

denadora e os padrinhos do grupo: Atualmente
temos ainda três dos pio?eiros e 16 integrantes que
foram entrando no decorrer dos anos, totalizando

assim 19 integrantes, hoje. Neste tipo de atividade,
observamos urna rotatividade muito grande de

pessoas que passam pelo grupo. Isso deve-se em

grande parte pelo compromisso semanal que o

grupo exige de cada urn e, além disso, outros fatores
alheios à vontade própria, fazem çom que muitas

vezes os integrantes tenham que se afastar do grupo.
A primeira apresentação aconteceu no dia 17 de

julho de 1993, em um baile na SociedadeAno Bom.
Nessamesma sociedade o grupo fez seus primeiros
ensaios, logo mais passando para a SociedadeÁguia
Dourada, onde permaneceu até o final do ano de
1997. Atualmente o grupo faz seus ensaios naEscola

Municipal Engelbert Oeschler, em Poço D'Anta,
que foi desativadano início do ano de 1998. O grupo
faz os ensaios semanalmente nos domingos, das
16 às 19 horas.

O Grupo de Dança "Laços de Tradição"

Algumas imagens do grupo

constitui-se num grupo folclórico diferente, pelas
suas características próprias de difusão da dança
gaúcha de salão coreografada. Os dançarinos pos
suem dois trajes típicos, por eles confeccionados e

conseguidos através de rifas e promoções em prol
do grupo e do prêmio obtido através do Projeto
CulturaViva, de estímulo aos grupos de dança fol
clórica, recebido em 1996. É um grupo atípico para
a região e tem encontrado muito incentivo da Pre
feitura de Corupá e da Secretaria Municipal de
Educação.

O principal objetivo do grupo é a divulgação e

o resgate das danças gaúchas de salão, àIém de culti
varurn pouco da tradição rio-grandense-do-sul. Não
é um grupo de invernadas artísticas e sim um grupo
com estilo próprio na criação de coreografias.

Em outubro de 1996, o grupo participou de

um curso de danças nos estilos: gaúcho, argentino,
andino e boliviano, ministrado pela professora
Carmem, coordenadora do grupo de dança Chalei
ra Preta, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. O

objetivo desse curso era transformação do grupo
em grupo de shows. Desde então, o grupo vem se

aperfeiçoando. O grupo tem como instrutores o sr.

José C;-Forte Filho e Jean c.Wensersky, e como
coorderiadora a srta. MariaAparecidaRosa.

Omaior objetivo do grupo, no momento, é
continuar com a preparação de novos números de
shqws e, principalmente, divulgar seu trabalho em
outros Estados e países, para ser reconhecido nacio-

.

nal e internacionalmente, mas isso ainda exigirá
..

muito trabalho, dedicação e auxílio financeiro.

Dança Tchacarrera Dança Chamarné

GAÚCHA

Tel. 275-3775
Rua Felipe Schmidf, 129

CTG LAÇO ]ARAGUAENSE

DIA 16/3 - SÁBADO
15:00 h - Laçada Individual- Vaca Gorda

- R$ 10,00 C3 armadas)
17:00 h - Vaca Gorda
23:00 h - Fandango no Galpão do CTG

Com o Grupo Rodeio
DIA 1713 - DOMINGO NO RODEIO
09:00 h - Laçada Individual CR$ 5,00 e

ganha um churrasco)
10:00 h - Vaca Gorda Individual
12:00 h - Churrasco
13:00 h - Vaca Parada
14:00 h - Vaca Gorda

� Regala
HõNnA=- Motos

Rua Adélia Fischer, 239
Tel. 371-2999

RuaWalter Marquardt, 727.
Tel. 3708800

Eletro Diesel

-Iarag«

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3635 i
l..... }el/f��}7º:257? J

MÁRIO VIEIRA
- r-

COM. DE MADEiIRAS, TRANSPORTES
E TERRAPLANAGEM LTOA

Fones: 370-1608
275-1675

Fax: 275·3919

Av. Pref. ��I.�.e..l1lar (;r��,�a,,� 611

DIM,ARCHI
) . ,�... . ..

� .:
·CARNES

..R

CARNES OFERTAS
Coxão mole R$ 5,,99
Lombo bovino R$ 2,99
Carne moída Ia R$ 4,99
Filé americano � R$ 3,99
Alcatra closso ..•......

'

.......•........ R$ 6,29

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

E-mail: d.emarchicarnes@netuno.com.br
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Nasceu dia 19 de fevereiro a gatinha Ana
Luísa Sardá Maiochi. Filha de Milton

Maiochi Júnior e Andrea Sardá Maiochi.
Os pais a irmã, Andressa, os avós Milton e .

Ângela Maiochi e Antônio e Anita Sardá
sentem-se orgulhosos. Felicidades!

23/2 - Gabriela Silveira

23/2 - Eliel Abner Stunff

24/2 - Julia Maiara Dias

24/2 - Vinicius Almeida dos Santos

24/2 - Patrick Romildo Madruga da Silva

24/2 - Leonardo Vitório Tecila

24/2 - Fernanda Carolina Stürner Martins

25/2 - Wanessa Christine Rambo

25/2 - Leticia Struck

25/2 - Daniel Freiberger Almeida
2'5/2 - Gabriela Raasch

25/2 - Gabriel Chiodini
26/2 - Maria Eduarda Brück

26/2 - Kenyel Lucio da Silva

26/2 - Maicon Melo

26/2 - Ezequiel Adamski Stack
26/2 - Daiane do Prado

26/2 - Gustavo Nicoletti

26/2 - Igor Coelho Nunes

26/2 - Bruno Luan Serafim Moraes

26/2 - Eduardo Martins

26/2 - Vitória Eduarda Ewald
26/2 - Priscila Josafá Rodrigues Moreira

27/2 - Lucas Pereira dos Santos

27/2 -r-t- Flora Beatriz Berkembrock

27/2 - Ana Dorneles de Melo Ruediger
27/2 - Amanda Carolina I<iirten

27/2 - Vinicius Andrade Schmitz

27/2 _:_ Alessandro Rick

28/2 - Gabriela Guerreiro Voigt
28/2 - Romulo José Batista de Sousa

l.tirrclA

Q�!l ... oi
1I0C.Q?

F\�NTASM.I\ b-6 &(Jc..'tJtlPI�
cfNa t2:ctwL<r !

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

Unimed, União Saúde,
Weg, Malwee, Sindicato

da Alimentação

Dr. Herberto Meldau
Pediatra

Rua Walter Marquardt, 284. 3710101 .3710611

INFANTIL'

o papai, Silvio, a

mamãe, Andréa, e o

irmão, Gabriel,
parabenizam o

fofi nho Matheus

pelos 3 aninhas

completados no

último dia 7 de

março. Parabéns!

CORREIO DOPOVO 3E

A bela, Patrícia
Wendt completa
8 anos hoje (9),
recebendo muito

carinho dos pais,
do irmão, dos
avós e das tias.

Felicidades!

Completa 8 anos amanhã

uo: Elvis Gutkmecht

Padilha. Filho de

Antônio e Ane. As

famílias Padilha e

Gutkmecht desejam
muitas felicidades e

muita saúde. A festinha

será realizada hoje!

ATENÇÃO!
Você quer colocar a

foto do seu bebê ou

criança até 12 anos

nesta página? Então
.

envie-a até quinta
feira, às 12 horas.

A fofinha Barbara Fragoso Dal'Pissol

completa 2 aninhos em 28 de março

r-;

No dia 7 de março o

gati nho Renã Carlos H i ntz

completou 7 anos. Os pais,
Sandro e Jaqueline,
o rgu I hosos, desejam
felicidades e que Deus o

abençoe. H oje tem festa na

sua residência para os

amigos e parentes!

O sapeca Guilherme

Sporrer, filho de Josiane

Leier Sporrer e Paulo
Roberto Sporrer, completa

1 aninho amanhã (lO).
Parabéns!

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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II TElETEMA: SEXO MTV

PROMESSA
Sheila Carvalho a morena do "É o

Tchan!" está negociando com o SBT uma

personagem para freqüentar o banquinho
do humorístico i'A Praça é Nossa", do
SBT. Se assinar com a emissora, Sheila não

deverá ter maiores problemas com o

Sindicato dos Artistas. A bela já está com

o registro de atriz na carteira. Vale

lembrar que Sheila já havia recusado um

convite para atuar em "Escolinha do

Professor Raimundo", da Globo.

rapidinhas----
o "Pequenas Empresas GrandesNegócios"
mostra uma matéria sobre o crescimento das.lo

jas especializadas em animais domésticos, como

"pet shops". O programa ainda revela como a

tecnologia está' cada vez mais a serviço da moda
em Minas Gerais. Os empresários procuram
consultoria especializada paramelhorar a produ
ção.A apresentação é de EstherJablonski. GLOBO,
DOMINGO, 7:30 H.

O músico e compositor Danilo Caymmi conta
algumas histórias inusitadas da convivência com
grandes nomes da MPB, como Tom Jobim e

João Gilberto, no programa "A Vida é um

Show" .REDE BRASIL, SEGUNDA, 22 H:

"O Sonho Não Acabou", de Sérgio Resende é

o cartaz da "Sala Brasil":No elenco estão

Lauro Carona, Lucélia Santos, Chico Diaz,
Miguel Falabella, Daniel Dantas e LouiseCardo
soo O filme fala sobre um grupo de jovens
brasilienses que durante os anos 70 busca escapar
do conformismo que se anuncia após a turbulen
ta rebeldia dos anos 60. BANO, SEGUNDA, 22 H.

A "Sessão da Tarde" apresenta "O Jardim Sec,
ereto", de Agnieszka Holland. A trama se passa
numa casa de campo, onde três crianças desafiam
a severa governanta e descobrem um jardim aban
donado. Graças ao carinho deles,o jardim se trans- f._-----------------

forma num lugarmágico. GLOBO, TERÇA, 14:35 H. "American Pie - A Primeira Vez é Inesquecí
---�--------------I vel", de PaulWeitz, é o filme do "Tela Quen

te". Na história, quatro adolescentes de um

mesmo colégio fazem pacto para perder a vir
gindad,e antes .do dia da formatura. Mas as

tentativas, às vezes, são bem atrapalhadas. Tí
midos ou atrevidos demais, eles fazem qual
quer coisa para atingir seus objetivos. Com
Jason Biggs, Chris Klein e Natasha Lyonne.
GLOBO, SEGUNDA, 22:25 H.

Santos e Botafogo se enfrentam pelo "Torneio
Rio-São Paulo".A cidade de São Paulo acompa
nha a partida entre Guarani e Corinthians. Globo,
domingo, 15:45 h.

"O Minotauro" é o episódio da semana do "Sí
tio do Pica-pauAmarelo". Depois que D. Ben
ta lê a história dos deuses gregos, Tia Nastácia é

seqüestrada por um deles. As suspeitas recaem

sobre Quimera, Ciclopes,Medusa ouMinotauro ..

Mas Pedrinho tenta solucionar o problema e or

ganiza uma expedição àGréciaAntiga para salvar
Tia Nastácia. GLOBO, SEG A SEX, 11 :25 H.

Paula Saldanha e RobertoWerneckmostram os

encantos do Rio de Janeiro no documentário
"Rio de Janeiro Ambiental", do programa
"Expedições". RhoE BRASIL, QUARTA, 20:30 H.

PAULO COELHO

A

VERDADEIRA
• A..

importância
Jean passeava com seu avô por uma praça de Paris. A determinada

\

altura, viu um sapateiro sendo destratado por um cliente, cujo
'

calçado apresentava um defeito. O sapateiro escutou

calmamente a reclamação, pediu desculpas, e prometeu refazer o erro.

Pararam para tomar um café num bistrô. Na mesa ao lado, o garçom

pediu a um homem que movesse um pouco a cadeira, para abrir
espaço. O homem irrompeu numa torrente de reclamações,
e negou-se.

- Nunca esqueça o que viu -, disse o avô para Jean. - O sapateiro
aceitou uma reclamação, enquanto este homem a nosso lado não quis
mover-se. Os honiens úteis, que fazem algo útil, não se incomodam

de serem tratadoscorno inúteis. Mas os inúteis sempre se julgam
importantes, e escondem toda a sua .incornpetência atrás da

autoridade.

o PRESENTE errado
Miie Tamaki resolveu largar tudo que fazia - era economista - para

dedicar-se à pintura. Durante anos procurou um mestre adequado, até
que encontrou uma mulher especialista em miniaturas, que vivia no

Tibete. Miie deixou o Japão e foi para as montanhas tibetanas,
aprender o que precisava.

Passou a morar com a professora, que era extremamente pobre.
No final do primeiro ano, Miie voltou ao Japão por alguns dias, e

retornou ao Tibete com malas cheias de presentes. Quando a

. professora viu o que ela tinha trazido, começou a chorar, e pediu que
Miie não voltasse mais a sua casa, dizendo:

- Antes, nossa relação era de igualdade e amor. Você tinha teto,

comida, e tintas. Agora, ao me trazer estes presentes, você estabelece

uma diferença social entre nós. Se existe esta diferença, não pode
existir compreensão e entrega.

o QUE SALVA O amor

L. Barbosa conta a história de uma ilha onde viviam os principais
sentimentos do homem: Alegria, Tristeza, Vaidade, Sabedoria, e

Amor. Um dia, a ilha começou a afundar no oceano; todos

conseguiram alcançar seus barcos, menos o Amor.

Quando foi pedir a Riqueza que o salvasse, esta disse:
- Não posso, estou carregada de jóias e ouro.

Dirigiu-se ao barco da Vaidade, que respondeu:
- Sinto muito, mas não quero sujar meu barco.

O Amor correu para a Sabedoria, mas ela também recusou, dizendo:
- Quero estar sozinha, estou refletindo sobre a tragédia, e mais tarde

. \

vou escrever um livro sobre isto.

O Amor começou a se afogar. Quando estava quase morrendo,
apareceu um barco - conduzido por um velho - que o terminou

salvando.
- 'Obrigado -, disse, assim que se refez. do susto. - Mas quem é você?
- Sou o Tempo -, respondeu o velho. Só o Tempo é capaz de salvar o

Amor.
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DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 10 A 16/3

NA ENCOLHA

(GLOBO, DOM, 12:40 H)
Xanddy, do grupo Harmonia do Samba, é

o convidado do humorístico "A Turma do

Didi". No episódio "Uma Câmera na Mão

e Uma Idéia de Jerico", Didi faz de tudo

para conseguir gravar um clipe do cantor..

Para isso, o trapalhão simula um curso para
ensinar Xanddy a cuidar do seu filho,
enquanto Coceirinha (Tadeu Melo) filma
tudo e monta o clipe à7 escondidas.

VETERANO
(GLOBO, DOM, 13:15 H)
O ator Cláudio Marzo, intérprete do

ganancioso joão Mourão em "Coração de

Estudante", é o convidado do quadro "Tá

no Papo'" do programa "Gente Inocente".

Ele será entrevistado pelo elenco-mirim do

progra�a, além de ser homenageado com

várias performances. Os pequenos astros

do programa apresentam um balé que faz

menção à novelas c<?mo "Irmãos

Coragem", "Véu de Noiva" e "Carinhoso".

MISTÉRIO
(SBT, DOM, 20:30 H)
Na edição dominical de "Casa dos

Artistas", SilVIO Santos divulga a enquete da

Internet que escolhe o próximo eliminado

do programa. Nesta semana, quem está na

berlinda é o rapper Xis, que irá saber se

permanece no "reality-show". Os demais

participantes irão receber mensagens dos

familiares.

\_

TRANSFORMAÇÃO
(GLOBo, DOM, 23: 30 H)
No episódio "My Fair Mula" do programa
"Sai de Baixo", Edson Celulari chega ao

Arouche como um professor que vai

ensinar boas maneiras para Magda. Tudo
porque Caco tem dois convites para o Baile

da Sociedade dos Amigos da Dinamarca,
/ mas não quer.levar Magda como par. No

fim, Magda faz bonit� e. se comporta
como uma verdadeira dama no evento.

BRINCADEIRAS
(RECORD, SEG, 9:30 H)
A banda Tchakabum participa de algumas
brincadeiras com as crianças no programa
"Eliana & Alegria". A apresentadora
também exibe as imagens de' sua viagem à

África do Sul e o biólogo Sérgio. Rangel I

explica algumas curiosidades sobre animais
exóticos. A lourinha também prepara uma "

surpresa para a garotada com a estréia do

quadro "Foguete e Alegria".

Novo DRAMALHÃO
(SBT, SEG A SEX, 18:20 H)
"Salomé", a personagem-titulo da

nova novela mexicana exibida pelo
SBT, é uma órfã desde a infância

que se transforma em uma

dançarina de cabaré. Até que ela se

,

encanta pelo milionário Júlio e os

dois se apaixonam à primeira vista,

Mas os pombinhos terão que,
enfrentar a fúria de Lucrécia, mãe
de Júlio, que não aceita o romance

do filho com uma dançarina. Na
trama, Edith González protagoniza
Salomé e Guy Ecker vive Júlio.

BOM PAPO

(GLOBo, SEG E TER, 0:45 H)
O "Programa do jô" continua

exibindo os melhores momentos

do ano passado, Na segunda-feira
tem a entrevista com o ator Fran

cisco Cuoco, que relembra
momentos marcantes da carreira. Já
na terça, o cantor Lenine se

apresenta acompanhado do elenco

do musical "Cambaio". Ü cartunista

Ziraldo e a consultora de moda

Constanza Pascolatto também

batem papo com Jô.

LEMBRANÇAS
(REDE BRASIL, SEX, 22:30 H)
Tónia Carrero faz um balanço de

seus 54 anos no "Conexão Roberto

D' Ávila". Entre o'utros assuntos, a
atriz fala das dificuldades que
enfrentou no início da carreira com

os preconceitos sociais da época,
como o de não. poder usar o nome

" de família. O programa faz u�
resumo da carreira de Tónia,
destacando alguns personagens das

telenovelas como a Stela de "Água
Viva", trama de Gilberto Braga.

VIVA A ARTE

(REDE BRASIL, SAB, 15:30 H)
"O Artista" é o episódio de "A

Turma do Pererê". Na história, uma

exposição de arte na Mata do

Fundão faz o compadre Tonico ter

uma nova idéia para pegar Galileu,

Com a cumplicidade de seu

Neném, Tonico convence Galileu a

.

posar para uma pintura. Mas
,

acontece o inesperado: ele empol-
'ga-se com a arte de pintar e resolve

expor seu trabalho na capital.

DEVO
,

acena
Quem vê CláudiaAbreumeti

da em confortáveis jeans e cami

seta tem a impressão de que a atriz

é uma garota recém-saída da

adolescência. O tempo não parece
.

ter passado para a menina que

sempre sonhou em ser estrela de

cinema. A pele clara sem excessos

de maquiagem, os cabelos cas

tanhos-elaros na altura dos ombros

e um sorriso encantador atestam

que a materialização do, sonho de

infância só fez bem à atriz. Aos 30

anos, 15 deles dedicados à inter

pretação de papéis marcantes,
Cláudia \rolta a tevê para encar

narmais um personagem forte. Ela

será a princesa Amélia de Leu

chtenberg, a segunda mulher do

imperador dom Pedro I, papel de
Marcos, Pasquim, em "O Quinto
dos Infernos". "Ainda sei muito

pouco sobre ela. Mas me sinto re

vigorada em voltar ao traba

lho", diz Cláudia, que começou a

gravar a minissérie há apenas uma
semana.

O último trabalho da atriz foi

em, "Força de Um Desejo", de 99,
na qual fazia a valente Olivia. A

.

novela também erauma produção
de época, um gênero que sempre
atraiu Cláudia. "Gosto muito dessa
atmosfera. Acho que é bom fugir
do dia-a-dia'', justifica. Na rea

lidade, Cláudia tem uma afmidade

quase lúdica com tais tramas. Des�
de os tempos em que era criança
e ficava vidrada na tevê à espera
dos capítulos inéditos de "Escrava
Isaura", novela de Gilberto Braga
exibida em 1976. "Não perdia um
capítulo. Meu irmão sempre me

colocava no tr�nco" , recorda, refe
rindo-se aos maus-tratos sofridos

pela escrava branca interpretada na
época por Lucélia Santos.

Coincidência ou não, foram

justamente os trabalhos de época
que projetaram a atriz. Primeiro
como a inquieta princesa Juliette
de "Que Rei Sou Eu?", de C�s
siano Gabus Mendes, em 89.

Depois como a guerrilheira He
loísa da minissérie "Anos Re

beldes", deGilberto Braga, em 92,
e por último como a heróica

sertaneja Luiza, do filme "Guerra
de Canudos", de Sérgio Resende;
em 97. Empolgada com a nova

produção, Cláudia diz que este é

Jorg Rodriques Jorge/CZN

Cláudia Abreu, a Amélia de "Quinto dos Infernos"

um momento de reencontros. "Principalmente
com o Wolf, que me dirigiu outras vezes e com

quem tenho muita afmidade", conta, referindo-se
a Wolf Maia, diretor da minissérie. "Em muita

coisa essa trama também me lembra 'Que Rei

Sou Eu?'. O Lombardi é da mesma escola do

Cassiano, e é muito bom poder voltar à tevê em

uma comédia", analisa.
Além de Wolf e Lombardi, Cláudia volta a se

encontrar com um colega que não via há 12 anos

em cena: Humberto Martins. Com o ator, a atriz

protagonizou cenas dramáticas em "Barriga de

Aluguel", em 90. "Nunca mais tivemos a,opor
tunidade de trabalhar juntos", diz. Na pele de

Amélia, Cláudia vai poder matar as saudades do

colega. Afmal, 'é com a ajuda de Chalaça - perso

nagem deHumberto - que a personagem vai tentar

colocar dom Pedro I aos seus pés. "Até onde sei,
o envolvimento. deles é uma troei! de interesses.

Não está previsto qualquer romance", adianta.
Antes de começar a gravar, Cláudia leu o livro

"A Imperatriz do Fim do Mundo", de Ivanir

Callado - um dos livros que inspirou a minissérie
- e recorreu aos registros de história para traçar
um perfil da personagem, um pouco apagada da

biografia brasileira. "Ela tem inúmeras facetas e

não me parece nada ingênua", especula Cláudia,
que nas telas de cinema já havia "convivido" com
os imbróglios da realeza brasileira. "VIvi a amante
de dom Pedro II no filme 'O Xangó de Baker

Street'. Mas uma personagem não tem nada a ver

com a outra", pondera.
Nos dois anos qué ficou fora das novelas e

produções do gênero, Cláudia aproveitou. para
realizar alguns projetos pessoais. A começar pela
gravidez de Maria, de um ano, sua primeira filha

com o marido e cineasta, José Henrique Fonseca.

"Deu tempo de curtir bastante."
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POR CAROLINA MARQUES
� PERSONAGEM DA SEMANA; ClAUDIO MAR�O PºeI�y�

FAMA
de mau

Os vilões parecem ter grudado em

Cláudio .Marzo, Prestes a completar
quatro décadas de carreira na tevê, o
ator passou os últimos sete anos

encarnando tipos sisudos e inescru

pulosos, que'em nada lembram os
. mocinhos que interpreta;ra nas pri
meiras novelas que fez. Os trabalhos
recentes parecem perfeitos para o jeito
taciturno do ator. Cláudio fez o

maléfico Pedro Barros no "remake"

de "Irmãos Coragem", em 95. Deixou

as crianças apavoradas com o severo

Xistus em "Era Uma Vez ... ", de 98. E

'provocou a ira do público como o

"mafioso" Antônio San Marino de

"Andando nas Nuvens", de 99. Na

pele de João Mourão, o ambicioso

fazendeiro de "C6ração de Estudante",
o ator encarna mais uma vez o

malvadão da história.

Há alguns anos, fazer este tipo de

personagem .chegou a incomodar
,JCláudio. Em certa ocasião recebeu até

ameaças de morte de um "fã" mais

empolgado. Hoje, porém, o ator se

mostra indiferente a qualquer tipo de

"assédio". Sem o mesmo viço do galã
que foi aos vinte e poucos' anos, o
agora sexagenário Cláudio parece estar
mais jnclinado a deixar pouco a pouco
o trabalho nas novelas. Repetidamente
faz ecoar que preferia fitar em seu sítio

em Nova Friburgo, região serrana do

Estado do Rio, a ter de enfrentar os

estúdios de gravação diariamente.

Diante dessa preferência, não é difícil

imaginar os motivos que levam Cláudio,
a colocar o lúgubre Velho do Rio, que
interpretou em "Pantanal" há dez anos,
na galeria de seus personagens
preferidos.

Esta semana em "Coração de.
Estudante", João Mourão continua á

implicar com Edu, noivo da filha

Amelinha, personagens de Fibio
Assunção e Adriana Esteves, é a tirar

Clara, papel de Helena Ranaldi, do
sério. Mas conseguir alguma infor

mação a mais sobre o personagem de

Cláudio é tarefa das mais ingratas.
Totalmente avesso a entrevistas, o ator
parece mesmo ter interiorizado O jeito
bicho-do-mato de seus últimos per
sonagens. E faz cara de fera acuada

quando vê pela frente um gravador ou
uma máquina fotográfica.

. \ Jorge Rodrigues Jorge/CZN -

Cláudio �arzo, O João Mourão de "Coração de Estudante"

P- O que mais chamou atenção neste personagem?
R - O enfoque não é esse. Quer dizer, eu estou com o Ricardo

Waddington fazendo uma novela, entendeu? E o personagem é

esse. Quer dizer não é ópersonagem em particular... Não é por
aí. E a novela vocês vão assistir. É inócuo falar sobre o

personagem. A novela é feita para ser vista e eu quero que vocês

vejam. O que eu posso dizer, é que foi feita com todo carinho,
com toda a vontade de acertar. Não sabemos nem se acertamos.

Vocês é que vão julgar e vão dizer. Então, na vérdade, eu estou

apenas na expectativa de como isso vai funcionar. Eu não sei
como vai funcionar...

P - A temática de "Coração de Estudante" envolve

ecologia, juventude, qualidade de vida. Você acha que o

público está carente destes assuntos?

R - Eu não sei, Não tenho idéia. Não tenho a menor idéia do

que o público espera. Nem é meu metiê. Meu metiê é estudar o

personagem e fazer, entendeu? Essa coisa é mais para o autor,
ele é que entende dessas coisas.

p - O João Mourão é visto como o grande vilão dessa
história. Tem mesmo essa característica?

R-É. Ele é o vilão.

P - É mais um na sua carreira...

R - É, é mais um.

P - Você costuma escolher personagem?
R - Não, não escolhi. Topei fazer a novela.

P - E a composição para fazer o João? Depois de tantos
anos de carreira, você ainda faz algum tipo de laboratório?

R - Não, nem há a necessidade. O sujeito é um fazendeiro

que gosta de dinheiro e o barato dele é a grana. Não precisa
estudar nada para fazer isso. Você vê isso na rua a toda a: hora. O

personagem é muito comum.

P - Fora de tevê, cinema e teatro estão dentro de seus projetos?
R - Vou fazer um filme este ano. Não tem nada muito certo.

P - É o "Meteoro" ? A Paula Burlamaqui também está

escalada ... Vai ser no interior da Bahia, não é?
R - É, é interior da Bahia ... Pois é ... (O ator olha para os lados

como se quisesse fugir).

"Rezo para que, se meus

filhos forem experimen-
.

tar um baseadinho na

adolescência/ não
tenham que subir o
morro para comprar

nem tenham que lidar
com marginais. "

MALU MADER, se revelan
do urnamáe liberal em

relação à maconha .

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

"Tenho verdadeiro horror a lugares que não são populares. Entre
um camarote e uma -srquibencsds. fico com a arquibancada. "

ROBERTO BONFIM, mostrando ser bastante parecido com o Edvaldo

que interpreta em "O Clone".

"Estamos conectados só com a amizade." ISADORA RIBEiRO, atriz,
sobre sua relação com o cineasta Fábio Barreto. Os "amigos" fo
ram flagrados dando beijos "cal ientes" em uma boate no Rio.

"Descobri que o jeito 'romsntiqulnno' podia ser com várias. E o

papinho com a Ellen Rocche é o mesmo que ele leve comigo. "

MONIQUE EVANS, que teve um rápido rolo com Lulo há dois anos. A

apresentadora do "Noite Afora", da Rede TV!, percebeu que para
o ex-integrante do "Casa dos Artistas 2" ela era apenas mais uma

de suas conquistas.

"O mesmo telespectador que não gosta de ver gays na novela fica
louco para assistir sacanagem nos outros programas." E�CLYDES
MARINHO, autor de "Desejos de Mulher", sobre a rejeição do públi
co ao casal de gays da novela Ariel e Tadeu, vividos respectiva
mente por José Wilker e Otáv,io Müller, constatada numa pesqui
sa feita pela Globo.

"O Brasil tá careca de sergay. O homossexualismo é uma realidade. ,;

OTÁVIO MÜLLER, dando sua opinião sobre o resultado da pesquisa.

"Ela sabe que se fizer alguma coisa lá dentro eu vou escancarar.

Aqui fora tenho à disposição todas as mulheres do mundo. E ela
, sabe que sou pegador mesmo." DANIEL SABBÁ, apresentador do
"Sabbá Show", da CNT, sobre o clirninha que anda rolando entre

a sua mulher, Syanq, e o fortão Gustavo no "Casa dos Artistas 2".

"Ele é um gostoso." MYRIAN RIOS, a Anita de "O Clone", dizendo
entender porque a mulherada cai de amores por André Gonçal
ves, que está no "Casa dos Artistas 2".

'As almas estão se entendendo; O corpo é que está difícil... "

SÉRGIO, no "Big Brother Brasil", sobre o fato de ainda não ter

transado com Vanessa.

"Superficial é deixar a superficialidade um pouco de lado. "

MARCO MASTRONELLI, durante o programa "Mundo.Cllper", da TV

Gazeta, quando a apresentadora Drica Lopes perquntou para ele
o queé ser superficial.

"Entrei nessa quando tinha uns 15 ou 16 anos. Mas sou muito
fraca para essas coisas. Achei que fosse morrer."
CRISTIANA OLIVEIRA, a Alicinha de "O Clone", sobre sua experiência
com drogas, assunto abordado na novela.
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J'A,RAGUÁ DO S'UL,- RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO GÊ'NERO

1 DFALCÃO NEGRO EM PERIGO

14hlS - 17h4S - 20h4S

2
o DIÁRIO DA PRINCESA

14h30

o AMOR É CEGO

16h4S - 19h - 21hlS

3
. UMA MENTE BRILHANTE

lsh - iSh - 21h

c

c

D

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

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

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

SALA FUME/HORÁRIO GÊNERO

P1 ONZE HOMENS E UM SEGREDO
14:30 - 17:00 - 22:00 (sexta-feira)

14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00 (Sábado à Quinta-feira)

2 FALCÃO NEGRO EM PERIGO
13h30 - 16hlS - 19h - 21h4S

3
O AMOR É CEGO

14hlS - 16h4S - 19h1S

MOULI'NG ROUGE - AMOR EM VERMELHO
.

21hSO

4
XUXA E OS DUENDES
13h30 - 17h30

O SENHOR DOS ANÉIS

17h30.- 21h

A CASA DE VIDRO
5 14h30 - 17hOO - 19h20 - 21h30 (Sexta-feira)

14h30 - 17hOO (Sábado à Quinta-feira)

O FABULOSO DESTINO DE AMÉLIE POULAIN

19h20 - 21hh30 (de Sábado à Quinta-feira)

UMA MENTE BRILHANTE

14h - 16h30 - 19h - 21h40

6

D

C

R

A

A

s

D

D

INFORMAMOS, QUE NASEXTA'FEIRA, DIA08/03, NÃO HAVERÁASESSÃO DAS
19:30 DO FILM E DO CIN E 1- ONZE HOM ENS EU MS EG REGO, DEVIDO A UMA
SESSÃO ESPECIAL<FECHADA) COM A PRESENÇA DAATRIZ LUCÉLIA SANTOS,
DIRETORA DO DOCUMENTÁRIO, :'0 MASSACRE QUEO MUNDO NÃO VIU",

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

RUA VISCONDE DE TAUNAY
SALA FILME/HORÁRIO

1
ONZE HOMENS E UM SEGREDO

14h - 16h30 - 19h - 21h30

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

3 FALCÃO NEGRO EM PERIGO
13h4S - 16hlS - 19hOS -.21hSO

A

D

D

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

I RETRATO FALADO: MARCOS FROTA

TE1fPOSDE

expectativa
iii!

NOME - Marcos Magano Frota.

NASCIMENTO - 29 de setembro de 1955, em
São Paulo.
APELIDO - Marquinhos.
ESTRÉIA - Como o Théo em "Vereda Tropi-
cal", em 1984.

NA TEVÊ - novelas e telejornais.
Ao QUE NÃO ÁSSISTE NA TEVÊ'- "Não gosto de

'reality shows' como o 'Big Brother' e 'Casa
dos Artistas"'.
NAS HORAS LIVRES - "Gosto de fazer minhas

orações na praia".
No CINEMA - "Cinema Paradiso", de

Giuseppe Tornâtore.
LIVRO - "São Francisco de Assis", de

Jacques Le Goff.
MÚSICA - "Maior Abandonado", de Cazuza.
NA GELADEIRA - água de coco.

PRATO PREDILETO - "Adoro peixe".
O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - "Camiseta, tênis
e calça jeans".
SE NÃO FOSSE ATOR, SERIA - pedagogo.
MULHER BONITA - "M inha mulher, Carolina

I
Dieckmann".
HOMEM BONITO - Mel Gibson.
CANTOR - Djavan.
CANTORA - Marisa Monte.

ATOR - Stênio Garcia.

ATRIZ - Cleide Yáconis.
A casa tem cheiro de - "coisas de bebê".
CARRO - "Qualquer modelo da Alfa Romeo".

COLEÇÃO - "De livros sobre circos".
TIME DE FUTEBOL - "Torço pêlo Santos e pelo
Flamengo".

. ARMA DE SEDUÇÃO - O sorriso.

PROGRAMA DE ÍNDIO - "Andar de carro em

São Paulo".
MELHOR VIAGEM - "Para a Itália com a Carol
no início do ano".
SONHO DE ,CONSUMO - "Criar um. parque
temático". ,

FILOSOFIA DE VIDA - "Desejar ao outro o que
a gente quer para si mesmo".
MELHOR NOTÍCIA - "Quando soubemos que a

Carol estava grávida".
SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - Caetano Veloso.

MELHOR COMPRA - "Uma tenda italiana para
circo".
INVEJA - "Daqueles pais que tem bastante

tempo livre para se dedicar aos filhos".
LUXÚRIA - "Passar um mês com a Carol em
Nova Iorque. Só nós dois".
GULA - Com doces.

COBIÇA - Paz.
IRA - "Com a falta de confiança que gira
na atmosfera. A descrença das pessoas":
Preguiça - "De sair à noite para badalar".
VAIDADE - "Procuro cuidar dos cabelos".

"
'

Pedro Paulo"Figueiredo/CZN

Marcos Frota, o Escobar de "O Clone"

Toda vez que Marcos Frota está em contato com o público,
seja durante as apresentações no Circo Popular do Brasil,

. ou até mesmo em uma caminhada na praia, é comum ele

.ouvir comentários um tanto inusitados. A curiosidade do

público gira em torno do pacato Escobar, seu personagem
em "O Clone". "É uma grata surpresa, já que antes

ninguém apostava no sucesso da novela", conta Marços.
"As pessoas me 'avisam' para eu ter cuidado com a

Alicinha", completa às gargalhadas .

Com 46 anos de idade e 18 de-carreira, o ator não esconde

a satisfação com o crescimento do personagem na trama de

Glória Perez. Ele também aguarda ansioso o momento da

reviravolta. "Vai chegar a hora em que ele vai cair na real e

tudo deve mudar", torce. Apesar de Escobar ser

considerado um "boa praça", o ator garante que não possui
nenhuma semelhança com ele. "Sou bom, mas não tão

ingênuo. Jamais me deixaria envolver num jogo de

interesses", afirma.
Mesmo com a boa repercussão do atual papel em "O

Clone", Marcos Frota conta que ainda reserva um carinho

especial por Tonho da Lua que ele interpretou em

"Mulheres de Areia", de 1993. Sem dúvida, um de seus

personagens prediletos. "Foi um momento de profundo
mergulho que ficou marcado no coração das pessoas",
filosofa.

'

Paralelamente.às g.t;O/V;:t,ções de "O Clone" o ator também

excursiona cotti�,d:çi1lf� Popular do Brasil por todo o país. .

Ele ainda enc��W1,!�'%iPo para se dedicar à mulher, a atriz
Carolina DieGk.tf.Í\nn;(�ê ao filho caçula Davi, de 2 anos.

.... ".: ,','. '{. i '.'�
: ..... ;.; '; ,

"Quando é preciso 'viajar, a saudade aperta. Mas a minha

paixão pelo circo é enorme. Não tem jeito", assume.
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líDERES EMPRESARIAIS

A Gazeta Mercantil estará reali

zando no dia: 13 de março o Fó

rum de Líderes, uma justa ho

menagem aos empresários que
mais se destacaram em 2001.

Mais uma vez o industrial Wandér

Weege; da Malwee Malhas, foi o
escolhido. Parabéns!

MÚSICA AO VIVO

A melhor comida de Jaraguá do

Sul agora vem acompanhada da

melhor música. Hoje, tem Daniel

Fagundes no Allegro Bar e Res

taurante. Venha Conferir!

CONVENÇÃO
No próximo dia 13, às 20 horas,
na sede da AABB, em Jaraguá do '

Sul, . acontece a solenidade de
aberturá da 35a Convenção Es

tadual da Câmara dos Dirigentes
Lojistas de Santa Catarina. O

presidente da comissão organi
zadora do evento é o empresário
Udo Wagner.

PÁSCOA
O Neue Heimat Trachtengruppe

, promove a 4a Feira de Páscoa entre
os dias 9 e 28 deste mês. Nos

dias16 e 23 haverá Café Colonial

com venda antecipada de cartões

na Mery Decorações. A feira fica

localizada na Rua Presidente

Epitácio Pessoa, 985, ao lado Ida
Mery Decorações, e atende de

segunda a sexta-feiras, das ·14 às

20 horas, e sábado e domingo das

10 às 20 horas. Informações no

275-1777 ou 275-1641.

EXPOSiçÃO
O Senai de Jaraguá do Sul está

realizando na' sala 202 do Shop
ping Breithaupt uma exposição
dos trabalhos desenvolvidos por
alunos do Núcleo de Confecção
e Moda, Metalmecânica, Eletro
eletrônica e automação Indus
triaL Os trabalhos ficarão expos
tos até.dia lO de março.

Noivado.
No dia 20 de dezembro de 2001, reuniram-se as famílias
Altair e Marlene Pieper e Plácido e Laura Castilho para um

jantar de Natal. Aproveitando o embalo, os filhos, Rafaela

Gonçalves Pieper e Sandro Rosa Castilho, oficializaram o

namoro com o anel de noivado. Parabéns!

Elegância
o casal Cristiano e Sabrina Grando Scheuer muito contente com

a recente inauguração da Loja Stylu's Aluguel de Trajes Ltda.

Sucesso!

Fecarroz

'Esp��@'
CRIAÇÓE,," PA'\,"L

ARTESANAL

�on�es ije,Ca�mento
AJbuns'Pérsonalizados

�;.

liv.;p de,Assinâtura ...
"\1\

<,
FONE (47)\1,\\f, 67

JARAGUÁ CO"'I9.UL � se

'\��l.. .. ".

CENTER'

•
CD'a . DISCOS· FITAS

, 371..8850 ,

l�_el.P!O_C:óP!� .��.!>.fl.�IIVfll.�lt,';�_!i()i

fi:(l )
"�l
informáticaP

Acontece hoje, no Centro Esportivo
Municipal, o concurso de escolha da rainha e

princesas da Sa Fecarroz, em Massaranduba.
O baile inicia às 22 horas com animação da

'

Banda Safi ra. A Fecarroz (Festa Catarinense
do' Arroz) será realizada no período de 30 de
abril a 5 de maio.

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647
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• Imobiliária Menegotti Ltda.
•

http://www.immenegoHi.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br CRECI W 550-J

({{:i
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul

I M o 8 I. l I A R I A (47) 371-0031 Rua Barão do. Rio Branco, 545 - Centro

MENEGOTTI ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOSCLIENTES CADASTRADOS.

5163 CASA ALVENARIA - AMIZADE - R.ROLF ALBERTO

BALLOCK,84 - VERSALHES - DEP: O I SUíTE, 02 QUARTOS, SALA,
COPA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, GARAGEM. Área do

terreno 450.00 m2 Área Benfeitorias 180.00 m2 Preço: 80,000.00

5260 CASA - CHICO DE PAULA - R. ÉRICO NEGHERBON,
345 - CASA DE ALVENARIA NA R. ÉRICO NEGHERBON,
345 - COM I SUíTE, 3 QUARTOS, ·SALA DE ESTAR, COPA,

. COZINHA,WC,VARANDAEGARAGEM( 150,OOM2)+
EDíCULA COM 35,OOM2 COM GARAGEM,

CHURRASQUEIRA E LAVANDERIA. Área do terreno 0.00

m2 Área Benfeitorias 185.00 m2 Preço: 64,000.00

5261 CASA - AGUA VERDE - R.TEODORO ACIPIO

FAGUNDES,I20 (SERVIDÃO) - CASA DE ALVENARIA COM
04 QUARTOS, 2 WC, 2 SALAS, CHURRASQUEIRA, SALA
JOGOS,c()PA,COZINHA, GARAGEM + EDíCULA.

·
'

TERRENO: 14,OOM X 33,43M = 468,OOM2. Area do terreno
468.00 m2 Área Benfeitorias 271.75 m2 Preço: 85,000.00

52S0 CASA MISTA - VILA RAU - R.CARLOS ZENKE, LOTE 12-

RESID.HELENA - 04 QUARTOS, SALA, COZINHA, v«: Área do
terreno 300.00 m2 Área Benfeitorias 98.00 m2 Preço: 25,000.00

5263 CASA - ILHADA FIGUEIRA - R.EDMUNDO GEORG,
272. CAsA DE ALVENARIA COM 3 QUARTOS, SALA,COPN
COZINHA, WC, LAVANDERIA, GARAGEM E VARANDA.
TERRENO: 14,OOM X 30,OOM= 420,OOM2 Área do terreno
420,00 m2 Área Benfeitorias 122.00 m2 Preço: 50,000.00

5275 CASA - CENTRO - RUA FREDERICO BARTEL, 326.
PAVIMENTO SUPERIOR: 05 QUARTOS, O I SALA, 04 WC,

OI COZINHA,GARAGEM. SUBTERÂNEO: I

CHU'RRASQUEIRA,COPNCOZINHA, 2 QUARTOS, I

ADEGA, I v«: Área do terreno 1,200.00 m2 Área
Benfeitorias 350.00 m2 Preço: 295,000.00

5244 TERRENO - VILA NOVA - R.PEDRO GONZAGA, N° 40-
TERRENO COM 627,OOM2 (17,SOM X 35,82M). OBS:EM CIMA
DO TERRENO TEM UMA ÇASA DE MADEI� QUE �ERÁ

RETIRADA NO PRAZO DE 90 DIAS, APOS A VENDA. Area do
terreno 627.00, m2 Preço: 64,000.00

• •
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Barra
• � A imobiliária da Barra 376-00.,51

barrasul@netuno.com.br

Casa alv. cl
11 0,00m2, cl laje,
3 qtos, sala, copa,
cozo mobiliada; 2
bwc, lavanderia,
despensa, chur.,
ga'r., murada - Rua
João Moas, lote
30 -(Ouro Verde -

aceita terreno no

Jaraguá Esquerdo,
São Luis �

R$ 45.000,00

Sobrado cl 260,00m2, 4 qtos,
sendo 1 suíte cl hidro

masagem e doset, todos
mobiliados cl madeira 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, cl balcão em granito,

piscina cl 40.000 litros, portão
eletr., toda murada.

R$ 220.000,00,
aceita outrn casa

qté R$ 50.000,00 e carro

vilsoncorretor@terra.com.br

Rua:(el. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 a Jaraguá do sul/se
I ,

N ,

Corretor de Imóveis
CRECI4936

Fone 371-2357

136'- JOÃO
PESSOA - Casa de
alvenaria com

60,OOI!,l_2,2 qtos,
sala, cozinha, bwc.

, R$ 18.000,00
(quitada)

262 - JARAGUÁ 99 -

Terreno c/ 360,OOm2
(12x30). Rua "B",

quadra "C" lote 27 /

r ,

Loteamento CasaNova.

R$ 8.000,00

• • •

�----------------���---------�-----------------------------------�----�-----------------------------------------------------
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RANCHO
........_IMOVEIS

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.

•

Umaparceria correta.
CRECI820-J

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

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

Cod. 971 - Casa mista com 106m2 - 03 quartos - Terreno com
450m2 - Rua Nova Esperança - R$ 20.00b,00.

•

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

Terreno com 897m2 - Rua EmílioManke Junior - Ilha da Figueira
- R$32.000,00.

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA
•

if373-0283I

•
Cód. 896 - Sítio com 5.00Qm2 na Estrada Poço Grande -

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

JJ
:t>
Z
o
I
O

�
O·
<
m

õi

Cód. 978 - Casa madeira com 91 m2 - 3 quartos - Terreno com
700m2 - Rua Athanásio Rosa - Centro - R.$ 55.000,00.

Rua Irineu Vil.ella Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC•

GUARAMIRIM - RIO BRANCO E SERENATA• GUARAMIRIM - CENTRO

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

Terreno com 720m2 - SC 413 Km 05 - R$20.000,00.
Cód. 381 - Casa madeira com 63m2 - 2 quartos - Terreno
com 360m2 - Lateral da Rua Agostinho Valentim do
Rosário - R$15.000,00.

Cód. 981 - Casa alvenaria

•
com 137,5m2 - 3 quartos -

Terreno com 375m2 -

Amizade - GUARAMIIM -

• R$28.000,00 +
I

FINANCIAMENTO.•

I Cód. 376 - Casa em•

Alvenaria com 170m2 - 2
• quartos - Terreno com
I

'. 243m2 - Rua. Victor
•

Bramoski CENTRO -

•

GUARAMIRIM -

R$ 80.000,00
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Cod. 975 - Casa mista com 56m2 - 4 quartos - Terreno
com 450m2 - SC 413 Km 10 - R$12.000,00.Cód. 0001 R - Terreno cum 5.000m2 - Infra-estrutura

completa - Rua 28 de Agosto - R$180.000,00.
"('*7

Cód. 1056 - Casa alvenaria
com 160m2 - 1 quartos - 2

< ii) suítes - piscina - Terreno com

980m2 - Rua Henrique
Noenberg - Centro -

R$90.000,00.

GUARAMIRIM - AVAí

GUARAMIRIM -IMIGRANTES

Cód. 380 - Casa mista
com 80m2 - 3 quartos -

Terreno com 382m2 -

Hua Pastor Lange Junior
- R$ 25.000,00.

�
O
�
r

j;.
JJ

s
Ol

Cód. 979 - Casa mista com 105m2 - 4 quartos - Rua
Gottefri Kinas, 125 - R$32.000,00.

.

•

GUARAMIRIM - NOVA ESPERANÇACod. 379 - Casa em alvenaria com 112m2 - 3 quartos
Terreno com 728,50m2 - Rua Barracão - Recanto Féliz -

R$28.000,00. Cód. 972 - Casa mista
com 168m2 - 5 quartos
- Rua Expedicionário
Olimplo José Borges
R$32.000,00.

Cód. 955 - Terreno com 1.500m2 - Infra-estrutura

completa - Rua Maria Zastrow - R$50.000,pO.
Cód. 987 - 2 Casas mistas (56m2 e 36m2) - 3 quartos -

Terreno com 420m2 - Rua Pedro Francisco Klein - Centro -

R$25.000,00.
Cód. 982 - Casa mista com 150m2 - 4 quartos - 01 suíte
Terreno com 450m2 - Rua Geraldo Jung - R$ 28.000,00.•

•

•

•

•

Rua Fritz Bartel, ,,- SL 03 - Baependi - PÍ'óx. RecreativaMarisol
•

MARIMAR
iMÓVEIS

Amizade - Ref. 62 - Em Aivenaria cl 14Sm2, sendo: 04
dormitórios e demais dependências. Valor R$ 35.000,00

TERRENOS: o I suíte, 07 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 95.000,00

Ilha da Figueira - Ref. 74 - Em Alvenaria, sendo: 03
dormitórios e demais dependências. Valor R$
28.600,00São Luiz - Loteamento Mariano - Com área a partir

de 325m2• próximo Colégio Jonas Alves. Valor a partir
de R$ 10.001),00, sendo entrada de R$ 3.000,00 +

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$ IS.OOO,OO.

Barra do Rio Molha • Ref. 167 - Com área de
774m2, próximo Loja de Mat. de Construções Winter.
Valor R$ 23.000,00

Baependi'- Ref. 50 - Com área de 12.300m2, próximo
da Metalúrgica Trapp. Possui 02 lagoas pequenas e O I

grande; nascente de água; árvores frutíferas; ribeirão

� que passa pelo terreno; casa e rancho de madeira.
Valor R$ 170.000,00
Ilha da Figueira - Ref. 80 - Com área de 551 m2, nas
proximidades do posto Belhing. Valor R$ I 1.000,00.

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

Madeira sendo: uma casa cl 02 dormitórios e demais'
dependências e a outra cl 03 dormitóriós e demais
dependências. Valor R$ 38.000,00

São Luiz - Ref. 79 - Em Alvenaria cl 240m2
sendo: PISO TÉRRIO - sala comercial cl 60m2
e, uma Kitinet cl O I dormitório, cozinha e bwc,
PISO SUPRIOR - 04 dormitórios e demais •

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

Vila Lenzi - Ref. 69 - Em Alvenaria, sendo: 02
dormttérlos e demais dependências. Valor. R$
33.000,00

eBarra do Rio Molha - Ref. 81 - Em Alvenaria, sendo:
04 dormitórios e demais dependências. Terreno com

1145.50m2• Valor R$ 85.000,00

Schroeder 1- Ref. O I - Em alvenaria cl 63m2, sendo:
02 dormitórios e demais dependências. Valor R$
19.000,00 SíTIOS:

Barra do Rio Molha· Ref. 170 - Com área de
45.000m2 com 02 casas em Alvenaria sendo: e

Uma ct 100m2 (02 dormitórios e demais

dependências); Outra cl 64m2 (02 dormitórios
e

e demais dependências); Construção nos fundos ..

(Garagem) cl 48m2• Possui lagoa de peixe;
nascente de água; riacho (córrego);

•

reflorestamento de eucalipto; árvores frutíferas. e

Valor R$ 75.000,00

Centenário - Ref,' 166 - Em Alvenaria cf 250m2, sendo:
03 dormitórios e demais dependências. Possui piscina.
Valor R$ 70.000,00.

APARTAMENTOS:

Baependi· Ref. 600 - Com 127m2 de área construída,
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Valor
R$ 60.000,00

'

SOBRADOS:

Vila Lalau - Ref. I I I - Alvenarià'cf 350m2 e sendo: 04

dormitórios, 02 suítes e demais dependências. Valor
R$ 90.000.00 (Construção em faze de acabamento). Nereu Ramos - Ref. 16 - Com área de 30.000m2 •

toda fechada com arame, sendo: 02 casas '

(153m2 e 54m2), 021agoas de peixe, pastagem. •

Valor R$ 82.300,00 (Excelente Oportunidade)
Três Rios do Norte - Ref. 56 - Em Alvenaria cf 80m2
sendo: 03 dormitórios e demais dependências.Valor
R$ 17.000,00

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

" A�izade - Ref. 72 - Em Alvenaria, sen�o: O I
• suíte, O I dormitório e demais dependências.

Valor R$ 50.000,00

e
Vila Rau - Ref. 40 - Em Alvenada cl 72m" sendo: 03
d'ormitórios e demais dependências. Valor R$
27.000,00

*TEMOS OUTRAS OPÇÕES.
CONFIRA.

Vila Rau - Ref. 04 - EmAlvenaria cl 150m2, sendo: O I
suíte, 02 dormitórios e demais dependências. Valor
R$ 45.000,00

e
*Temos Carta de Crédito

Imobiliário, para: aquisição,
construção ou reforma.

Jaraguá 99 • Ref. 02 - Em Alvenaria cf 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)

Tifa Martins (Loteamento Firenzi) Ref. 41 EmAlvenaria
cl 72m2, sendo: O I dormitório, O I suíte e demais
dependências. Valor R$ 40.000,00

*Temos. casas em construçãô e

também construímos.

Ilha da Figueira. Ref. 168 - Consto Mista cl 40m2
sendo 02 dormitórios e demais dependências. Valor
R$ .11.000,00

*Financiamos O imóvel utilizando
o seu FGTS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I se, R. Adão Norosehny,
647, mista, 2 qtos,
sala, eoz., bwe, lav. e

• gar. Terreno el
364,00m2•

• R$ 30.000,00.
Tratar: 371-0031.

CRECI 550-J

ILHA FIGUEIRA -

• Vende-se, 180,00 n;2_
na Rua Alexandre

Koeler, 122.
R$ 65.000,00.
Tratar: 371-7044.
CRECI 1873-J

•

RUA lUIZ PíCOlLl -

Vende-se, alv., el
I 140m2, 3 qtos, sala,

eoz., bwe, terreno el
600m2• R$ 50.000,00.
Aceita sítio Jaraguá do
Sul ou região.
Tratar: 371-7044.

CRECI 1873-J

• VILA RAU - Vende-se,
alv., el 1 suíte, 2 qtos,

• sala, coz., bwe, lav.,
I gar. e chur. Terreno el

539,00m2•
R$ 50.000,00.

• Tratar: 371-0031.
• CRECI 550-J

GUARAMIRIM - Vende
se, mista,' el 150m2,
4 qtos, r suíte, gar.,

• terreno el 450m2•
Rua Geraldo Jung -

•
Nova Esperança.
R$28.000,00; nego

; Tratar: 373-0283 -

,

CRECI 820-J.

BARRA DO RIO
CERRO - Vende-se, no

Lot. Papp, 208m2,
I suíte el 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, coz., 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
I menor valor. Casa el

1:50m2, terreno el
544m2•

R$ 45.000,00. Tratar:
275-0051 (CRECI

• 1989-J)

ÁGUA VERDE - Vende

se, alv., 3 qtos.
I R$ 55.000,00.

Tratar: 371-3724.
CREC18054.

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se, em alv., el 03
dormitórios e demais

dependências. Valor R$
37.000,00. (Troca-se por
outro imóvel de menor

valor). Fone: 275-0051 -

Creei 1989.J

TRÊS RIOS DO NORTE -

Vende-se casa em alv., 3
qtos, sala, cozinha, bwe,
terreno el 290,64m2• Rua
da Cancha, s/nº.
R$ 15.000,00. Tratar:
371-2357. CRECI 4936. '

RIO MOLHA - Vende-se,
alv., el 247m2, semi"
acabada R. Adolfo Antonio
Emmendoerfer.

R$ 180.000,00. Tratar:
371-7044. CRECI 1873-J

AMIZADE - Vende-se, em
alv., el 230,00m2, 4 qtos,
sala, eoz., 2 bwe, ehur.,
gar. pi 2 carros. Rua

Frederico Todt, 664. R$
25.000,00 + finane.
Tratar: 371-2357. CRECI
4936.

FCO DE PAULA - Vende

se, alv., 3 qtos.
R$ 55.000,00. Tratar:
371-3724. CRECI 8054.

<,

VilA lALAU - Vende-se,
em alv.icom 03

dormitórios e demais

dependências. Valor

R$ 75.000,00. (Troca-se
por imóvel de menor

valor). Fone: 275-0051 -

Creci 1989-J

LOTo MIRANDA - Vende- ,

se, R$ 2.500,00 entr, +

24 pare. Tratar:
9962-9362. CRECI 612-J

R. SÃO PAULO - Vende-se,
315m2, próx. Canarinho.
Tratar: 371-3724.

CRECI 8054.

JARAGUÁ 99 - Vende-se,
lot. Casa Nova, Rua B, lote
nº 27, com 360m2•

R$ 8.000,00. Tratar:
37�2357. CRECI 4936

VILA RAU - Vende-se, el
4200m2" próx. Colégio
Julio Karsten. Tratar:
371-3724. CRECI 8054.

TERRENO - Vende-se, el
1.460,00m2 (42x36),
Rua Virgílio Pedro RLibini.

R$ 40.000,00. Tratar:
376-0015, CRECI 1589-J

NOVA BRASILlA '- Vende

se, el 3700m2, lateral Rua
João Planinehek, próx.
academia Jaraguá Life.

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 - el
1650m2• R$ 18.000,00.
Tratar: 371-3724.

CRECI 8054.

VILA RAU - R. Waldemar

Rabello, el 646m2•
R$ 27.000,00. Tratar:
371-3724. CRECI 8054.

GUARAMIRIM - Vende-se,
el 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 -ª
venda el edificação de

230,00 m2 na Rua

Guilherme Hasse.

R$ 85.000,00. Tratar:
371-7044. CRECI 1873-J

FIGUEIRA - Vende-se, R.
Antônio Ribeiro, 156, el
3.000,00m2•
,R$ 48.000,00. Tratar:
37�2357. CRECI 4936

TERRENO - Vende-se, el
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 - Vende-se,
398,40m2•
R$ 18.000,00. Tratar:
37�7931. CRECI 1741�

R. FRANCISCO

PIERMANN - Vende-se,
com 560 m2(20X28l.

R$ 25.000,00. Tratar:
371-7044. CRECI 1873-J

TERRENO - Vende-sé, el
360,00m2 (12x30).
Casa Nova II, lote n º 31.

R$ 7.500,00. Tratar:
376-0015. CRECI 1589-J

, CENTRO - Vende-se, lat.
Mal. Deodoro, el 450m2•
R$ 48.000,00. Tratar:
371-7931. CRECI 1741-J

BAEPENDI - Vende-se, el
12.300m2 semi plana

"

ótima localização". R$
170.000,00 (Fundos
Metalúrgica' TRAPP). Tratar:
275-0051 (CRECI 1989-J)

TERRENO - Vende-se, el
411.00m2 (12x34;25)
Lot.Oldenburg - 3.600,00
+ 31x250,00. Tratar:
376-0015. CRECI 1589-J
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:
996�9362. CRECI 612�

TERRENO - Vende-se, el
378,82m2 (16,14x23,50),
lote n º 87 - Lot. Ouro
Verde. R$ 12.000,00.
Tratar: 376-0015.

CREr,1 1589-J

RUA JOSÉ MARTINS -

Vende-se, el 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 L.ALAU - el + ou -

850m2• R$ 65.000,00.
Tratar: 371-3724.

CRECI 8054.

ILHA DA FIGUEIRA -

Vende-se, el 320,00m2•
Na rua Santa Luzia. R$
16.000,00. Tratar: 371-

2357. CRECI 4936.

CENTRO - Aluga-se, Av.

Mal., Deodoro da Fonseca,
lado da MACOL. Tratar:

27�1594. CRECI 612�

CENTRO - Aluga-se, Av.
Mal. Deodoro da Fonseca,

'

lado Data Training. Tratar:
275-1594. CRECI 612-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 lero Informática. Tratar:

275-1594. CRECI 612-J

ESTRADA NOVA - em

frente a escola. Tratar:

275-1594. CREÇI612-J

VilA lAlAU - Aluga-se, R.
Major Júlio Ferreira, 318.
Tratar: 27�1594. CRECI612-J

VILA lENZI - Vende-se,
em alv. com 03
dormitórios e demais

dependências. Valor R$
48.000,00 (Troca-se por
casa ou Terreno (menor
valor)). Fone: 275-0051 -

Creei 1989-J

BAEPENDI - el 103m2, 1

suíte, 2 qtos, sala de

estar/jantar e demais dep.
R$ 43.000,00. Tratar:
371-2357. CRECI 2357.

BAEPENDI - Vende-se,
com 02 dormitórios uma

suíte e demais

dependências. Valor R$
45.000,00. (Troca-se por
outro imóvel na Figueira
ou Vila Nova). Fone:

275-0051 - Creei 1989-J.

CENTRO - Vende-se, 2

qtos, demais dep.
R$ 40.000,00. Tratar:
371-7931. CRECI 1741-J

ED. DOM lORENZO -

Vende-se, Rua Marina

Frutuoso, esq. LeopoldO
Malheiro - Apto 2 quartos,
1 suíte + 1 quarto, bwc
social, sala estar/jantar,
sacada el chur., copa/
cozinha, lav., 1 vaga de

gar, Área el 118,51m2).
R$ 60.150,00 si aeab.,
entrega rnaro/Oz. Tratar:
371-8814. CRECI 1873-J

NOVA BRASILlA - Vende

se, Rua José

Emmendoerfer, 851, apto
203, el 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, el 3 qtos, sala, copa,
eoz., bwe, lav., sacada e

gar, R$ 55.000,00.
Valor negociável.
Tratar: 275-1594.
CRECI 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. CRECr 1873-J

EDIFíCIO MAGUllU -

Aluga-se, Rua Procópio G.

Oliveira, 1473, el 2 qtos e

demais dep.
R$ 280,00. Tratar:
371-7044. CRECI 1873-J

EDIFíCIO DÊNIS - Aluga
se, Lateral da Rua José

Emmendoerfer, el 2 qtos
e demais dep.
R$ 270,00. Tratar:
371-7044. CRECI 1873-J

EDIFíCIO MAGUllÚ -

Vende-se, Centro, el 2
qtos. R$ 40.000,00.
Tratar: 371-7931.

• •:.

CRECI 1741-J

PiÇARRAS - Apto. el
170m2, _em
construção - suíte + 2

qtos, sala estar/
jantar, bwe social,
coz.zchur., sacada,
área de serviço, el 2
vagas de gar.: Prêdio
e/quadra poli
esportiva, salões
de festa - Rua

Nereu Ramos.

Entrada 36.458,24 +

parcelas R$
1.508,18 mensais a

partir de fev/02 -

corrigidas pelo CUBo

Tratar: 371-8814.

CRECI 1873-J

•

•

•

•

•
..

BAEPENDI - Vende-se,
el 103m2, 1 suíte, 2
qtos, sala de estar/
jantar e demais dep.
R$ 43.000,00. Tratar:
371-2357. CRECI
4936.

•

ED. DÂMARIS - 2ª

andar, el 75m2, 1

suíte + 1 qto, bwe
social, cozinha,
sala, lav., ehur.
R$ 43.000,00. Tratar:
371-3724. CRECI

8054.

•
..

SANTA lUZIA - el 2
aptos el 90m2 cada +

2 salas com. el 80m2
cada + casa misrta el
90m2, terreno el
2.500,00m2•
R$ 65.000,00.
Tratar: 371-2357.

,CRECI 4936.

•
..

TRÊS RIOS DO

NORTE - Vende-se,
com 23.400m2• Valor
R$ 53.000,00. Fone:

275-0051 - Creei

1989-J

•

•

•

SANTA lUZIA - Vende

se, com 450.000m2,
próximo da

Agrorrações Gumz.
Valor R$ 250.000,00.
Mais 200.000m2

próximo ao Arroz

Itajara. R$ 60.000,00.
Tratar: 275-0051 -

Creei 1989-J
•

NEREU RAMOS -

Vende-se, el
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 



SÁBADO, 9 de março de 2002 CORREIODOPOVOll

,

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

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

EDIFÍCIO BRUNA MARIANA
ESTÁ OBRA AINDA NÃO FOI INICIADA E JÁ
ESTAMOS COM 51% DO IMÓVEL VENDIDO.

A MELHOR orçxo DE MORADIA E

INVESTIMENTO. Só VENDO PARA CRER

BELEZA SOFISTICAÇÃO E SEGURANÇA, QUEM SONHAVA COM A CLASSE E

o CONFORTO DE UM APARTAMENTO BEM LOCALIZADO, AGORA TEM A

OPORTUNIDADE DE MATERIALIZAR ESTE SONHO, TODA GRAÇA E

REQUINTE DE UM APARTAMENTO SOFISTICADO, ALIADO A UMA EXELENTE

LOCALIZAÇÃO; A 300 METROS DA PREFEITURA MUNICIPAL

o edifício possui: lojas,
recepção, hall de entrada,
sala de espera, salão de

festas, churrasqueira, vagas
de garagem

Apartamentos de 2

e 3 quartos, com
suite, banheiro
social, sala em "L"

pata dois

ambientes, copa/
cozinha, varanda
com churrasqueira
e pia, área de

serviço, ar

condicionado
embutido

o condomínio

possui: 8 andares
com4

apartamentos por
andar,2
elevadores,

.

garagem
individualizada,
bicicletario, salão
de festas, salão de

jogos com
varanda, piscina,

. play-ground

o projeto arquitetônico do Edifício Bruna Mariana

possui uma concepção moderna e uma localização
privilegiada, integrando-se com a UNER], o futuro

Centro Politecnico e o SENAC.

Financiamento em até 36 meses direto. É o apartamento

que você esperava. telefone que iremos ao seu encontro

para esse brilhante investimento.

o edifício compreende: 12 andares, 04 apartamentos por
andar com 01 e 02

dormitorios. Todos, os

apàrtamentos possuem

garagem e sacada voltada

para a Rua dos Imigrantes

'RESIDENCIAL CATARINA -ERSCHING

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

serviços
Di_k
m-

Lancbes
371-2447

o melhor atendimento da aidade
Rua Reinaldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IR
GRUPOSGERADORESDEENERGIA

'.. 1 ! ,"!"W "C" �4t%ll 'Venda 'Locação 'Conserto 'Montagem

Tm��'�HM������
* Motores Estacionários * Matassem
* lava Jato * Roçadeira

* Assistência 24hs
* Aspirador * Molobolllbas www.irmaquinas.ejb.net* Compressor, ete... * Entre outros ...

R. CeI. Procó ia Gomes de Oliveira 1651 - Centro - Jora uá do Sul

<'

Para
anunciar

ligue:
371-191991

,

CLINICA DE MASSAGEM

FE
*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

CRÉDITO R$ 13.000,00 a

R$ 65.000,00
Para comprar, construir,
reformar. Parcelas a partir
de R$ 135,00, autor. Banco

Central do Brasil.

Informações:
�981-3627, últimas
vagas - ligue já.

R$ 15.000,00 à
R$ 65.000,00

Parcelas à partir de
\R$136,00

Aut. do Banco Central
Int. 9981-3627

Produtos de Li'mpeza Ltda.

370-7271Cloro desinfetantes

Detergentesmultiuso e
Produtos de Limpeza em Geral

Rua 25 de Julho, 662 - E-mail: alana@netuno.com.br

ALUGUEL
DE.'

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO,CARLOS FER'REIRA, 184

PROCLA,MAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registrei Civil
do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,.
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo
seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar os seguintes:

EDITAL n!! 23.647 de 05-03-2002

Cópia recebida do cartório de senrceder, neste Estado
ORDINO MUELLER ECONTIA ADRIANA RÜCKERT

'

Ele, brasileiro, solteiro, técnico eletrônico, natural de Jaraqué
do Sul, domiciliado e residente na Rua Adenor Horongoso, nesta
cidade, ·filho de Rudimar Muelier e Waltrudes Meiring Mueller.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e resldsnte na Rua Marechal Castelo Branco, 1.083,
Schroeder, neste Estado, filha de Mario Rückert e 'Hani Lori
Fritzke .Rückert.

"'

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

Corupá/SC 6 de março de 2002.

lngoberd Borchardt

EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS
A empresa Madeireira Irmãos 'Borchardt Ltda. CNPJ:

75.454.652/0001-03, comunica o extravio de notas fiscais:
Série C/1 nº de ordem 0001 a 0125, conforme BO nº 041/
02. A empresa não se responsabiliza pelo uso indevido e

comunica que as notas acima citadas não foram utilizadas

(em branco):

ESTADO DE SANTA CATARINA
PÓDER 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 89:259,300,
Jaraguá do Sul·SC, será(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns) descrito(s),
consoante determinação constante dos autos n' 036.97.000363·0, em que
figura(m) como exequente(s) Nanete Têxtil l.tda. tendo como executado(s)
Organizações João Pessoa Comércio, Representações e Serviços l.tda..

Bem(ns): - Dois terços do terreno situado nos fundos da Estrada Itapocuzinho,
neste município, fazendo frente com 208,OOm com terras 'de Francisco Kleber
Rudolfo Sacht, travessão dos fundos com 358,OOm com terras de, Victor

Berwaldt com 972,OOm e do, lado esquerdo com terras de Oswaldo Reck com

925,OOm contendo a área de 257.500,OOm', edificado com urna casa de

madeira; localizado nos fundos da Estrada Itapocuzinho . Via João Pessoa, e

a 12km do centro de Jaraguá do Sul. Matrícula n' 4.936 (Valor R$ 38.556,84)
, Terreno situado nesta cidade, "no lado ímpar da Rua n' 1, esquina com a Rua
n' 2, do Bairro João Pessoa, contendo área total de 1.480m', fazendo frente
em 40,OOm 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,OOm com a rua n' 2, edificado com uma casa de material n' 191,
Matrículá n' 6.357 (Valor R$ 41.872,63) Avaliação: RS 80.429,47, em 20/08/
2001 cujo será corrigido monetariamente até a data' dota) leilão/praça, seguindo
o mesmorumo dado ao débito cobrado. Ônus: Recursos ou pendências.
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 oportunldade, onde haverá a alienação a quem mais
ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es),
fica(m) 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 Korn Alves, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza,
Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi Comarca de Jarguá do Sul(SC). 01 de
fevereiro de 2002. \

Juiz de Direito

CLASSI
[II_*::a_a,

Para anunciar.
ligue: 371-1919

\

EDITAL
PATRICIA TAVARES DACUNHAMELLO, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham

neste Tabelionato para protesto deTitulos contra:

ADEMIR BRUCH - R 1031 ALBERTO SPEZIA S/NR - NESTA;
ALFERRI METAIS LTOA - RUA JOAO FRANZNER 647 - NESTA;

-, ANA LUCIA REINERT MARKIEWIZZ - JOSE TEODORO RIBEIRO 1058 - NESTA;
ANDRE LUIZ VERONEZI - EXP ANTONIO C FERREIRA 850 - NESTA;
ANDRE LUIZ VERONEZI - EXP ANTONIO C FERREIRA 850 - NESTA;
ANDRE LUIZ VERONEZI - EXP ANTONIO C FERREIRA 850 - NESTA;
ANGELA SUZANA WENNINGKAMP - R TOMAZ FRÀNCISCO DE GOES 150 -

NESTA;
ANTONIO MOSER - EXP ANTONIO C FERREIRA 850 - NESTA;
ANTONIO MOSER - EXP ANTONIO C FERREIRA 850 - NESTA;
ARIANE DOS SANTOS MATOZO ....c. R PEDRO A FAGUNDES 45 - NESTA;
BAR E LANCH PAI E FILHO LTOA- PREFVALDEMAR GRUBBA 1281- NESTA;
CLAUDEMIR DO PRADO - EXP ANTONIO C FERREIRA 850 - NESTA;
CLAUDEMIR DO PRADO - EXP ANTONIO C FERREIRA 850 - NESTA;
CLOVIS CORDEIRO DE PAULA - RUA TRENTINI MENEL S/NR - NESTA;
CONSTR E INCORP JAIR CIPRIANI LT - RUA DO FORUM - FINAL DA RUA S/NR
- NESTA;
CONTSUL ADMINISTRACAO CONTABIL LTDA - RUA JOAO GE$SER CAIXA

POSTAL 221- NESTA;
DARIO LARGURA - EST ITAPOCU HANSA - NESTA;
DEGIAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - RUA PREFEITO WALDEMAR

•

GRUBBA 1943 - NESTA;
,

DEGIAN MATS P/CONSTRUCAO LTOA - RUA PREFWALDEMAR GRUBBA 1943
- NESTA;
DEGIAN MATS P/CONSTRUCAO LTOA - RUA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA

1943 - NESTA;
DEGIAN MATS P/CONSTRUCAO LTOA- R PREFWALDEMAR GRUBBA 1943-

NESTA; \

DENILSON DE SOUZA ASSINATURAS LTDA - 913 , 194 - NESTA;
DIGILlNHA EQUIPAMENTOS E SIST LTDA-AV GETULIO VARGAS 814 - NESTA;
EDSON J WENDLAND - EXP ANTONIO C FERREIRA 850 - NESTA;
EDSON J WENDLAND - EXP ANTONIO C FERREIRA 850 - NESTA;

,

EUGENIA DE CESARO / JOAO CARLOS ADAM - NEStA;
EUGENIA DE CESARO/ JOAO CARLOS ADAM - NESTA;
EUGENIA DE CESARO/ JOAO CARLOS ADAM - NESTA;
EXPRESSO UNGIDO LTOA - RUA JOINVILLE 5126 - NESTA;
FASCHELL ENXOVAIS E PRESENTES LTOA - R.ANGEto RUBINI12· BARRA RIO
- NESTA;,

'

GILMARA WOICEKOWSKI - RUA ALVINO PFUTZREllTER 80 - NESTA;
GIVANILDO JULlAO GOMES - RUA VICTOR WITHOSHI 233 ANA PAULA II -

NESTA;
,

IMOBILlARIA LEIER LTOA - REINOLDO RAU, 144 - NESTA;
IND E COMERCIO DE CONF AMARELA L - RUA REINOLDO RAU SALA 04 -r

NESTA;
IRIAWULF- R GUILHERME HERING 70 - NESTA; JACQUES
PATRICK ALVES - EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 - NESTA;
JACQUES PATRICK ALVES - EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 - NESTA;
JACQUES PATRICK ALVES - EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 - NESTA;
JACQUES PATRICK ALVES - EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA 850- NESTA;
JACQUES PATRIOK ALVES - EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 - NESTA;
JORGE PAULO WIECZYNSKI,- RUA HENRIQUE MARQUARDT S/NR - NESTA;
JOSE REINHOLD - TlFA UNIAO PT 9 - NESTA;
JOSIMERE DE SOUZA COELHO ALVES - R EXP'ANTONIO CARLOS FERREIR'A

850 - NESTA;
,

K & B LAJES PREMOLDADOS LTDA - R SERVIDAO SNR - NESTA;
LAURO DOMINqOS SANSON RADTKE - RUA VALDIR JOSE MANFRINI 633· SAO

LUIS· CENTRO - NESTA;
LUIZ CARLOS POR FI RIO - RUA ARDUINO PRADI 150 - NESTA;
MAR SIM COM DE CONFECCOES LTDA - RUA MARECHAL CASTELO BRANCO
3434 - SCHROEDER;

"

MARILEI ViGINOSKI- LOTEAMENTO SORA FELlPP - NESTA; MARLI

PIAZETZTNI STRICKER - R EXP ANTONIO C FERREIRA 850 - NESTA;
MARLI PIAZETZTNI STRICKER - R EXP ANTONIO C FERREIRA 850 - NESTA;
MARLI PIAZETZTNI STRICKER - R EXP ANTONIO C FERREIRA 850 - NESTA;
NATALlIND COM EQUIP LTDA - R PRES EPITACIO PESSOA 111- NESTA;
OLARIA WALDEMAR OLSKA - RUA PREFEITO JOSE BAUER 1645 - NESTA;
PARHAM IND COM PCAS SERVICOPS LTDA - RUA ERICH MATIAS S/NR -

NESTA;
PONTO DE FUGA ARTES E DEC LTDA-AV MAL DEODORO DA FONSEeA 77603
- NESTA;
REINALDO JOSE FURLANI - R RIBEIRAO CACILDA S/NR - NESTA;
ROMATRAN TRANSPORTES LTOA - R JOSE EMMENDORFER 1772 - NESTA;
ROSE MACHELLI- R EXP ANTONIO C FERREIRA 850 - NESTA;
SIEGFRIED I'lREUTZFELD - RUA EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 -

NESTA;
,

SIEGFRIED KREUTZFELD - RUA EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA' 850 -

NESTA;
SIEGFRIED KREUTZFELD - RUA EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 -

NESTA;
V G F COM DE ERVA MATE LTDA - R PREF JOSE BAUER 469 - NESTA;
VALDETE GIO'VANELLA- RUA EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 - NESTA;
VALDETE GIOVANELLA- RUA EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 - NESTA;
VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA - AV PREF WALDEMAR GRUBBA 2259 -

NESTA;
VALMOR WOLOTASCZEIK - RUA FRED.w. ZONNENHOL 600 - NESTA;
VALTER LUIZ ALVES- EXP ANTONIO CFERREIRA850- NESTA;
VALTER LUIZ ALVES - EXP ANTONIO C FERREIRA 850 - NESTA;
WALTER FRANCO VAZQUEZ CLAVERA - R PROC G DE OLIVEIRA 70 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram

a aceitar a devjdo intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur

Muller, na 78, no prazo da Lei, a fim de 'liquidar o seu debito, ou
então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestodosno forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 6 de Março de 2002
IIton Hoffrnonn

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
TERRENOS

• Cornposornpiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
2'5.000,00. Terreno c/ 702,OOm2, esq., no

loteornento.
'

• Terreno c/ área de 442,OOm2 (13x34), sito no

loteamento Piermann, próximo a escola Giardini Lenzi.
Valor R$ 17.000.00.

I
• Terreno c/ área de 600,OOm2 (15x40), sito a Rua

Henrique Bortolini, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
22.000,00.
• Terreno c/405m2, esquina, Loteamento
C�istovão. Valor R$12.000,OO.

CASAS

São

• Casa de alvenaria c/130,OOm2, situado no

I
loteamento Zangheline. Valor R$ 30.000,00.
• 1/2 (meia) Água de Alvenaria, 30,OOm2. No Ouro
Verde (Barra), Lote 207� Valor R$ 11.000,00
• Casa de alvenaria c/ 400,OOm2• Centro
• 112 (meia) Água de alvenaria, 40,OOm2, na Rua
José Narloch, no Ana Paula II (Rua Asfaltada). Valor
R$ 17.000,00

I.
1/2 (meia) Água de Madeira, Loteamento Ouro

Verde. Valor R$ 14.000,00
• Casa de alvenaria, c/ 280,OOm2, em construção

. (70% concluído), no Jqlraguá Esquerdo. R$
65.000,00
• Casa de alvenaria, c/ 70,OOm2, no Loteamento Ouro
Verde (Barra). R$ 14.000,00 entrada + 57x 380,00

I
LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA

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

CONDOMlíNIO FECHADO
-FLAMBOYANT

Empreendiment�s Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

tlr371-1136

O)
..,
N
0\
...
U
w
�
U

372-3922
9122-4198

Corretor de Imóve:is grotewold@netuno.com.br

LOT. SANTO ANTÔNIO- casa em alv., c/laje,
60m2, 3 qtos e demais dep., c/ fundamento no fundo.

Terreno de 360m2, murado. RS 16.500,00
'

CIERNIEWICI· casa mista, próx. canarinho, 3 qtos,
sala, cozinha, tudo c/ piso cerâmico + garagem,
lavanderia, quarto nos fundos. RS 45.000,00

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m2, 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 IMOBILIÁRIOS
AV MAL. DEODóR.O DA FONSECA, 1438··SALA 04

CRECI1439'·j

I COMPRA 275-0172ALUGA VENDE

Apartamentos de 2 e 3 qtos no centro através
do sistema de condomínio. Consulte-nos.

I
207 - Apto. Central: pronto pi receber acabamento.
Área de 187,00m2 - 1 suíte, 2 qtos, dep., emp. e

demais dep. Chur, individual, 2 vagas na garagem.
Condições de pgto à combinar. Aceita automóvel,
pode ser financiado. "-

,214 - Apto; Central: Rua Domingos R. da Nova - Ed.
Jacó Emmendoerfer - 1 º andar - 1 suíte, 1 qto e

demais dependências + área anexa de 27,00m2 - R$
58.000,00
215 - Apto. Central: Rua Mal. Deodoro da Fonseca -

Ed. Monte Cario - 1 º andar - 1 suíte, 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
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ILar .•móveisl
275-2010 /9101-9028/9122-7393
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

I

. , .

imeveis

ÁGUA VERDE - Vende-se ou troca-se

por casa de maior valor. Tratar:
372D665.

.

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

ANA PAULA IV - Vende-se, mista, cj
7,5x11,0 + gar. 3,5xll,O, terreno cj
270m2 +fone. R$16.000,00, aceita
carr9 no nego Tratar: 273·0461.

. BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, em
alv., cj 70m2, área de 432m2;a 500m
da Malwee, cj qto, cOZ., bwc, gar., cj
telefone convencional. R$ 29.000,00,
neg .. cj carro. Tratar: 9101·4214, cj
Ruy. Necessito negociar cj urgência,
motivo de mudança.

BARRA DO SUL - vende-se, 800 m da

Lagoa. R$ 16.000,00. Tratar: 373-8375.

BARRA VELHA . Vende-se ou troca-se,
em alv., cj 3 qtos, mobiliada e demais

dep. R: José Ceará da Costa. Aceita-se
casa de menor valor em Jaraguá ou

imediações. Valor aprox. R$ 25.000,00.
Tratar 371·5592, cj João.

BARRA VELHA - casa de alvenaria,
no centro, à 700m da Praia. Casa
com 12x9 e terreno com 13x25. Valor
à comb. Aceita-se negociação. Tratar:
373-1848. cj Renice. I

BARRA VELHA - Vende-se, lat. da
Av. Paraná, cj 95m2• R$ 20.000,00.
Tratar: 371·0559.

BARRA VELHA - Vende-se, mista, cj
156m2. R$ 25.000,00. Tratar: 376-
1804, cj Loreno.

BARRA VELHA· Vende-se, nova,
lugar sossegado, perto de tudo.

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

CHÁCARA - Vende-se ou troca-se,
próx. a praia. Tratar: 372·0665.

CURitiBA - Troca-se, no bairro
Santa Felicidade, cj 3 qtos, 2 bwc,
gar, pj 2 carros, de esquinha, por
casa em Jaraguá do.Sul, até
R$ 50.000,00. Tratar: 371-4626.

CZERNIEWICZ - Vende-se, 800m da
rua principal. Casa cj 270m e

terreno cj 1400m. 'Tratar: 371·0742.

CZ.ERNIEWICZ· vende-se, sobrado cj
267m, 3 qtos, 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, área de serviço, garagem pj
2.carros. Próx ao Pama, em frente ao

n2134. Tratar: 275-0845.

GUAMIRANGA - Vende-se, próx.
Dalcelis, alv, R$ 15.000,00. Tr�tar:
373·1118, cj Jair ou Vanilda. Aceita
se contraproposta.

GUARAMIRIM· Vende-se, Bairro Avaí,
madeira, cj 54m2. R$12.000,OO. Tratar:
373-3128, cjWilson.

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
37HJ695.

JOINVILLE - Vende-se ou troca-se de

madeira, por casa do mesmo valor, .

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

MASSARANDUBA - Vende-se, alv.,
162m2, semi-acabada, cj terreno de

20.000m2• R$ 45.000,00. Tratar: (47)
379-0021 ou 379·2696, aj Anita

NEREU RAMOS - Vende-se ou troca

se, por casa na Ilha da Figueira, alv.,
cj 3 qtos e demais dep.
R$ 45.000,00. Tratar: 275-005;1..

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

dep., Centro, 660m2• R$ 25.000,00 +

financ. CEF. Tratar: 371-4497.

NOVA SANTA ROSA - PR - Vende-se

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

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

3\69.4922, cj Roberto.

PRAIA - Compra-se, por um preço
barato. Tratar: 9603·3383, cj Euda.

RIO DA LUZ - Vence-se, casa alv., 3
qtos, si, cOZ., bwc, lav., gar. Valor a
combinar. Tratar: 9993-3761 ou 376-

1350, cj Cleiton.

SANTO ANTONIO - Vende-se ou
.

troca-se, cj 120m2• R. Ilda Friedel

Lafin, lote 254. Tratar: 276·0070, cj
José.

SANTO ANTONIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$
20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276·1044, cj João.

SÃo FRANCISCO DO SUL· Vende-se,
Bahia da Babltonga, mista, fundos
pj Bahia, cj 2 qtos, sala e coz. R$
20.000,00, aceita-se propostas.
Tratar: (47) 379·1559, cj Tito.

SÃO LUIZ - Procuro, pj alugar cj
urgência. Tratar: 9992-2575, cj Kelly.

SCHROEDER - Vence-se, alv., nova,
gar. pj 3 carros, piscina, 1 suíte + 1

'qto e demais dep., cj aquecimento
central. Terreno 700m2• R$

,

42.000,00 à vista ou R$ 25.000,00
entr. + 10x R$ 500,00. Neg. Tratar:
(47) 9902.()803.

SOB�ADO·- vende-se cj 3 'quartos,
copa, cozinha, e bwc etc. R$
25.000,00, aceita-se troca por carro.
Tratar: 273·0378, pela manhã ou

noite. cj Chirlei.

TROCA-5E CAIBRO - cornp., por 1
casa de 7xl0 + 6 janelas, 6 portas
cj caxilhos, por 1 moto acima do ano

90. Tratar: 371·5640.·

VENDE-5E OU TROCA-5E - alv., cj
300m2 e terreno de 1500m2, por
sítio. Aceita-se terreno ou caminhão.
Tratar: 371·5640, cj Sérgio.

VILA LALAU - Vende-se, 180m2, cj 3
qtos, gar, Pj 2 carros, murada, cerca
de alumínio. R$ '33.000,00 + financ.
Pela PREVI. Tratar: 371·0695 ou

9993-D623,

VILA LALAU . vende-se, sobrado cj
156m2• R. Bernardo Dornbusch,
2021. Terreno de esquina. Tratar:
37.0-1777 ou 9112·4110, com Vilson.

VILA LENZI - Vende-se, Cj 96m2•

Terreno cj 480m2• R. lat. Antonio Carlos

Ferreira, cj 2 telefones. R$ 65.000,00.
Tratar: 275·2860, cj Sandro.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTRO - Vende-se ou troca-se,
grande, recém reformado no Edif.

Jaraguá, Tratar: 9963-8588 ou (11)
6976-4612, c/ Germano ou Cecília.

ED. JARAGUÁ - Vende-se, grande,
aceita-se 2 aptos de menor valor.

Tratar: (11) 62976·9448, c/
Germano ou Cecília.

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, aceita-se imóvel em Meia

Praia (Itapema). Tratar: 370-8336 ou

9973-3560, c/ Osmar

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

pessoas, c/ 40m da ·praia. Tratar:

(47) 369-4922, c/ Roberto.

RESIDENCIALJARDIM DAS
MERCEDES - Vende-se, c/ 2 qtos,
1 bwe, eoz., área de serviço, sala,
gar, Coberta. R$ 8.000,00 + presto
de R$260,OO, corrigida pelo CUBo
Entrada negociável. Tratar: 370-
8336,9997-5561 ou 9121-5516, c/
Marcelo ou Suzalin.

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
eonstr., c/ 2 qtos, gar., ehur. e
salão de festas no Res. Jardim

das Mercedes. Entr. de R$
8.000,00 + 1/2 eub por més.

Tratar: 370·7698, c/ Vilson.

VILA NOVA - Vende-se ou troca-se,
e/186,20m2, Ed. Porto. Belo, e/4
qtos, 1 suíte, lavabo, bwc soe.i 2

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

370·8336, c/ Osmar.

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

370-0816, c/ Silmara.

ÁGUA VERDE - Vende-se, próx.
Unerj, R: dos Imigrantes, 8A50m2:
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. satão 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.

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

AMIZADE - Vende-se, (13,5x27),
próx. salão. R$ 10.000,00.
Tratar: 387-5612.

BARRA DO SUL - Vende-se, próx.
lagoa. R$ 3.500,00. Tratar:

.

276-0605, após 17h.

BARRA VELHA - vende-se: terreno

próx. Posto Maiochl. R$ 3.500,00.
Tratar: 370·9282.

CENTRO -Vende·se, c/622m2, c/
galpão de 135m2, todo murado.

Tratar: 371-9151.

CENTRO - Vende-se, Massaranduba,

18x20, casa aI. em eonstr. R$
12.000,00 nego Tratar:B73-0999, c/'
Eurico.

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

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

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
350m2, próx, salão. R$ 10.600,00
entr. + 12x R$ 450,00. Tratar:
9979-9970.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
35 hect. Tifa Martins. Tratar:
37&ú253.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
c/726m2• Rua João Manoel Lopes
Braga, 228, subida Aearaí. Aeeita

se carro no negócio. R$ 30.000,00.
Tratar: 370·6406, hor.eoml. ou
9975-1792, c/ Ronildo.

JOINVILLE - Vende-se, no Jardim

Santa Mônica, c/390m2, quadra E,
lote 10. Valor a eomb. Tratar:

373-2912, c/ Valdeeir..

MASSARANDUBA - vende-se,
terreno no centro, 18x20, casa de

alvenaria em construção.
R$ 12.900,00, negociável. Tratar:
373-09�9 c/ Eurico

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

mar, eond. fechado. Ótima loe.

R$ 15.000,00. Tratar: 372-3812.

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

376-2691, c/ Guido.

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

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - vende

se, terreno no Guatupê, c/300m2,
troca-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

27&ú373.

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

27&ú373.

TERRENO - Vende-se, c/600m2. ;
R$ 16.500,00. Tratar: 276-0287 ou

27&ú373.

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

27&ú373.

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

27&ú373.

TERRENO - Vende-se, c/420m2, c/
duas casas, 1 madeira e outra alv.

R$ 33.000,00. Tratar: 276-0287 ou
27&ú373.

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 Lenzi,
na rua Jaime Gadotti, no valor de

R$ 19.000,00. Aceita-se propostas.
Tratar: 371-6310 comere. ou

9975-9543 c/ Patricia.

CENTRO - Vende-se ou aluga-se,
escritório, c/ toda infraestrutura

montada. Tratar: 371-3216. Venda:

R$ 20.000,00 / Aluguel: R$ 1.000,00

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

VENDE-SE - loja de festas eompl .. R$
25.000,00, neg .. Tratar: 9101-7736.

VILA LENZI - Vende-se, locadora,
ótimo ponto. Tratar: 275-3937.

R. MAX WILLlAN - Aluga-se, com'
25m2• R$ 350,00. Tratar: 371-9431,

.

c/ José.

CENTRO - Vende-se loja na Marechal,
c/ estoque e clientela formada. R$
12.000,00 e aceito carro no negócio.
Tratar: 371-4497.

COMPRA-SE - acima de iOO.000m2,
c/ casa de aív. Tratar: 370-4095 ou

376-1827.

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

MASSARANDUBA - Vehde,se, 7km
do centro, área de 60.500m2, c/
casa de rnad., 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, 1 suíte e demais dep.,

VENDO UMA SOLUÇÃO
* Terreno no centro cf 750,OOm2 [c/ casa antiga de

madeira).
POR QUE COMPRAR ESTE TERRENO?

* Localizado perto dos colégios, elimina o transporte
escolar.
* Localizado perto de supermercados, hospitais,
farmácias, igrejas, 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, cornodidcde,
etc.

Localizado na Rua Dona Antonio, 1'60 - Valor a combinar.
Tratar: 372-3947 ou 9102-5299

SÁBADO, 9 de março de 200�

gar., área p/ quiosque, lagoa, galpão,
etc. Tratar: 370-8563 ou 9975-0102.

São João do Itaperiú
Vende-se ou troca-se por

propriedade em' Jaraguá do
Sul ou-praia, c/12 morgos,
2 casas de alv., parabólica,
fone, 2 piscinas, galpão de
festas, lagoa de peixe,
pomar, pasto, etc.
Valor a combinar.
Tratar: ·372-0665.

Informativo
Imobiliário AIJS
ATA REUNIÃO AIJS 13/02

• Apresentação da palestra realizada pelo Sr. Marcia e Ademir do Sebrae

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

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

I�áveis tem inieresse em fazer o programa. Também por solicitação do

Sr. Humberto naquela cidade, e também na Humana.
• Sr. Renato Piazera'explanou sobre o tribunal arbitral de Jaraguá do 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 Plonejornento da Prefeitura Municipal para verificar uma solução.
• Sra. Dalmo comentou que houve a solicitação de investirmos os recursos

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

rec.ursas em confraternizaçães da AIJS. Foi ap;ovado investir R$ 1.000,00
em painéis com a empresa Emplac, 3 painéis ao mês. Falaremos com

. o CORREIO DO POVO· para pleitar espaço gratuito.
• Todos os corretores associados da AIJS devem indicar "O Amigo do

Corretor ano 2002", pois no ano de 2001 foi homenageado o Sr. Âlmir
Menegotti Rocha. Os Corretores devem entrar em contato com o telefone

(47) 3i 1-8009 e dar seu voto para que na Feijc do 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 todos as Imobiliárias

possam avaliar os imóveis com melhores condições técnicos.

CHACARA

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

TRES RIOS DO NORTE - Vende-se,
chácara c/ 12 margas, c/ fonde de

água. Valor a eomb. Tratar: 371-9431.

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

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
R$ 20.000,00
120x R$ 214,00

Tratar: 370-2995

VENDE�E um sítio e/104.000m2 à

1.500m da Praia. Tratar: 373-2183,
c/ Rosilene.

empregos
ELETRICISTA

COSTUREIRA - Precisa-se de

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

proximidades. Tratar: 370-7963.

Experiência
de 7 anos

/

Consertos de
eletrodomésticos

em geral e

automóveis.
Atende em

domicílio.

Tratar: 273-5086

SACOLEIRA - precisa-se para venda

de Langerie, atuação na região,
direto da fábrica, exige experiência
no ramo. Tratar: (47) 339:6198.

SENHOR APOSENTADO - Contrata-se

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

Pioricuitura 5
"F(ores naturais, arraJ'!jos em gerar,
atendemosjestas, casamentos.funeral
e cestas de ccifé da manhã.

r

'.

�'8 de março .""'
DIA INTERNACIONAL

DAMULHER

.c::yresenteie comj(or e amor"

Rua Procópio G. de Oliveira, 1066 (ao lado do cemitério

ir 371·9942 temos disk entrego

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ADMITE-SE IMPRESSORES

GráficaCP

AJUDANTE DE COZINHA -

Senhora se oferece para trabalhar.
Tratar: 374-1103.

Para operar em máquina off-set, com
experiência. Salário compatível com a função.

A seleção:CUIDO DE CRIANÇAS - qualquer
horário. !ratar: 372-2603, cl
Marli.

DAMA DE COMPANHIA - pI
pessoas idosas, cl ref. E
experiência. Tratar: 370-2718.

Rua Walter Marquardt,
1180. Setor de Recursos

Humanos ou

pelo telefone 3707919.

DIARISTA - Senhora se oferece para
trabalhar. Tratar: 371-7842, dias

disponíveis, terças, quartas e sextas. DOBRAÇÃO DE ESTOPAS - Càsal
se oferece para trabalhar. Tratar:
374-1103.DIARISTA - ofereço-me pi

trabalhar, Água Verde ou

proximidades. Tratar: 37Q.6687. EMPREGADA DOMÉSTICA -

Precisa-se p/ pernoitar. Tratar:
9122-0566.DIARISTA OU MENSALISTA -

Senhora se oferece pI trabalhar, cl

experiênfia. Tratar: 273-0461, cl
Salete.

FOTÓGRAFO PROFISSIONAL -

Procura-se trabalho, faço free

Ovos, Coelhos de Choc�lates,
Chocolate em KG e Cestas Oecoradas.

Rua José Krause, 132 - B. Vila Nova - Jaraguá do Sul

lance, casamentos, nascimentos
de bebês em hospital, filmagens,
eventos em geral. Tratar: 371-
6238, cl Andrêa.

LAVO E PASSO ROUPA - em

casa particular. Tratar: 275-1962.

PRESTO SERViÇOS - torno e

mecânica em geral. Tratar:
371-5640.

SERViÇOS JARDINAGEM -

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

SERViÇOS DE JARDINAGEM -

Tratar: 9113-4116 ou 370-1531,
cl sr. Martin, em qualquer horário.

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

9112-3916.

SECRETÁRIA OU RECEPCIONISTA
- Procura-se, tenho 18 anos, 2" grau
comp.iexp. e ótimo conhecimento
de informática. Tratar: 372 3922,
cl Karen

SENHORA - Oferece-se para
morar na casa de praia p/' cuidar
enquanto ninguêm está na

residência. Tratar: 9603-3383, cl ,

Euda.

JARAGUÁ DO SUL

'F/ESC

SENA/

SEJl UM PROFISSIONAL PREPARADO PARÀ ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO
MERCADO DE TRABALHO. FAÇA CURSOS NO SENAI

-
I

Inscriçoes abertas para:
. Produção de Moda - 40h. Inscrições até 15/03/2002

. Modelagem Industrial- 300h. Inscrições até 15/03/2002
. Cronornetraqem Básica - 90h. Inscrições até 10/04/2002

. CNC - Torno e Centro de Usinagem (básico) -1 OOh. Inscrições até 06/03/2002
. MOPE - (Treinamento Específico de Condutores de Veículos Rodoviários

. Transportadores de Produtos Perigosos) - 40h. Inscrições até 04/04/2002
. TWI1 ª fase - Técnica de Treinamento -12h. Inscrições até 15/03/2002

. Relações Humanas para o Trabalho -12h. Inscrições até 11/03/2002

,'\
Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone 370 - 7722, pelo Site:

www.sc.senai.br , e-mail: jaragua@senai-sc.ind.brou ligue
gratuitamente para SENAI On-line no 0800 - 481212.

ClIDSESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

GESTANT,ES/ Grupo I'SemestreI
JARAGUA DO SUL

Julho - 03 Equipe SESC - Visito 00 Hospital e
Maternidade Joroguá

GESTANTESIGrupo I'Semestre ITodos os 3' feiras,
14hàsl6h-noSESC

'

MES - DIA - PROFISSIONAL - TEMA
Fevereiro - 26 - Celeneh Assad M. Dias - Pois

• Grávidos; Descobrindo o Prazer do Gravidez
Morm-05-SoOOroPereiu-NuhiOOoo Gesmmo
Março - 12 - Aide Fontoura - Significodo'do
Gesto(iío pora Fomilia
Marro- 19 - Ora. Suzinora de CostroUnhores
Conve�ndo com o Pediatra
Março -'- 26 - Míriom Voigt�Gravidez e Saúde
Burol do Mãe e do Bebê
Abnl-02 -OdenITe CordeaiMagalhães eMaryorete
Gellert de Souza - Portel: Desenvolvimento
Psicosexuol do Bebê e Formação do Personalidade
AbnI-09 -OdenITeCordeOlMogolhãeseMaryorete
Gellert de Souza - Porte II : Desenvolvimento
Psicosexuol do Bebê e Rlrmoção do Personalidade
Abril- 6 - Oro. Suzinora de Castro Unhores
Cuidados rom o Recém-Noscido
Abril '- 23 - Dr. Sebastião Rezende·-Tipos de
Anestesias
Moia - 07 - Dophne Guizilini - Atividade
f'lSica no Gestocão
Maio - 14'- Tania Mario de Oliveira - A
importância do relação entre Pois e Filhos
Maio - 21 - Ora. Suzinoro de CastroUnhores
Perdendo oMedo do porto
Moio- 2B - AlexandreTomazelli-Analgesia
IPorto sem dor
Junho - 04 - Rito 'de Cássio Grubbo -

DesenvolvimentoMotor Nonnol do Bebê
Junho - 14 - Doniele Henschel -

Desenvolvimento Orol do Bebê
Junho - I B - Jucimeri EckertIMichele Bortoloti
-Amomentoáio
Junho - 25':_Marcia R. mocielIMichele Bortolofi
/Iêmcm Rodrigues e Celeneh M. Dias
Schontollo/Métódo Canguru
Julho -02 - Equipe SESC - Visito 00 Hospital e
Maternidade Jaraguá .

MATRíCULASABERTAS
GRUPOS DE GESTANTES

SESCjHMJ
Todos os 4' feiras, 19h30 às 21 h30 - no SESC

MÊS - DIA - PROFISSIONAL - TEMA
Fevereiro - 27 - Tânia M. de Oliveira - A
importância do Relação entre Pois e Filhos
Março - 06 - Aide Fontoura� Significado do
Gestação poro o Fomília
Março-13-Dr.SebastiãoRezende- Tipos de
Anestesio no Porto '

Março - 20 - Michele Bortoloti I Jucimeri Eckert
-Amomento(iío
Março - 27- Dophne Guizilini - Atividade Fisico
noGesto(iío
Abril- 03 - Odenite - Cardeal Magalhães e

MargareteGellert do Costa
Portel: Desenvolvimento Psicosexuol do Bebê e Fonnociio
do Personalidade

"
Abnl-lO� OdenITe CondealMogolhãeseMargarete
Gellert de Souza - Porte II : Desenvolvimento
Psicosexuol do Bebê e Formação do Pe�nolidode
Abnl-17-OdenITe CordeOlMogolhãeseMargorete
Gellert de Souza - Porte III : Desenvolvimento
Psicosexuol do Bebê e Rlrmoção do Pe�nalidode
Abri - 24 - Oro. Suzinara de CostroUnhores
CuidadoscomoRecém,Noscido )

Maio - OB RITOGrubba':_ DesenvolvimentoMo
tor Normal do Bebê
Moia -15 Doniele Hensmel- Desenvolvimento
Oral dos Bebês

.

Maio - 22 Oro. Suzinoro de Castro Unhores
Perdendo o medo do Porto
Moio-29 Tania Mario de Oliveira - A
importância do relotão entre pois e Alhos
Junho - 05 Dr. Ántonio Beleza - Sexualidade
no Gestocão "

,

Junho .:_ 12 Eduárdo Biron - Anolgesio/'Parto
sem Dor
Junho - 19 Marcia R. mocielIMichele Bortolotil
Tâmara Rodrigues e Celeneh M. Dias - Schontollol
Métado Conguru .'

Junho - 26 Míriam Voigt - Gravidez e Saúde
Bucal do Mãe e do Bebê

Grupo Vespertino
Todas às 3º feiras das 14h às 16h

Início: 26 de Fevereiro
Término: 02 de Julho

Grupo Noturno
Todas às 4º feiras das

19h30 às 21 h30
Inído: 26 de Fevereiro
Término: 02 de Julho
Confira a pr�gramação
pelo fone: 371 8930 ou

3719177

Taxa Única:
Comerciário e Dependentes:

10,00;
Empresário e Conveniados
(Sinte/Sinsep): 12,00

.

Usuário / Comunidade em

Geral: 15,00

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273� Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cqjaraguadosul@sesc-sc.com.br

DATA T'RÀINING
CEN'T'Mtl De:: qUAunCAçÂD PRDlfltlUfl:u:::n"':'L

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 ai DATA TRARING!!!

Â��!�UA!I:�Çe��FI��N�
FA'\t>1IhWI '\10':91@;48; ,€í�I(sâx_ª,���1 t11]ü''l11l

Av. Marechal D$odoro da Fonseca, 1085
Centro - ....araguá do Sul/SC

Tel.: (047) 371,-2551

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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F/ESC
C/ESC
SES/_
SENAI
IEL

Sistema Federação das indústrias
do Estado de Santa Catarina

ESI - 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

MÁTRíCUlAS ABERTAS
,

,

\

* Ténico em Comércio Exterior
* Técnico em Alimentos

* Técnico em Contabilidade
* Técnico em· Enfermagem

,

Ruo Adélio Fischer, 303 - Joroguá do Sul - se
Fone/FQx: (47) 370-0251
E-mail: joroguodosul@sc.senoc.br

, �
SABADO, 9 de março de 2002

veículos
CHEVEITE - Vende-se, 86, cinza,

, rodas esport., gas. R$ 3.500,00.
Tratar: 275-1817.

CHEVETTE- ano 87, álcool, com
reparos na lataria. Valor R$
3.000,00. Tratar: 9122-2333.

ASTRA - GLS, 2.0, ano 95,
completo, 4 portas, cor prata. Valor
RS 12.500,00, aceito troca por
menor valor. Tratar: 9101-0813. CHEVETTE � Vende-se, 89, branco,

gas., lataria ótimo estado. Tratar:

273-1001, c/Waldir.BLAZER - Vende-se DLX 4.3, 16V,
97, cinza, compl., aceito troca. Tratar:
(47) 9101-3070 ou (47) 36&D146. CHEVETTE - Vende-se, 89, prata,

gas., 1.6, SL. R$ 4.200,00. Tratar:
371-5343.CARAVAN -.ve�de-se, 81, verde

met., ótimo estado. R$·2.500,00,
aceito carro de menor valor. Tratar:

9111-3768.

CORSA - vende-se, Super, 97/97,
4p. Tratar: 9'953-1878 c/ Leonardo.

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

CHEVY - Vende-se, 84. Bom estado.

R$ 2.700,00. Tratar: 372-2402, c/
Mareio.

CORSA - vende-se, 4p, branco, 97,
vidro, trava eletr., alarme, único
dono, 64.000km, Tratar: 9975-6766,
c/ Evandro.

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$ 6.200,00. Tratar:
273-1001.

CORSA - GL 1.4, vidro e trava

eletrica, ano 95. Tratar: 9973-8955,
falar com Nick.

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

CORSA SEDAN SUPER - Vende-se,
00/00, 1.0, orata-gas., c/ rodas
liga leve. Tratar: 372-0676.

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

CORSA SUPER":.. Vende-se, 1.0, 96,
49.000km originais. Único dono. Aceita
se moto até 3.000,00. R$ 10.000,00.
Tratar: 371-6640, c/ Jo�o.

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álc. R$ 4.000,00. Tratar:
370-0690.

CORSA SUPER - Vende-se, 97, 2p,
alarme, tv. valorneg, Tratar: 275-1096.

CORSA SUPER - Vende-se, 97, 4p, t.
e. R$ 11.600,00. Tratar: 273-1001.

CORSA WIND - Vende-se, 4p, prata,
c/ opc. Valor negociável. Tratar:
275-1096.

CORSA WIND - Vende-se, 4p, 99/
00, azul. R$ 10.000,00 + 15x

R$ 240,00. Tratar: 9991-9532.,

CORSA SEDAN - Vende-se, 01, prata.
R$ 16.500,00. Tratar: 373-0504.

CORSA SEDAN - Vende-se, 1.6,
GLS, branco. R$ 13.900,00. Tratar:
373-0504.

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.

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

KADETT - Vende-se, 90, sir. vidro
elétr. R$ 5.500,00. Tratar: 373-0131.

KADETT - Vende-se, GL, 94, d.h, +
trio eletr. Tratar: 273-1001.

KADETT - Vende-se, 96, cornpl. -

ar. R$ 8.800,00. Tratar: 373-2563.

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

MARAJÓ - Vende-se, 87, em ótimo

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

MONZA - Vende-se, 92, SL/E, 4p,
comp, Apenas R$ 7.800,00. Tratar:
2'76-3223.

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 -iS�E, ano 90, compl. -,ar.
Valor R$ 4.500,00 e assumtraz
parcelas. Tratar: 276-1944, c/ João.

/

MONZA - Vende-se, GLS, 94, azul,
cornpl. + 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., cornpl.
R$ 6.000,00 e assumir prestação.
Tratar: 371-9464 ou 371-6916.

MONZA - Vende-se, 94, painel dig.,
freios abs, ar cond., d.h., vid. e
trava eletr., 4p. R$ 6.000,00 + prest
Tratar: 371-9464 ou 371-8916.

MON·ZA CLASSIC - Vende-se, 89,
compl., vermelho perol., em bom

estado. R$ 5.200,00 ou R$
1.200,00 e assumir prest. Tratar:
370-0446, após 16h.

MONZA - Vende-se, GL, 94, cornpl.
Valor nego Tratar: 275-3042, corni.

OMEGA - Vende-se, 93, GLS, oompl.
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, cornpl. Tratar: 9975-0383.

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

OMEGA - Vende-se ou troca-se,

GLS, 2.0, 93, cornplt., impecável. R$
11.900,00. Tratar: 9975-0383.

OPALA - Vende-se, 90, SE, compt.,
Grafite. Tratar: 370-3113.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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5-10 DE LUXE - Vende-se, 96, cor
branca, compl .. Tratar: 9997-5905.

5-10 DE LUXE - Vende-se, 97,
gabine estendida, 4.3, V6. Tratar:
370.7516.

5-10 DE LUXE - Vende-se, 2001,
gabinada cornpl. Tratar: 376-1701.

5-10 DE LUXE - Vende-se ou troca

se, 96, compl., azul, motor novo.
Tratar: 370-8622.

5-10 DE LUXE - Vende-se, 00,
10.000km, branca. Tratar: 371-6490,
cf Luiz.

5-10 DE LUXE - Vende-se, 96, 2.0,
branca, compl., gas. R$ 15.500,00.
Tratar: 371-5343.

S-10 - de luxe, diesel, 96,
lrnpecâvel., vendo ou troco. Valor

R$ 29.000,00. Tratar: 276-3223.

5-10 - Vende-se ou troca-se, De
Luxe Diesel, 96, impecável. R$
29.000,00. Tratar: 276-3223.

VECTRA - Vende-se, 97, 2_0, GL,
compl., branco. R$ 20_500,00.
Tratar: 371-5343.

VECTRA - Vende-se, 98j99, GLS 2:2,
prata, gaá., compl. Tratar: 372-0676.

VECTRA - Vende-se, 97, GLS,
compl. 71.000km originais. R$
18.500,00. Tratar: 373-2563.

FIORINO - Vende-se, 98, aberta.

Trat�r: 9903-7156, cf Paulo.

FIORINO TREKING - Vende-se, 96,
vermelha, cj capota de fibra e lona
marítima. Único dono. R$ 8.900,00.
Tratar: 371-2020

IVIAREA WEKEND - 2.0 SX, ano 99,
" preto, completo, super inteira, com,

rodas e som. Tratar: 9902-5652.

PALIO - Vende-se, 99jOO, lp,
branco, gas. Tratar: 372-0676.

I

I
PALIO - Vende-se, EL, 97, 1.5, 4p,
vermelho. Tratar: 370-3113.

PALIO - Troca-Se por caminhonete, EL,
98, branco, 4p, 1.5. Tratar: 276-3345,
cj José Roberto.

PALIO - Vende-se, EX, 99', branco,
2p, pára-choque personalizados.
Tratar: 371-5343.

PALIO - VendEj-se, 98, EO, único
dono, cj som. R$ 10.500,00. Tratar:
990�3398.

'

PALIO - Vende-se, 99, cj 27.000km.
, R$ 8.500,00 + 24x R$ 227,00.

Tr�tar: 9903-1900, cj Fabiana.

PALIO WEEKEND - Vende-se, 00,
vermelha, arcond., dir., trio elétr.,
air bag duplo, compl. Tratar:
9113-1011, cj Jaime.

TEMPRA - Vende-se, 16V, Ouro, '95,
verde met., compl. R$ 12.000,00.
Tratar: (47) 374-2016.

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96, ci ar
e cd. R$ 11.800,00. Tratar: (4n
3704826.

TEMPRA - vende-se, Oure, 92, azul,
completo. R$ 7.700,00 à vista 51
troca', Tratar:9902-8433, '

TEMPRA - Vende-se, 8V, 93, compl.,
impecável. Tratar: 370-3331.

TEMPRA - Vende-se, Ouro, 93.

Tratar: 9963-7641.

TIPO - Vende-se, 1.6 IE, 94,
vermelho, compí., - ar. R$ 7.200,00.
Tratar: 9905-3644', cj Gilson.

'

TIPO - Vende-se, 1.6, 95, chumbo
met., rodas esp., ótimo estado.
Tratar: 273-1001.

TIPO - Vende-se, 1.6, IE, 95, 4p,
cinza, ótimo estado, rodas esp.
Tratar: 273-1001.

SÁBADO, 9 de março de 2002

UNO -' Vende-se, 90, 1.6R, branco,
v. e. R$ 6.300,00. Tratar: 273-1001.

UNO - Vende-se, CSL, 4p, 94,
bordô, compl. R$ 7.600,00. Tratar:
9991-4104, cj Charles.

UNO - Vende-se' CS 95, ar cond..'
vid.jtv. eletr. R$ 8.600,00. Tratar:
273-1001.

.

UNO - Vende-se, 99, EX, 4p. Tratar:
371-7212.

Especializada em
estofamento
automobilístico

r

em couro e tecido

E-móil: estofariagaucha@netuno_com_br
www_embrainfo_com_br/estofariagaucha

TIPO -1.6 IE, ano 94, completo.
Valor R$ 8.500,00. Tratar: 376-1465,
falar com Cláudia.

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

UNO - vende-se, EP, 96, 4 portas,
completo, mats ar. R$ 9.600,00. Tratar:
9952-3282

UNO - Vende-se, 96, EP 1.0, 4P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

\

UNO - Vende-se, CS 1.3, 89, ótimo
estado. Valor R$ 4.500,00, aceito
moto. Tratar: 373-0131.

UNO - Vende-se, Mille, 98, 4p, compl.
- ar, vermelho met. Tratar: 990�2848.

UNO - Vende-se, 94, 1.5. R$ 6.000,00.
Tratar: 9952-70,84, cj Mara.

UNO - Vende-se, 86. R$ 3.200,00.
Aceita-semoto, Tratar: 370-7703, cj
Adenilson.

/

UNO - Vende-se, 87, v.e., preto.
R$ 4.000,00.lTratar: 276-0605.

UNO - Vende:�e ou troca-se, 93, 4p.
Tratar: 371-1335.

BELlNA - Vende-se, GLX, 1.8, álcool,
com d.h., super conservado. R$
5.500,00. Tratar: 273-1001.

BELlNA - Vende-se, 83, cinza met.

R$1.500,00. Tratar: 370-7166.

BELlNA - GLX'1.8, 89 vermelha com

direção hidráulica. R$ 3.900,QO.
Tratar: 9975-0383.

,

BELlNA - Vende-se, Guia escala, 86,
cornpl. ar, dir., vid, e trava.
R$ 3.200,00. Aceita-se troc�. Tratar:
372-2402.

CORCEL - Vende-se, 78. R$l.OOO,OO
ou troca-se por materiais de constr.

Tratar: 371:0695.

COURIER - SI, ano 00, completo
menos ar. Tratar: 372-2331 ou 9113-

2331, falar com Sílvio ou Francieli.

F-l000 - Vende-se, 89, perfeita.
Valor negociável. Tratar: 370-9365.

ESCORT - Vende-se, 98, SW, verde'.
Tratar: 370-3113.

ESCORT - Hobby 1.0, ano 95, cor prata,
com manual. Em ótimo·estado. Valor

R$ 7.700,00. Tratar: 9102-8213.

escoar - vende-se, super, ano 95

GLI, gas., marron met., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou treco por

,

outro de menor valor. Tratar:

9111- 6209 cj Marcelo.

ESCORT - Vende-se, SW, 4p, 97,
compl. Valor R$ 17.000,00 ou troco

por carro de menor valor. Tratar: 370-
'05810u 9102-1413.

ESCORT - Vende-se, XR3, 88,
conversível, vermelho, cornpl., ar, rodas
15. R$ 6.300,00. Tratar: 9903-2936.

ESCORT - Vende-se, 86.
R$ 3.500,00. Tratar: 27�3711.

ESCORT - Vende-se, 91, impecável,
prata. R$ 6.500,00. Tratar: 9102-8213.

ESCORT - Vende-se, XR3, conv., 89,
compl., preto. R$ 5.500,00 + financ.

9x R$ 170,00 fixas ou troca .por outro

de maior ou menor valor. Tratar: 370-

7166,376-2593 ou 370-9747.

\
F-l0oa - Vende-se, gabo estendida,
94, cinza, compl. Tratar: 376-1701.

F-l000 - Vende-se, 98, gas. cornpl.
(6 can.), R$ 21.000,00. Tratar:
371-<3164.

F-l000- Vende-se, 97, gás natural,
arjdir.,'2 bujões. R$ 25.000,00.
Tratar: 371-6164.

F-l000 - vende-se, 86, turbinada em

bom estado. R$ 18.500,00. Tratar:
27�1412.

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

FIESTA - Vende-se, 01, 4p, modelo

novo, cj CD playe,r e rodas esp. R$
15.000,00 à vista. Tratar: 9102-8213.

·FIESTA - Vende-se, 01, cj 20.000km,
rodas liga leve, 4p, branco.

-

R$ 14.950,00. Tratar: 371-8116, cj
Marlene.

KA - Vende-se, OOjOO, GL, 1.0,
vermelho, gas. Básico. Tratar:
372.(1676.

KA - Vende-se, 98, 1.0, cinza, gas.
Compl. - ar. R$ 10.500,00. Tratar:
371-5343.

LANDAW - Vende-se, 80, inteiro ou

em peças. Valor a cornb: Tratar: (47)
374-1935falarcj Adelcio. '

PAMPA-Vende-se, 84. Tratar. 370-0670.

PAMPA- Vende-se, GL, 1.8, cj capota
de fibra, 90, branca, toda original.
Tratar: 9903-0813, com Nei.

RANGER - Vende-se, XLT, 4.0, 99,
cj 34.000km, cj gás natural. Valor +
financ. Tratar: (47) 9996-2525.

RANGER - Vende-se, LXB, 97, preto
rnet., 4p novos, convertida a gás.
Tratar: 372-2316.

/

#

ONSORCIO REGATA
NDISCUTIVELMENTE O MELHOR

A PARTIR ,RS 130,00

MOTOS em a'té 60' MESES

A PARTIR RS 80,18
Grupos especiais com contemplações todo'mês
FINANCIAMENTO.

f

TODA LINHA HONDA
Só 10% de entrada e soldo em até 36X Fixo

CARROS em até 60 MESES

NOVOS E USADOS
A PARTIR RS 275,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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KOMBI - Vende-se', 82, diesel. R$
4.000,00. Tratar: 370-1778, el Dinarti.

assume finane. Tratar: 9955-4946. com carroceria original, em ótimno
estado. Valor: 4.500,00. Tratar: 276-
0287 ou 276-0373.

CBX 200 - Vende-se ou troco, el
9.000km. R$ 2.800,00 + prestações,
aceita-se moto de menor valor.
Tratar: 373-1580.

Tratar: 370-3244 ou 9112-4950.

POlO ClASSIC -, vende-se, 97/97,
completo, com ar, direção, vidros,
travas, cd e rodas: Excelente

estado, 53.000km. R$ 17.500,00.
Tratar: 275-0405 ou 9993-3206

GOL - Vende-se, 92, CL, 1.6, verde
met., ótimas condições. R$
6..500,00. Tratar: 9111-7012 ou

275-3191, a noite el Roni.

. KOMBI - Vende-se ou troca-se, 82.
R$1.800,00. Tratar: 371-0695. TOPIC - Vende-se, 98, el d.h.

Tratar: 9121-8610, el Cleber. CBX 200 - Vende-se, 00, preta. Valor
negociável, Tratar: 373-1580, el Marli.

VERONA - Vende-se, GLX, 96,
compl. vermelho, el jogo de rodas e

lnsufllrne. R$ 9.800,00. Tratarr: 371-
0695 ou 9993-0623.

KOMBI - Vende-se ou troca-se. 96,
branca, impecável. Tratar: 276-3223.GOL - Vende-se, 95, 1000, prata,

aerofoleo traseiro. R$ 7.500,00 ou

R$ 2.000,00 + 36x R$ 270,00.
Tratar: 273-1001.

TOVOTA - Vende-se, bandeirantes,
verde, 63. R$ 7.500,00. Tratar: 370-
3244 ou 9112-4950.

SANTANA - Vende-se, 1.8, 89, gas.,
aro liga leve, porta mala eletr .. E som

CD Pioner. R$ 5.800,00. Tratar:
371-6238.

CBX 250 - Vende-se ou troca-se,
Twister. Tratar: 379-0165, hor. comI.,
el Murilo.

KOMBI - Vende-se, 91, ale. R$
5.900,00. Impecável. Tratar: 275-3331.VERSALHES - Vende-se GL 1.8, 95,

prata., eompl. - ar. Valor a eomb.
Tratar: 370-4430.

TOVOTA - Vende-se; bandeirantes,
80, bege. R$ 11.000,00. Tratar: 370-
3244 ou 9112-4950.

GOL - Vende-se, 98, 4p, verde.
,R$ 13.300,00. Tratar: 373-0504.

KOMBI TREllER - Vende-se, 77,
motor novo, el frigobar, pia, fogão,
cama casal e armários. R$ 4.000,00.
Tratar: 376-0580.

CBX 250 - Vende-se, Twister, 2001j
2002. R$ 5.800,00 + 13 prestações
fixas de R$ 285,56.Tratar: 373-
0642, ej Emerson.

SANTANA - Vende-se, cornpl., 95,
GIi, 2.0, inteiro. Tratar: 371-1988, ej
Marcos.

VERSALHES - Vende-se, 94, azul.
Excelente estado de conservação.
Tratar: 372-3388 ou 9973-9643, el
Tereza.

GOL - Vende-se, 1.0, 16V, branco,
4p, única dona, pneus socorro zero,
totalmente revisado. R$ 13.812,00.
Tratar: 9973-8765, el Junior.

KOMBI - Vende-se, 88, branca. R$
4.300,00. Tratar: 373-2887, el Helio.

CG - vende-se titan, Okm. R$ 350,00
de entrada, saldo 36 x R$ 177,00.
Brinde Capacete. Tratar: :373-3001 ou

9952-7084 el Mara- hor. Comi.

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
86. Tratar: 371-7212.

'ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus semi-novos. Ótimo
estado de conservação.
R$ 8.250,00. Tratar: 371-7842,
275-0435 ou 372-0136, el Edilene.

GOL - Vende-se, 1.0, 95, bege: Valor
R$ 7.500,00. Tratar: 373-3298, el
Pedro.

'

KOMBI - Vende-se, 91, ótimo
estado. R$ 4.900,00 (financio).
Tratar: 275'0329.

VOVAGE - Vende-se ou troea-se por
moto, 84. R$ 2.900,00. Tratar: 9963-
7968, depois das 18h. CG - Vende-se, 82, modo 83, el

documentação atrazada. R$ 700,00.
Tratar: 370-5275.KOMBI FURGÃO - Vende-se, 96,

impecável. R$ 7.900,00. Tratar:
370-8622.

BRASIUA - vende-se, bege, 77, bom
estado. Valor a eomb. Tratar:
9955-5884.

GOL - Vende-se, CL, 1.6, 89.
R$ 4.000,00 entro e assumir finane.
Tratar: 370-2146, c/ Ooéno.

VOVAGE-vende-se, 86, cor prata, gas.
Valor R$ 3.500,00. Tratar: 9905-2385.

PEUGEOT 504 - Vende-se, 95, diesel,
branca. Tratar: 9975-2522.

CG - Vende-se, 01/02. Entrada R$
2.500,00 + 27x R$ 8i,00, verde.
Aceito moto usada. Tratar 9952-
7084, el Mara.

BRASíLA - vende-se, 80, pneus novos,
rodas esportivas, impecável.
R$ 2.000,00. Tratar: 9979-0605.

lOGUS - Vende-se, 93, gas. Tratar:
9963-7641.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 92, branco,
gas. Tratar: 9903-2936. PEUGEOUT BREAK - Vende-se, 981

, 99, 1.6, 16V, 4p, vermelho, gas.
Tratar: 372-0676.

GOL -1.8, a álcool, ano 92, em ótimo
estado.Valor R$ 6.400,00. Tratar: 370-
0724 ou 9975-4667, falar com

Fernando.

lOGUS - Vende-se, GLI, 95, cornpl.,
ej ar eond., d. h., trava, vid. elétr.,
desemb. tras., alarme, aros liga
leve, el engate, ótimo estado.
Tratar: 371-9311.

CG - vende-se, 2001, verde.
R$ 3.500,00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 ej Mara - hor. ComI.

BRASIUA - Vende-se, 79, branca,
ótimo estado. Aceita metade do valor
em material de eonst. R$ 1.500,00.
Tratar: 376-3666.

PEUGEOUT - Vende-se ou troca-se

por veículo, 95, piek-up 504, diesel,
branca, prot. Caçamba, impecável.
Tratar: 276-3223 HC.

'AUTO-CROSS - Vende-se, chassi VW,
apenas R$ 800,00. Tratar: 9975-2522. CG - vende-se, 86, cinza.

R$ 1.350,00. Tratar: 9991-6637GOL - Vende-se, CL, 1.6, MI, 2p,
preto, gas., 97/98, trio elêtr.jd. h.
Tratar: 372-0676.

BESTA - Vende-se, 95, passeiç. R$
17.500,00. Tratar: 275-2049 ou 371-
9322.

FUSCA - Vende-se, 78. R$ 2.300,00.
Tratar: 275-0329.

lOGUS - vende-se, 93, CL, grafite;
rodas, isufilme, ar quente, desemb.
Tras., em ótimo estado. Tratar:
8.300,00. Tratar: 9991-6637.

CG TITAN - Vende-se, 00, modo
Novo. R$ 3.300,00. Tratar 275-0329.

PEUGEOT - 504, diesel, revisada,
vendo ou troco. Valor R$ 14.800,00.
Tratai: 370-8622.

FUSCA - Vende-se, 78, e,',ié.timo
estado. R$ 2.500,00. Tratar: 371-.
7341 ou 370-1824, somente a noite.

GOL - Vende-se ou troca-se por
maior ou menor valor, CL, 1.6, 901
90 bom estado R$ 4 900 00

BUGGE - Vende-se, 99, cor azul.
Valor a eomb. Tratar: 370-9282.

CG TITAN - Vende-se, 98, azul
metálica. R$ 2.800,00 ou 36x R$
118,00. Tratar: 9111-5064.

PARATI- Vende-se, 1.6 MI, 97,
Branca. Tratar: 370-3113.

RENAUlT - Vende-se, 1.6, Hateh,
97/97, impecável, cornpl, + rodas'
liga leve + aerofólio. R$ 13.000,00
(partie.). Tratar: 9973-8580.

Tratar: 9104-7233, c/Armando.
CAMINHONETE PEUGEOT - Vende
se ou troca-se por carro de menor

valor, 95, bom estado, die. R$
13.500,00. Tratar: 373-1118, el Jair.

FUSCA 7 vende-se, 76, branco, gas.
Tratar: 9963-7641 GOL - Vende-se, 83, motor BX. R$

2.500,00, aceita troca. Tratar: 372-
2402, el Mareio.

PARATI - 1.6 CL, branca. Valor R$
12.800,00. Tratar: 9973-5770.

FAlCON - 400, azul, ano 00. Valor
R$ 8.300,00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 horário comercial, falar
com Mara.

FUSCA - Vende-se, 77, 1.300,
branco, ótimo estado. R$ 2.500,00.
Tratar: 370-9190, ej Porsírio.

RENAUlT SCENIC - Vende-se, 99,
RT 2.0, cornpl., verde. R$ 26.000,00.
Tratar: 370-8307 ou 9955-1331.

PARATI - Vende-se CL 1.6, 90, azul

met., gas. Tratar: 9905-2848. CARONA Vende-se, 86, ále., 5
marchas, motor 4 cilindros, branco.
R$ 2.800,00. Tratar: 9123-0513, el
Cris.

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 9112-4950.

HIOSUNG CRUISE -125, ano 97,
vermelha, 20.000 Km originais.
Tratar: (47) 374-1588.

FUSCA - Vende-se, 79, branco,
ótimo estado. R$ 2.500,00 à vista.
Tratar: 275-3729, ej Claudete, a
partir das 18 horas.

PARATI - Vende-se, 92, CL 1.8, 2P,
bege. Tratar: 371-4225.

SUZUKI SWIST - Vende-se, 1.3, 94,
2p, branco, el ar. Valor a combinar.
Tratar: 371-7535 ou 371-5855.GURGEl BR - Vende-se, 800 SL, 91,

branco. Apenas R$ 3.000,00. Tratar:
376-1772.

PARATI - Vende-se, 99, 1.0, 16v, 4p,
cornpl., d.h., ar eond., rodas liga leve,
alarme e trava, som, IPVA pg atê out/
02. Tratar: 370-9172 ou 9975-0102.
Aceito carro de menor valor.

HONDA - Vende-se ou troca-se,
NX400 Faleon, 00. Tratar: 9975-0383
ou 370-8622.

'

GOL - BX, ano 85, cor branco. Valor a
combinar: Tratar: 370-2275.FUSCA - Vende-se, 74, branco, em

ótimo estado. R$ 1-400,00 à vista.
Tratar: 373-0919, ej Lia. JEEP - Vende-se, 57, capota

conversível motor novo, ótimo
estado. R$ 5.500,00. Tratar: 9992-
6016 ou 373-0335, após 18h.

GOL - Vende-se, 83, motor AP, 1.8,
ale. Bom estado. R$ 3.000,00, aceita
troca. Tratar: 372-2402, el Mareio.

HONDA - XR 200, entrada +

prestação R$ 97,00 por mês. Tratar:
9973-8955, falar com Nick.FUSCA - Vende-se, 77, bege, ótimo

estado, el aro esportivo. R$
2.000,00. Tratar: 370-3545, el
VàlcÍinei.

PARATI- Vende-se, CL 1.8,94, bordô,
, gas. Tratar: 371-5343.

MERCEDES 1113 - Vende-se, 87,
ej d.h., rodear, ótimo estado de

conservação. R$ 20.000,00.
Tratar: 370-2328.

GOL PlUS - Vende-se, 95, gas.
Tratar: 9963-7641.

HONDA BIS - Vende-se, C 100, 01,
vermelha, el 2.500km.
R$ 2.990,00. Tratar: 370-0816 ou

9963-7710.

JEEP - vende-se Grand Cherokee Limit

Exeeutive, 96j97, preta, completa, turno
diesel intereooler. R$ 60.000,00.
Aceita-se automóvel de menor valor.
Tratar: 370-8336 ou 9973-3560, ej
Osmar

PASSAT - Vende-se, 81, vermelho, em
bom estado. R$ 1.800,00. Tratar:
9122-1157 ou 372-2402.FUSCA - Vende-se, 80,-amarelo

claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.
GOL BX - Vende-se, 85, branco, el
aro de liga leve, 3 pontas. R$
3.000,00. Tratar: 370-2275.

CAMINHÃO PUMA - Vende-se, 95,
com baú. Tratar: 9973-9120 ou

370-2261.PASSAT - Vende-se, TS, 80, ótimo
estado. R$ 2.500,00. Tratar: 273-1001.

Ml 125 - Vende-se, moto Honda,
valor a eomb. Tratar: 9113-7636.FUSCA - Vende-se, 77, 1.500,

branco. R$ 2.300,00. Tratar: 9952-
7084, ej Mara.

GOL - vende-se, 2001, 4p. vid, trava,
desb, cor chumbo, aceita-se + ou -

valor ou moto. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 el Mara - hor. Comi.

JEEP - vende-se, Toyota, curto, 4x4,
motor 608, 71, em ótimo estado. R$
14.500,00. Aceito troca de menor valor.
Tratar: 370-0724 ou 9975-4667.

PASSAT -vende-se, 80, com pequenos
reparos na lata, documentação em dia.

R$1.000,00. Tratar: 9122-1157.

NX SAHARA - Vende-se, 350, 96,
azul. R$ 4.250,00. Tratar:
9962-2826.

.FUSCA - ano 85, motor 1600, cor

branco. Aceito moto no negócio. Tratar:
370-7678, falar com Gilmar. CB HONDA 400 - Vende-se, 83. R$

1.800,00. Tratar: 9121-5180, el Jaison.
PASSAT - Vende-se, 80. R$ 1.400,00.
Tratar: 372-2402, el Mareio.

GOL - vende-se, MI, 97, 8 v, verde
, personalizado. R$ 11.000,00. Tratar:
371-7260.

SUZUKI - Vende-se, 76, vermelha,
motor, caixa e pintura novas.

Tratar: 370-1724.

LADA UKA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 4p, carro vindo da Rússia.

R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.
FUSCA - Vende-se, 76. Tratar:
9963-7641. CBR 450 - Vende-se, 91. R$ 7.500,00

ou finane. de R$ 1.500,00 entradamais
36 vezes R$ 273,18. Tratar: 9111-5064.

PASSAT POINTER - Vende-se, 88,
1.8, álcool, preto. R$ 5.000,00.
Tratar: (47) 379-1062 ou 9963-5090.

GOL - Vende-se, CL, 1.6, prata, rodas.
R$ 9.800,00. Tratar: 9975-1110.

XLX - 350, ano 91. Tratar: (47)
374-1588.PUMA GT - Vende-se, 79, verde,

fibra de vid. R$ 2.500,00. Tratar:
9952-6889.

GOL - Vende-se, 80, DX, branca,
gás. R$ 2.200,90. Tratar: 372-2402.

GOL PlUS -Vende-se, 16V, 98,'
branco. R$ 11.000,00, aceito ,troca.

CBX 200- ano 98. R$3.800,00
finane. Tratar: 373-3001 ou 9952-
7084 el Mara - hor. ComI.

KARMAN GHIA - Vende-se, 70,
vermelho, motor 1.600. Tratar:
275-1444, C! Marcelo.

POlO CLASSIC - Vende-se ou troea

se, 1.8, 97, branco, eompl. - ar.

Troca-se por apto próx. centro ou

XR 200 - Vende-se, R$ 500,00 entro
+ 42x R$ 186,00. Tratar:
370-5651, el Antonio.

PICK UP WlllVS - vende-se, traçada

Fone: (47)
-, 370-8622

Palio Fire EX, 1.0,
S- 1 ° C. Duplo Diesel
Corsa Sedan c/ ar
Corsa Piek'Up 1-.6
Fiesta 1.0, 4p
Veclra CD Teto
Veetra 2.0, eompl.
Corsa Wind

'

Kombi 1,6
S- 1 ° DeLuxe, diesel
Corsa Wind
Corsa Wind
Pareiti CL 1,8
Eseort GL 1,6
Omega 2.0 cornpl.
Gol! GTI2.0,
Pampa L'
Gol CL 1.6
Chevette DL 1.6/S
Kombi 1.6
8elina GLX
Chevy 500L
Escort GL 1.6
Del Rey GL, 4p
Kombi Dupla Diesel
Chevette 1.6

Branco 01
MOTOS NOVAS E USADASBranca 00

Verde 00
Bronca 99

Veículo Ano Comb. CorVermelho 98
Bordô 97 RF 93 G Vermelha
Bordô 97 XT 225 00 G Azul
Preto 96 Ind.250 98 G PretaBranca 96
Roxa 96 DT 200 95 G Preta
Branco 95 NX200 98 G Verde
Bordo 95 XLX 250 f§J G PretaBordô 95
Prata 95 CB450DX 90 G Vermelha
Cinza 94 CB400 85 G Preta
Cinza 94 Titan 125 02 G VermelhaAzul 94
Branco 92 Titan 125 00 G Vermelha
Vermelho 91 Titan 125 99 G Azul
Branca 90 Titan 125 98 G VermelhaVermelha 89

Bis 100 00 G VerdeCinza 88
Verde 87 VBR 125 02 G Preta
Prata 86 BMW325i 93 G Cinza
Amarela 82
Branco 83 8R280Km 57, n"1149-Próximo ao Trevo de Guaramirim

518 - Em frente ao Posto Mime Fax: (47) 37W91.7/373-1.381. - Guaramirim -se

WJ
Paratl Cl 1.8 94 bordô gas,
Paratl Cl 1.6 90 azul meto gas.
Go1Cl1.6 92 branco gas.
logus CU, 1.8 95 azul gas,

GM
Veetra, 2.0, GL, cornpl. 97 branco gas.
5-10, 2.0, deluxe, completa 96 branca gas,
Kadett SL, 1.8, d.h., ar qte, llrnp, 93 prata gas.
Cheve 500, 1.6 90 prata gas.
Monza SLE, ar, dir. 87 preto gas.
Chevette 1.4, SL 79 dourado gas.

FlAT
Palio EX, 2p, pára-choque pers. 99 branco gas.
Palio EX, ,1.0, 2p, IImp., des.ar q. 98 preto gas.
Uno Mille, 4p, compio - ar 98 vermelho meto gas.
Tempra Ouro 16V, compl, ' 94 branco gas,
Uno(1.3 88 azul alc.

FORD
Ford KA, 1.0, completo, - ar 98 cinza gas,
Escort 1.6, ar qte, desemb.94 vennelho gas,
Escort XR3, conv., compl., ar, rod.88 vennelho gas, Rua Walter Marquardt,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



n
;:o
m
n
1-1

'"
....
"oJ

� COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: 8h30 às 12h $ 13h30 às 18h30

Aos sábados: 8h30 às 12h

Hilnmor . R. José
Pnvnnelle, epto c/
úreu IOS,34m', I

suite, 2 dorm.,
churrusq. provelive, I
voge gorcgem, I
sucudu. Ent. RS
2' .000,00 + 33x
RS 677,00 (1,20
CUS's) x 1.20 CUS
+ 9 re'arfas

3072 - CHICO DE PAULA - R. 5B2 -

TER�ENO l.225M2 - RS 26.000,00 OU
ENTRADA RS 10.000,00 + PARCElAS DE
�S 500,00 MENSAIS. ACEITA CARRO.

Ref 2155 - VILA LENZI - R: Jaime
Gadotti, BOO - coso olv ± 140 m2, 1 súíle, 2

dorm, banho RS 80.000,00

Ref 2244 - BARRA RIO MOLHA - R:
lateral Estrado Rio Molha.., coso olv 150 m2, 1

suíte, 2 dorm, 2 bonh , garagem 2 carros cl
churrosq e frigobor, RS Te'rreno 1.225 m2.

RS 75.000,00

2163 - 'LHA DA FIGUEIRA - R. EDMUNDO GEORG
- CASA AlV. 130M', 3 DORM., SALA ESTAR/JANTAR,
BWC, COPA/COZINHAC/MÓVEIS SOB MEDIDA, ÁREA
SERViÇO, DESP., GARAGEM, PORTÃO ElETRÔNICO,
INTERFONE. TERRENO 450M2- RS70.000,00

REF 2238 - .ILHA DA FIGUEIRA" R:
ANTONIO BERNARDO SCHIDT, 444 . CASA AlV

1 DOM', 2DORM, ESCRITORIO, GARAGEM 2
CARROS. TERRENO 594M2. RS 45.000,00.

lEGALIZADA PI mo E FGTS

1001- VILA
NOVA - Ed. Ano
Cristina - R. Pedro
Gonzego, opte r./ área
total li Om2, J suite,
2 derm., J bwe,
socado, chur.,
individual bldderérlo,
2 portões eletr.,
central de gás e gor.
Entrada
RS 35.000,00+
12x 903,00 (1,6
CUB's)

Rua João Januário Ayroso, 531· Sala 2 ·Início do Jaraguá Esquerdo E·mail: beta@netuno.com.br
• ' 11- }'< ),,$' *"'�J�n ,,�,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 9 de março de 2002

PORTOCRED
EMPRÉSTIMO PESSOAL

• Em até 12x com cheque
• Liberação no dia

• Finaciamento de veículos

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 83
'" Não fechamos para almoço
370-0417-

CELULAR - Vende-se, Ericson,
.pronto. Tratar: 9121-2362, cl Joilce.

CELULAR - Vende-se, LG modelo,
LGC 500W, semi-novo, cl carregador
e n.f. Tratar: 371-7061 ou 9902-
6185, cl Roberis.

CELULAR - Vende-se, Tim. R$ 160,00.
Tratar: 9902-6185 ou 9118-2880.

CELULAR - Vende-se, Tin Nokya,
capa couro, 2 teclados, NF, manual,
único dono, bat. 'Vibra call, na caixa.
Tudo por R$ 250,00, nego Tratar:
275-3900 ou 9975-5544, cl Fabio. ,

CERCADO PARA BEBÊ - Vende-se,
R$ 160,00. 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.

COLEÇÃO DE SELOS - Vende-se,
comemorativos do Brasil, completo
por selos, por blocos e selos de
blocos. De 1900 a 2000. Tratar:
371-9543 ou 9973-8747.

COMPRESSOR DE AR - Vende-se, 5,2
peso R$ 300,00. Tratar: 370-8615.

COMPUTADOR - Compra-se urgente,
em bom estado, semimpressora. Pgto
à vista. Tratar: 37.6-1378, cl Emerson.

COMPUTADOR - Vende-se, 486 +

impressora HP 600.0. R$ 750,00.
Tratar: 370-8615.

CONCHA - vende-se, para retro
escavadeira. Tratar: 9992-7162.

CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se pi
comércio, semi novos, juntamente cl
toda linha de roupas masculinas,
femininas, infantis, moda intima e

bíjoirtertas. Valor a combi. Tratar:
370-5518, cl Paulo.

CONTRA-BAIXO - Vende-se, aro

plus 2, 4 cordas, semi-novo. Tratar:
9111-1731.
DISC MAN AIWA - vende-se, ótimo

estado. R$130,00. Tratar:370-7866.

DISK MAN - vende-se da marca

Sony, semi-novo. R$ 110,00. Tratar:
370-7398, cl Plinio.

DISK MAN - vende-se Sony, quase
novo. Valar R$ 100,00. Tratar: 370-
7398, falar com Plinio.

DIVIDE-SE APTO - Precisa-se de
moça ou rapaz, apto mobiliado em

cima da papelaria Pena e 'Pauta, no

centro. Tratar: 370-0908 ou 9121-
2982, cl Gilmar.

DIVIDE-SE APTO - Precisa-se de
moças, apto mobiliado no centro, novo.
Tratar: 372-6090, cl Alexandro.

DIVIDE-SE APTO - Procura-se moça
ou moço. Tratar: 275-1760, cl Carlos,
após 18hs.

DIVIDE-SE APTO - Procura-se moça,
'apto, mobiliado no ,centro. Tratar:'
371-5824 ou 9962'7692.

ESPELHO - Vende-se, cl armário pi
bwc, cl 3 portas, 45x70cm. R$
35,00. Tratar: 370-0464.

ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se,
Atletic, em ótimo estado. Valor a

comb. Tratar:, (47) 9119-6969.
ESTEIRA EL�TRICA - Vende-se,
seminova. R$ 200,00. Tratar: 370-
4324.

'

ESTEIRA MECÂNICA - semi nova .

Valor R$ 150,00. Tratar: (47) 375-
2190, falar com Viviane. r;'

ESTOJO DE MISSANGAS - Vende-se,
várias peças cl 4 alicates. R$ 250,00,
nego Tra,tar: 376-3572, cl Ticiani.

ESTOQUE DE LOJA - Vende-se, em

Joinville, estantes, mesas cl
cadeiras, estofados, etc. Tratar:
(47) 453-1023 ou 3025-4549.

FILMADORA' - Vende-se, Panasonic
M2000. Tratar: 273-0885, cl Joel.

FILMADORA - Vende-se, Panasonic.
Tratar: 276-0605, após 17h.

-

FILMADORA - Vende-se. Tratar:
9121-2362, cl Joilce.

FOGÂO - vende-se, 4 bocas, valor a

combinar. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

FRITADEIRA ELÉTRICA - compra-se
para lanchonete. Tratar: 376-1699.

GALPÃO - Vende-se, estrutura me!.,
montado e coberto. Melhor preço da

região. Tratar: (47) 9975-2825, cl
Silvio.

GALPÃO - Aluga-se, 100m', próx.
Samae. R$ 250,00'. Tratar: 273-
6113, após 17h.

GALPÃO - Tenho para alugar, na Rua
Erwino Menegotti, 1190, aprox. 100m'

- R$ 250,00., Tratar: 9992-4682.

GALPÕES - Aluga-se, 2 galpões, na

Av. Pref. Waldemar' Grubba. Tratar:
370-0422.

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.

GELADEIRA - Vende-se, tipo
frígobar 120L, pi embutir. R$
260,00. Tratar: 370-0464.

GRADES PARA JANELA - 1.80x1.50.
R$ 70,00. Tratar: 9903-7156, cl Paulo.

IMPRESSORA - Vende-se, 2, Epson
LX 300. R$ 300,00 cada. Tratar: 9973-
8929.

IMPRESSORA - Vende-se, Epson 1500
• A3, ploter de recorte, boca de 25, mesa
de vidro, estante regulável. Tratar:
370-9172 ou 9975-0102.

IMPRESSORA DE CÓDIGO - Vende
se. Tratar: 371-7842, cl Edilene.

ISOPOR - vende-se, 135m2 pI
isolamento. Tratar: 9992-7162.

JETSKY YAMAHA - Vende-se,
sentado, 91, cl �arretinha. R$
4.000,00. Tratar: 9902-0348, cl
Eduardo.

JOGO DE MOVEIS PI LOJA - Vende
se, valor a comb., cl 1 ano de uso.

Tratar: 370-5518.

KIT COZINHA -'- Vende-se, balcão cl
pia de inóx, paneleiro americano

compl. e mesa cl 4 cad. Tratar: 372-
2332, após 17h. R$ 450,00.

KIT TELEMENSAGEM - Vende-se, ,cl
11 CD's. Tratar: 276-3288.

LANCHONETE - Vende-se, na Reinaldo
Rau, R$ 5.000,00. Aluguel: R$ 335,00,
parcela-se. Tratar: 371-4626.

CEDRO MÓVEIS

Orça'mento sem compromisso

376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

* Cozinhas

Planejadas;

* Mesas e

Cadeiras;
)

* Estantes e

Sofás;

* Dormi,tórios;

* Artigos de

Entrega e

montegem

CORREIODOPOVO

,

LAVADORA - Vende-se, Vila Lenzi.
Tratar: 275-3937.

LlQUIDIACADOR - vende-se, valor a

combinar. Tratar: 373,3787 cl Noeli.

LUSTRE (2) - vende-se. Tratar: 9992-
7162.

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

MÁQ. COSTURA - Vende-se, modelo

reta, Yamata. Valor a comb. Tratar:
9113-7636.

MÂQ. DE COSTURA - Vende-se ou

trocajse, marca Closley, antiga.
Tratar: 371-7060.

Mfo.Q. DE COSTURA - Vende-se,
reta, industrial, 3 meses de uso. R$
800,00. Tratar: 370�7963.

MAQ_ DE FAZER SORVETES -

-Vende-se, italiana, modo 2001, 3
anos de garantia. Aceita-se carro no

nego Tratar: (47) 379-1119 cl Ailton
ou 379-1868, cl Dalila ou Marco.

'MÁQ. OVERLOQUE -' Vende-se, cl
7.500 pontos, marca Yamata, R$
900,00, aceita-se televisor RO nego
Tratar: 370-1134.

MÁQUINA - Vende-se, cobertura cl
traçado e overlok, 8 mil pontos. R$
1.500,00 as duas, ou troco por
carro de menor vaiar. Tratar: (47)
345-3140, cl Tereza.

MÁQUINA DE FRALDA - Vende-se,
descatável. Tratar: 372-3164, cl
Fernando.

'

MÂQUINA DE LAVAR ROUPA - Vende
se, Müller, de fibra, seminova.
R$ 240,00. Tratar: 370-7703.

'

TERAPEUTA HOLíSTICA
Se você deseja saber algo da sua

vida profissional. espiritual ou
amorosa, consulte Amanda de

Oxalá. Atende de 2ª à 6ª feira,
consultando com carta tarô e cigana,

Fone: 370-8074/ 9975-2351
R. Aldorada Pradl, 246 - Jaraguá Esquerdo (sobrado enfrente bolacha Arco íris)

MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121-2362, cl Joilce.

MÁQUINA DE REBATER ELÁSTICO -

Vende-se, 4 agulhas - marca Hansai.
R$ 3.500,00 à vista ou R$ 2.000,00
de entrada e' o resto parcelado. Tratar:
9975-4523, falar com Rosa.

PAINÉIS - Vende-se, estruturas
novas e compl. Preço de ocasião.
Tratar: 370-8563 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 R$ 1.200,00 e 1 corte

de trabalhar Kamer R$ 1.300,00
(pacote cl todos tem desc. Ou

avulsa). Tratar: 275-0616.

, PAPELARIA - Vende-se, no Centro,
'Av. Mal. Deodoro da Fonseca. Valor a

comb. Tratar: 371-q452.

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

MESA - Vende-se, de pimbolim. R$ ,

130,00. Tratar: 370-0464. PAPELARIA E BAZAR - Vende-se. R$
5.800,00. Aceita-se carro no nego
Tratar: 9112-8708.MESA - Vende-se, .ern cerejeira

maciço, 9Qx130cm, cl 5 cadeiras.
R$ 230,00. Tratar: 370-0464. PERSIANAS - Vende-se, R$ 90,00.

Tratar: 370-0236 ou 9973-3080 ou Av.
Barão do Rio Branco, 320 - sala 4.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: 9992-8489. Valor a comb .

PLAY STATION - vende-se, com 2
controles, 1 normal, 1 analógico, 1

memory card, 25 cds na caixa. R$
250,00. Tratar: 9118-6126 cl Elvis.

PNEUMÁTICO - vende-se, pI Truck.
Tratar: 9992-7162.MESA DE TA,LHAÇÃO - vende-se,

nova medindo 7 metros. R$
700,00 Tratar' 37144 ..7 PODLE - Compro filhote, toy ou micro

toy, fêmea, branca. Tratar: 371-8153.

PORTÁO DE FERRO - Vende-se, 3,20 x

60. R$ 100,00: Tratar: 371-9431.

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

VENDE-SE
I nformoções:

371-8844 ou 9975-3940

RESIDENCIA EM ALVENARIA - Nova,
pronta, c/250m2, Lot. Champagnot.

- garagem p/ 2 carros - salas de estar, Tv,
jantar - lavabo - churrasqueira - cozinha/

copa - despensa - lavanderia - bwc . dependo
empregada - 1 'suíte master (c/ doset/

banheira) - 2 suítes simples - 1 sala íntima c/
sacada frontal· acabamento alto padrão
(granito, massa corrido, pintura acrílica,
gesso) . portão e porteiro eletrônico

RESIDENCIA .EM ALVENARIA - Nova,
esquina, c/167m2, Lot. Renascença, Vila Rau.
- garagem p/ 2 carros - churrasqueira - salas
de estor e [ontor - cozinha/copa - despensa -

2 bwc social '. lavanderia - 1 suíte simples - 3
dormitórios - acabamento alto padrão

(granito, massa corrida, pintura acrílica) -

portão e porteiro eletrônico

Formação:
* Terapeuta Ocupacional
* Neurologia (pós-graduando)
* Confecção de Órteses

LAVA JATO - Vende-se, profissional,
da Porta técnica, trifásico, 2.200 libras
de pressão. Tratar: 9992-8489.

2J�. cSi�9io Spizia
Crefito-5/ 621 FPJO

Atendemos: erlqnçes, adolescentes
e adultos, na área da reabilitação.
• Síndrome de Down;
• PC - Paralisia Cerebral;
• AVC - Acidente Vascular Cerebral;
• TCE - Traumatismo!de Crânio Encefálico;
• DM - Doenças Mentais;
• LM - Lesado Medular_

)

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1291
Fone (47) 371-4335 / 9952-4011

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Mulheres representam 80%

da forçano setor vestuarista
\

fiscalização ao encargo da

Cidasc\
-

Agrônomo Celso Wassmandorfestá alertando sobre o prazo para cumprir a lei

De acordo com o enge- ·gistro. O não-cumprimen- tóxicos em lavouras. Con- OMS (Organização Mun-
nheiro agrônomo e coorde- to dessas exigências implica seqüentemente, diminuir os dial da Saúde), pode au-

nador agricola Celso Eduar- em multas. "Quem estiver casos de intoxicação e os mentar ainda mais, já que
do Wassmanclorf, a Cidasc vendendo sem registro pa- ,

riscos à saúde dos próprios para cada caso notificadohá
está realizando um levanta- ga multa de 1,5 mil Ufirs", agricultores e dos consumi- outros 50 não registrados:' .

mento de todos os pontos exemplifica WassmandorE dores. Segundo dados do Na avaliação (k'Was-
de venda de agrotóxicos da O engenheiro agrôno- Centro de Informações smandorf, muitas 'agrop'e..!
região e de casas agropecuá- mo explica que, apesar da Toxicológias do Estado de cuárias vendem produtos.
rias. A intenção' é identificar .lei ser de 1998, somente ago- Santa Catarina, somente ano com o mesmo princípio ati-
os locais e orientar' os: COL ira começa a ser cobrada. A passado foram registrados vo do agrotóxico. São 'og
metciantesq)�ta a fAe'ces- 'I!intenção"segundo o enge- 605 casos de)ntoxicação chamados -dornisanitário.
sidadedeàdequação' à' h.ü, ,nheir?,'e inibir a venda e o dentro do Estado. Essd us'adosJes�eCiãlm�hF(H�'J.lir
que exigé Iicerrça' ambisn- ;uso indiscriminado de agro- índice, de acordo com a lavouras e hortás;"·5ãblptbí-
tal, fornecida rela Fatma; dutos' c6j1n'í:eg1str6'l'1:üGMP
termo de responsabilida-

di
. 1;�;.... da

nistériotdàSaúde.rrràsshão
de técnica profissional; cópia Fi_?�.. -.�,,�,,_t..��.,9.. ;�O,.,,_;;.Sdp�la�e,,,,� _ ':

'

pissam de agrbt6kict0'S''Glis�
da carteira (de' habilitação -

al farçádos";'afirma"cÍ5 r'ertgeJDe acord? com o proprietário da Agropecuária Re , \

Profissional do responsável, , .' - , .

da d d nh.eiro. Segundo de, o ag"r.0,-, '.
'

-. _ -,"
,. -. . RairmmdoMartlgn'ago, a fiscalizaçao sera bem-vin , es e \

tecruco: certidão de registro , , .' ; t-
..• 't,", ' '. tóxico' sornenter deve{ se\, ',." r " �

- quç_ J:([almente seja feita, Segundo, ele, muitas. agrqpecuanas s
" ,,_i'" se.

no Crea; copIa do, contrato ,", . ,", '" . \ f-'ç ,í '-

d usado como último recurso
,

"

.··�L' i' i: ,1 t.1::;;>" "',. t, yend(;:m,�� :).se;celtp.. !� s�m acompanhamento e pro- ,- .' ..

.

_SOCIal da 'empre-s'a;' requeri n. c.-,IIJ!,ut, I�" J.) ;:;,�I)' blA. 1- . (' hH"'. -..� ;." e 'sempre'sob,·a, Otlenta};;ilO: , .i' "'''''0) 'i I'P{)·' f, (6S.SIQlpJ.)e�Rlec;i<jJjzado, mas nao admitem �.�t<:; e�Qqll,i:!ern qs, . t r., , \. " -' ..
' , jj. "

f '<.; j I
mento de regls_rro,' telaçao J -

. -"1 j 1" "<' ,,', de um profissional da area.
,

. c:,i) ;', .r '1,('1 r)'/,IV .jCJC' ,cPJo,sl\3tO!'.34?!:=-ms�çi,0 publico. Màrggnago garante que de, ' " _, "dos produtos comérciáliza-?" . ,', ,.1 ,.! ,'" . ''1,,1 r """d'·'1r,�·,li"l' ,; Também.nãe deve ser. usa-
',! -'u "h,<) "lJ!ffle:lG,t '" Esuao10Jr,ns@i $.illICagr-<P.t0X1cO fllediante recerta aSsmaua peo .

.
.

'o.dos e comprovante de re-, -

h<>"'J,;" A

P .J.�. d";AL::'d,f, .rrili;cb.j(f i, I l'; do 'de. fornta lpnesentiva,.tsruo C '1if"lU fr®n5"",i.;ellTo agronomo euro e IlliueI a ' ,

çolhimÇ\11,to[da_.ta:x.q.,jrle,-"re;:"r'lc'h,�� .:,,�! .... '"' ... " I "", ' "r', tr·I,;-; "". ! (MARIA HH,ENAlDE·)IVIORAE.S�ibi C0ilhlIU,lb<> !'V",,(Jf'")'-{Jl '-'-1 _'-::-'-'I..JI.)I\..,1..1V,J�;.· i

"miD MO'""�I,,, ";<:;1' '" .
" � -"

• l, ,
..

").�.,,, "'i R"('q ?Gtq,'u'·)"c,"J I "1,:'[' 'I ;.J\. _.j.'),. Oi) (;-;1 1!;-;,,1""'1 "h? ;y, ,\7./ !dJ nVrJ'./1 , �I " .. "v�I ... , ,.t, �.:? f.
. �c:, !J ,�.\... v 10 .. C. '-c ....!,' 1 _

]ARAGUÁ DO SUL - A

sindicalista e diretora do

Departamento da Mulher

do Sindicato dos Trabalha

dores nas Indústrias do Ves

tuário, Rosane Sasse Giebo

rowiski, assumiu ontem, em
solenidade ocorrida no au

ditóriol do Palácio Santa

Catarina, o cargo de repre
sentante da Fetiesc (Fede-'
ração dos Trabalhadores do
Estado de Santa Catarina)
no Conselho Estadual dos

Direitos da Mulher. O con-

sélho foi criado oficialmente

no dia 20 de julho de 1999,
sendo composto paritaria
mente por 11 representantes
do governo e da sociedade

civil, 'com vinculação à Se

cretari� do Desenvolvi
mento Social e da Família.
O objetivo central do Con
selho .é ,promover políticas
públicas de combate à dis-

criminação que atinge a

mulher e fiscalizar o cum

primento da legislação que

assegure os direitos da
mulher.'

, Aibe:rtLíra dei creche 24
) ,r·' i 1 ») ',,"',

I

horas, atendimento médico
de qualidade, mesmas opor
tunidades de trab1alho ofe- ,

recidas aos homens e salário

nunca inferior ao recebido

pelos trabalhadores do sexo

masculino são algumas das
reivindicações das mulheres
representadas no conselho.

NoConselho,Rosanepre
tende levar as ânsias das tra

b�adoras das fábricas, sub
metidas à tripla jornada de

trabalho.

O Departamento da
Mulher do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias

do Vestuário existe desde

1996. As mulheres represen
tam 80% da força de tra-

balho do setor vestuarista da

região. O Departamento da

Mulher realiza promoções e

atividades variadas durante

todo o ano, sempre com o

objetivo demelhorar as con
dições de trabalho e r�sgatar
a auto-estima. Entre os pon
tos abordados pelo depafta-
menta, a denúncia dos inú

meros casos de LER/Dort
ganhou destaque na região.

(ÊSTÂDO D�'SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

' )

(),: ,

COMUNICADO
, ll� _ < i )(, ·',?r .r t, "1 '. '"

" A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL,
'f)'i"C" -II t 11-, t,,,;

.

_

'

...
, ,

's'ólicita O comparecimento das Sras. MONICA
MARIA FRANZNER LÉSCOWICZ E TATlANA LUZIA

,-- - MACHADO no prazo de

07/03 a 22/0�/2002, para tratar de assunto

referente contratação através de Concurso Público,

�.J'a·iN,pbSSob'ilidade do cernparecimento. enir�r em
-

contato âtravés do telefone 372·8063-
Divisão de Recursos Humanos.

() mo:Jaráguá do:,sul; 07 de março de 2002.

,cr:l'''JiVlf:W'i ... " .

�'.
.

-,'.
.

I
• .Sffl6 Çi�8UD 6 "'iJr,upGb _ I ";'1!"\'i 2 ",r) 2:)[."h[ll!1 r'''' , .. ,,, ,,' ',,' J ",/ "i '

9�))}b':I:\1i,S�r" mulher e '.buscar d}a",f�,��:��!��;��!stao son·hada 'lgualda,�,�:,�; �:':jf�12:);j:)n"'" H").)' v I ,i...��
, __

-

:

�:�;W'II;t)ue o e:xemplo de persistêrtcl� 11Ji�:mY-1lré��$'Jl.ii�)tbQ, ano de 1857 p�rderam
� ?HJnq�, 'n: ; \' '. .

'

:
,

'

/.M" . a vidá, sendo queimadas:����$/e.'9$(toca:j�bÇf�"tr.�fifl:U1'b, �implesmente,porl ' .//" .. , J i,_ 0U\"J r.' :'l�,( ,s1,'eq " i. Obr, G_!:i
i' r""

utavam por melhores condições-,de SObF@WdVênGiacpaFa'l,si elpapª S{1tJs"f��pQs,';Í1osrs
?o�) S z"�q:-rt',; ,: y�

• ?<-):'ni-�j�; t1 ��If't .....?IPiíí.8'f:,I/'';'':/'15)C í' )).1. ,�

"...,
\

10"1'11") C"", .v como alento, para Jamal.seXlesJ,stI:tIU9S,cQt<ibPossos IdeaIS.r:')fj
Um abraço do departamento da Wqtr�t.� !J.��{�dd�fa direçª,Q,�o'Sjpij�bàtº dos

Trab . adores nas Inds. Do Vestuário de;·'J�raguárd@t:8ul e ;região,! neste,8 de maJi1ç!
Dip Jnternacional da Mulh€V:;iqJlte:'desae;jã�ç�)-nvid� a_(�qçl�S:Ji9)�'1fIDMJIfer��!;;::�:
vestuaristas para rece]jé.'i\lembnif1lt� '�1Jmênagem ml!ti(�.)o�'B$JlJ\Ie(3Ía:lft,,?'d.) Oi1r)1ib

, , \\\6\\J lJ:jc.'d\'"Jtt�M5"\\:3'i f'

b " no dia 16Ide'março, ás 9. :0.O.l)_or�s no .próprio �{�âJç�fº�O'�)�5���1� ""��;Jr�!'�bo�IJgR1Bl5b IRiw
\ 'lSl 90'1n- . Si?', , I ; o<la"l oh ê$tnsh IV .. SIISOf: ano\{'! .

(I'fuI <.' .

:
., ':. iJ>

I RESPONSABILIDADE: CIDASC VAI FISCALIZAR VENDAS DE AGROTÓXICOS.. NA REGIÃO c r c '<O'
-,

í
"I �:t'J'''l''';'l\/ "'

. ,,, .

-i ,{ ''1' '. ',: -'
,>. \�.\ ;: r!\t�) �'�'';}>-7.1'� �F ,/� :�; ,

Agropecuárias têm prazo'�
para providenciar registru

]ARAGUÁ DO SUL - Os

proprietários de agropecuá
rias têm prazo até o final do

mês de março para provi
denciar seus registros junto
à Cidasc (Companhia Inte

grada de Desenvolvimento

Agrícola de Santa Catarina).
A necessidade do registro
faz parte da exigência da

Lei Estadual n? 11.069, de
.

dezembro de 1998, que dis
ciplina, entre outras coisas, a
comercialização, armazena
gem e a aplicação de agro
tóxicos dentro do Estado

de Santa Catarina, ficando a

.! �,

c::= . ._____ __, o �__ • __ ._.�_J L__ ....__.

.
..._. , __�j .rrJR"tFlodr:: O) 31rwrn '-'�'r 'I '(li )J[()r! É; !Tn/r>( ')
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8 CORREIODOPOVO GERAL

I SERViÇO: DATA TRAINING PROMOVE EVENTO PARA MOTIVAÇÃO EM EMp'RESAS JARAGUAENSES

Promoção "Funcionário Nota
10" teve eleição e

]ARAGuA DO SUL,- A
Data Training Centro de

Qualificação Profissional
.

concluiu com sucesso a

promoção "Funcionário

Nota 10", de caráter moti
vacional, envolvendo a

participação dos funcio
nários da 'Bretzke Ali

mentos, Seara Industrial e

Sonetti. A promoção
transcorreu no período de
1 de fevereiro a 2 de mar

ço e culminou com a pre
miação daqueles funcioná
rios considerados desta

ques em cada empresa,
pela conduta profissional e
bom relacionamento no '

ambiente de trabalho.
Os funcionários vence

dores do concurso foram

escolhidos em votação
feita pelos próprios cole

gas. Durante toda a cam

panha, funcionaram urnas

nas empresas. No final,
foram escolhidos e desta

cados os funcionários Ru
diinar Ceresa, da Bretzke

Alimentos; Ivonei Bonete.,
da Seara Industrial, e Va

nilda de Oliveira Santos, da
Sonetti, Eles estão sendo

brindados com bolsas para

• ,..,

premiaçao
30 horas de treinamento' desenvolvida também em

nos programas Windows,
Word e' Eccel. De acordo

com o coordenador de,

projetos especiais da Data

Training, Elias José de

Santana, a promoção
alcançou plenamente os

objetivos e poderá ser

outras empresas.
- A promoção do

"Funcionário Nota 10"

tem efeitos muitos posi
tivos, funcionando como

uma espécie de quebra ge-
.

lo do pessoal da empresa,
estimulando o compa-

Coordenador de Projetos, Elias José de Santana

Décio da Silva faz palestra
\

no Centro Empresarial
]ARAGuA DO SUL - o

empresário Décio da Silva,
diretor presidente-execu-

,

tivo da Weg S.A., proferiu
a primeira palestra, na

abertura da promoção da
Câmara da Mulher Em"

'

presária da Acijs (Asso- .

ciação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul),
quinta-feira à noite, no
Centro Empresarial. O

empresário falou sobre o

terra "A importância do

planejamento estratégico
na gestão empresarial",
para um público bastante

numeroso que tomou as

dependências do auditório
do Cejas (Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul).

Ontem à noite foi a vez

da palestrante Maria Tere

sinha Dhebatin, de Floria
nópolis, falar sobre "Ges

tão do ser - As proba
bilidades de ser feliz".

Maria Teresinha é autora

de quatro livros e-diretora
da Bescor.

O ciclo de palestras te

ve o apoio da Rede Femi

nina de Combate ao Cân

cer, e reverteu em benefício
I desta mesma entidade que
recentemente foi alvo de

arrombamento e precisa
adquirir novos equipa
mentos.

As empresas Duas Ro

das, Marisol, Weg, Zanotti,
e os advogados Mattos,
Mayer e Bianchi e Dal
canale colaboraram.

nheirismo e deixando os

funcionários mais des

contraídos, valorizados e

dispostos ao trabalho -

avalia. Ele destaca que
outras empresas interes

sadas em desenvolver esse
tipo de atividade podem
pro_curar pelos mesmos

serviços. Alem de atuar na

área de profissionalização
de recursos humanos para
a informática, a Data

Training, que está instalada
na / Rua Marechal
Deodoro da Fonseca,
1.085, volta-se cada vez

mais à qualificação
profissional, em todo o

conjunto dessa tarefa. A

empresa está no mercado
desde 1997 e possui filiais
em Joinville, Brusque,
Garuva, São João Batista

e Guaratuba (PR). Outras
duas unidades éstão sendo
instaladas em Corupá e

Blumenau.

FUTURO - Con

forme Elias José de San

tana, o mercado tende a

ser muito exigente nas

contratações. E a Data

Training quer satisfazer

essa demanda.

A ALlvIA DA lvIUU-fE'R
Nada mais contraditório do que "SER MULHER" ...

Mulher que pensa com o coração,
Age pela emoção e que vive milhões de

emoções num só dia e transmite cada uma

delas, num único olhar.

Que cobra de si a perfeição e vive arrumando

desculpas para os erros,
daqueles a quem ama.

Que hospeda no ventr-e outras almas,
,

dá a luz e depois fica cega,
diante da beleza dos filhos que gerou.

Que dá as asas, ensina a voar mas não quer
ver partir os pássaros, mesmo sabendo que
eles não lhe pertencem. Que se enfeita toda e

perfuma o leito, ainda queseu amor nem

perceba mais tais detalhes .. ,.

Que como uma feiticeira transforma em luz e
sorriso as dores que sente na alma,

só pra ninguém notar.

E ainda tem que ser forte, pra dar os ombros
para quem neles precise chorar.

Feliz do homem que por um dia souber
entender a alma da mulher!
Parabéns pelo seu dia!!!

Ivone Spezia - Vigilantes do Peso

Artista plástico Adolfo Zimmermann

Caixa d'água vira obra de arte
no centro deJaraguá do Sul

]ARAGuADO SUL- o
artista plás tico Adolfo
Zimmermann está pin
tando a caixa d'água exis

tente no pátio da antiga
fábrica do Café Bauer, no
centro de Jaraguá do Sul.

O prédio foi reformado

e será ocupado pela Esco
la de Idiomas Wizard. O

proprietário da Wizard,
Luiz Rogério Póvoas, está
dando a maior força à ini
dativa de embelezamento

do local, colocando à dis

posição do artista todo o

material necessário.

A iniciativa de apro
veitar o local de uma for

ma mais humana partiu da

diretora de Arte da Scar,
Denise da Silva, que apre
sentou o projeto para a

Ajap, que prontamente
aceitou o desafio, viabi
lizado pela sensibilidade de

Zimmermann, que tem

enfrentado, deste terça
feira quando teve início o

trabalho, o forte calor do
verão e o olhar dos cu

riosos, já que o trabalho é

ao ar livre. "Como é um

espaço que será us�do por
estudantes, na sua maiora
jovens, tentei usar sim-

.. bolos que representam to

dos os tipos de persona
lidadese de sentimentos,",
sintetiza o artista.

Á VOCÊ MuUfER ...

OlA INTERNACIONAL OA MULf·fER
08 OE MARÇO

Musa inspiradora de tantos poetas.
Universo de qualidade múltiplas, sonha com a

soberania do puro amor -.

Lutadora, irrdia força e fé; de tão elevada alma

qae a foi concebido o dom de gerar novas vidas.
. Humildade, companheira', amterna,

fraternal; se deixa levar sempre pela bondade
contida em seu coração.

Esperança é seu estimulante vital,
marco de suas conquistas.

Regando de luz toda a dor, assemelha-se a uma

rosa, seja pela sua beleza, pela sua fragilidade e

ao mesmo tempo sua força pela sua garra de
resistir soberanamente aos maus tempos e aos

maus tratos, ou seja ainda por sua áurea!

Assim é a mulher!
Parabéns por hoje,
amanhã e depois ...

Que a mulher nunca se esqueça de ser

simplesmente: MULHER

:rosé Schroeder
\
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Gerência de Turismo faz

parceria com empresaprivada
I

]ARAGUA DO SUL - A

Gerência deTurismo da Pre

feitura negocia com a em

presa Central de Informações
a implantação de um sistema

de localização de rua, a ser

insthlada experimentalmente
por três meses, na Casa do

Colonizador. A parceria pre
tende orientar, gratuitamen
te, o turista e localizar pontos
específicos na cidade. A pre
visão é que o serviço entre'

em atividade no próximo
mês. A Casa do Colonizador
funciona em convênio com

o Governo do Estado, den
trodoprograma "Rotasegura".

Segundo o diretor de Tu
rismo, Loreno Hagedorn, a

parceria se dará da seguinte
forma: a Prefeitura cede pro
visoriamente o local para a

instalação dos equipamentos
e desenvolvimento das ativi

dades, e a empresa fica res

ponsável pela execução do

projeto. ''A partir da localiza
ção do usuário, a Central de
Informação traça o itinerário

para que ele chegue ao des

tino", explicou, lembrando que
80% das informações so

licitadas são referentes à lo

calização de pontos na cida
de.

Hagedorn inforrnouain
da que a consulta poderá ser

feita via telefone, que deverá
ser divulgado nas placas in

dicativas e em folhet;s a se

rem distribuídos em bares,
restaurantes e similares. ''A idéia
é facilitar a estada do turista

em Jaràguá do Sul", afirmou,
informando que, em 2001,
a Casa do Colonizador aten

deu 3.231 turistas, em �59
dias de funcionamento, um
aumento de 16,3% e 2.705

turistas no ano passado.
ENCONTRO A

Gerência de Turismo preten
de realizar, de 20 a 22 de

maio, cursos, oficinas e aná

lise de projetos de turismo re
gional, para os 21 municípios
da Região Metropolitana do

Norte e Nordeste do Estado.

(Me)

MISSAS

SÁBADO
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz
19hOO - São Benedito

A oio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca,,429 - Sala 105
Ed. Florença - 1" andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

DOMINGO
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO --:- Matriz

08h30 - Molha

Batismo.

I NEGÓCIO: HUMANA URGENTE PROPÕE COMPRAR O HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Empresa aguarda decisão da
) ,

mantenedora da instituição
MASSARANDUBA - A

Humana Urgente, que ad
ministra o Hospital Sagrado
Coração de Jesus desde ou

tubro do ano passado, já co
municou à Congregação das

Irmãs Franciscanas da San

tíssimaTrindade a disposição
em adquirir a instituição.
Segundo o diretor da Huma

na e do hospital, Antônio
Carneiro da Cunha, a empre
sa está avaliando, a viabili
dade do negócio. Ele revelou
que foram feitos três orça

mentos, cujos valores foram
considerados "distorcidos",
No próximo dia 31, sai a de
finição se o hospital continua
ou não sob a administração
da Humana.

No ano passado, a insti
tuição, que passava por séria
crise administrativa/ financei
ra, estava prestes a fechar as

portas. Apesar do envolvi

mento de lideranças politicas
e empresariais e dos esforços,
as conquistas não garantiram
o funcionamento do hospital.
''Ao assumir a administração,

\ Edson Junkes/CP

Carneiro da Cunha avalia a viabilidade da transação

investimos R$ 90 mil, o que
possibilitou a continuidade
do atendimento", informou
o diretor, acrescentando que,
atualmente, são internadas,
em média, 45 pessoas por
mês e cerca de 20 são aten

didas no ambulatório.

Carneiro da Cunha disse

que a prioridade é a amplia:'
ção do setor de internação
para a terceira idade, cujo
valor está sendo orçado.

"Hoje, essa ala não funciona.
A nossa idéia é adaptar a

residência das irmãs para
atender as necessidades", re- ,

velou, prometendo, caso se

concretize o negócio, trans
formar a atual sala de parto
em sala cirúrgica e montar
outra sala de parto. O hospital
tem 17 leitos e sete quartos,
com diárias de R$ 75,00.

O diretor informou que
o hospital conseguiu saldar as

dívidas e sair do vermelho.
"O mais 'importante, porém,
é que o hospital está aberto

e atendendo a população",
propagandeou, lembrando
que parte dos equipamentos
e da hotelaria já pertencem à

Humana Urgente.
ALUGUEL - Em -rnea

dos de setembro, a direção
da Humana Urgente fechou

com a irmã Natália Olescovizc
acordo para alugar o hospital
por três meses, até a assem

bléia geral das irmãs francis

canas, marcada para dezem

bro.

No mês anterior, a con

gregação, proprietária do

hospital desde sua fundação,
há mais de 50 anos, havia

anunciado o fechamento da

instituição, alegando dificul

dades financeiras. O hospital
passou a ser particular e

deixou de atender pacientes
do SUS (Sistema Único de

Saúde), mas buscou convê

nio com a Prefeitura para
atender a população.
(MAuRÍLIO DE CARVALHO)'

Pasold garante que Conselho aprovou contrato com o�B
]ARAGuA DO SUL - O

prefeito Irineu Pasold as

segurou que o contrato as

sinado com o Banco do
Brasil para a administração
FMPS (Fundo Municipal de
Previdência Social) foi
autorizado pelo conselho do
Fundo. A afirmação con

fronta com as denúncias
feitas pelo Sinsep (Sindicato
dos Servidores Públicos) de
que o prefeito contrariou a

decisão do Fundo que, em

reunião no dia 11 de ou

tubro, rejeitou a proposta
por cinco votos a um.

De acordo com Pasolcl,

presidente do conselho, nessa
reunião ele não estava

presente porque não fôra

informado, inçlusive des

conhece quem a marcou.

"Isso não é o problema, mas
a falta de respeito para com

o presidente", reclamou. O
prefeito disse <que a decisão
em assinar. o contrato com o

Banco do Brasil foi tomada

durante reunião do Conselho,
com cinco votos favoráveis,
um contra (do representante
do Sinsep, Rogério Müller) e
uma abstenção.

Outra divergência entre

o prefeito e o sindicato é em

-,

NOSSA MENSAGEM

\\0 cego foi, lavou-se e voltou enxergando"
A cura do cego de nascença é uma catequese sobre o nosso Batis

mo, que também já foi denominado o sacramento da Iluminação.
Há muitas fprmas de cegueira, e as piores são aquelas que nos

cegam interiormente para não ver
Deus com os olhos da fé e não ver

o irmão com os olhos da carlda
de. Fomos batizados, isto é, ilu
minados gratuitamente por Deus

desde o início de nossa vida.
Vivenciar o Batismo é' "compor
tar-se como filhos da luz" e aju
dar a denunciar as trevas da nos

sa sociedade. Celebramos a Eu

caristia como alimento que rene

va dentro de nós a luz do nosso

-se de tudo que
de, As amigos

o seu Iodo poro o que
, Seu coração estará

rOmã o, mas não se reprima.
Touro __:_ Assuntos rotineiros

lnorõ d\. dia, mas à noite,
vai esquentar.
e será hora de

amorosa.

Câncer - Vênus entrará em

centuando o seu

ssuntos artísticos,

se o sua criatividade
seu valor em tudo o

ênus, oplcneto do
exer com a sua sexuc-

a [os.ó flor da pele,
Virgem - Mudanças positivos
em família. Será tempo de

um compromisso
is firme, Caminhe
o e não s�

relação ao montante cal
culado da dívida da Prefei

tura para com, o Fundo. O

Sinsep diz que são apro
ximadamente R$ 30 mi

lhões, Pasold avalia em R$ 20
milhões. "Em 1996, a Câ

mara aprovou 'o projeto do

ex-prefeito Durval Vasel que
alterou a constituição do

fundo e repassou os re

cursos desse à Prefeitura.

Em princípio, não há dívida,
mas o compromisso da
Prefeitura em assegurar a

aposentadoria integral dos
servidores", explicou.

Pasold admitiu que a

Prefeitura não 'deposita a

parte patronal (14% da folha

de pagamento), cercá de R$
400 mil mensais, relativa ao

Fundo desde 1996. "Es

tamos esperando regula
mentar o sistema. A res

ponsabilidade de tudo isso é

minha, e os benefícios de

todos os funcionários", afir
mou, garantindo que o con

trato com o Banco do Brasil

não é uma terceirização,
mas "uma parceria pará
administrar o Fundo". Ele

lembrou que, h.á dois anos, o
governo avalia propostas
para gerir o FMPs. (Me)

om Vênus em Peixes,
rá verde poro

.

seu bom gosto,
�era com um colega deixará o

lI!e�t�ã��as nuvens,'

Escorpião - Você mostrará
rra. Noite de puro
s contatos amorosos,

Sagitário - Suas atenções se

voltarÕ&: o universo

d família terá um

nte neste dia, Seu

Capricórnio - A sua

a estará em evidência e

rá a otençôo de todos,
çar muitos

o seu charme,

'0 - Fature uma grana
ua originalidade,
ar físico para se

pitadinha de
ciúme vai deixar o romance

mais gostoso,
-Uma pessoa

poderá [he estender a
taro melhorcami
ingressará em seu

ando o seu charme,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IGÁS: OBRAS PARA EXTENSÃO DO GASODUTO,A SÃO BENTO DO SUL INICIAM NOS PRIMEIROS DIAS DE ABRIL

Projeto prevê 18,5· quilômetros
, I

de escavação em .laraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL - A�

escavações para ampliação
do gasoduto até São Ben

, to do Sul terão início nos

primeiros dias de abril. O

Consórcio Osca, do Rio

de Janeiro, ganhou a li

citação e irá executar a

obra. A informação é do

gerente de engenharia da

SCGás, Maurício Torres,
que ontem est�ve reunido
no setor de Planejamento
da Prefeitura para tratar do

projeto. A Prefeitura está

fazendo várias exigências
para autorizar a instalação
de novo ramal de gás na

tural na cidade, para q&
,não se repitam os danos
verificados' sobre a via pú
blica na primeira etapa do

sistema.

Dos cerca de 80 quilô
metros de gasoduto que
serão construídos até São

Bento do Sul; a partir do
city gate de Guaramirim,
18,5 quilômetros ficam no

Município de Jaraguá do

Sul. Destes, 16,8 quilô
metros dentro do perí
metro urbano e 1,7 quilô
metros até c�egar na divisa
com Corupá, na localidade
de Nereu Ramos. Parti

ciparam da reunião, on
tem, o gerente Torres e os

engenheiros Carlos Mau

rício Pimentel e José Car
los Manchini, pela SCGás,'
e o secretário de Desen-

, \

volvimerito Municipal,
Ademir Izidoro, e a ge
rente de Planejamento,
Clarice Coral. '

A Prefeitura vai exigir
que a empresa faça mi

cropavimentação de meia

pista em todo trecho alte

rado para colocação de

canos, diz Izidoro.Ele não

soube informar quando o

alvará solicitado pela em- ,

presa será expedido, mas
isto só deverá acontecer se
a SCGás se comprometer
a atender o que está sendo

exigido.
Mas, segundo o geren

te Torres, nãb existe mo

tivo para a comunidade
se preocupar, porque a

SCGás irá atender o que
está 'sendo solicitado. "

PROVIDÊNCIAS
- Na reunião, ficou de

finido que a SCGás fará a

reparação da via pública a

cada 300 metros de tu

bulação colocada. Ainda

ontem, os engenheiros da

companhia foram con

duzidos até os Iosais onde
a pavimentação perma
nece 'com imperfeições,
ainda da época daprimeira
fase de instalação do sis-

Engenheiros da SCGás em reunião na Prefeitura

tema do gás natural. O

prazo para ampliação do

gasoduto até São Bento

do Sul, tão logo o alvará

da obra seja concedido, é

de oito meses, segundo o

engenheiro Torres.
A empresa Oxford é '

uma das que se benefi

ciarão do uso do gás natu
ral naquela cidade. (MILTON
RAASCH)

,

A Polícia 'Militar reforçou o policiamento nos pontos de entrada e saída de Jaraguá do Sul.
A operação está sendo realizada devido ao assalto ocorrido na Serra Dona Francisca, às
9h30 ontem, próximo a Joinville. Uma quadrilhaque estava com dois veículos importados
abordou um carro-forte que trafegava pelo local, roubaram o dinheiro e ainda não foram
localizados. Os responsávels pela segurança da cidade estão atentos aos principais pontos
da cidade, como a saída para a Ilha da Figueira, viaduto próximo ao Marcolla, saída por
Pomerode, pela Weg II e João Pessoa. Os policiais estão fazendo vistoria nos veículos que'
não são da região. A guarnição de Jaraguá do Sul também encaminhou reforço para o

Município de Corupá.

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 Fomerolli, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER, que, no dia 10/04/2002, às 14:15 horas, e, em segunda'
oportunidade, no dia 25/04/2002, às 14:15 horas, neste Juízo de

Direito, situado à Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova,
CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, seráião) levado(s) a leilão/praça
o(s) bem(ns) descrito(s), consoante determinação constante dos autos
nQ 036:98.002732-8, em que figura(m) como exequente(s) Vicente
Nery Ramos, tendo como executadots) Aurimar Lipinski. Bem{ns): Parte
ideal de uma área de terras, correspondente a 50% de uma -área de

95.000m2, localizada no lado ímpar da estrada Pedra do Amolar, no
município deCorupá, nesta comarca de Jaraguá do Sul, sob matrícula nQ

31.317, do cartóno de Registro de Imóveis desta comarca de Jaraguá ,

do Sul '-SC. Avali�ção: R$ 26.432,11, em 17/08/2001, cujo valor

será corrigido monetariamente atê a data do(a) leilão/praça, seguindo o

mesmo ramo dado ao débito cobrado. Ônus: Recursos ou pendências:'
Salienta-se que, em primeiro leilão/praça, o valor do lanço não 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), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente da

realização da hasta pública acima descrita. E, par que chegue ao

,

conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Christiane Kom Alves, o
,

digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi.
ccmarca de Jaraguá do Sul(SC), 01 de fevereiro de 2002.

. Juiz de Direito

,

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 29/2002
SECRETARIADA EDUCAÇÕ E CULTURA

TIPO MENOR PREÇO! .

Óbjeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTíCIOS
PERECíVEIS E NÃO PEREcíVEIS, destinados à MERENDA
ESCOLAR NO MUNicíPIO DEJARAGUÁ DO SUL - Se.

Tipo: Menor Preço
\

Regimento: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
DATA E LOCAL PARA ENTREGADASAMpSTRAS:
somente no dia 26 de março de 2002, das 08:30 às I 1:00
horas e das 13:30 às 16:00 horas, na Rua Angelo Rubini,
600, Jaraguá do Sul - Se.

-

PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVE

LOPES: Até às 10:30 horas do dia primeiro de abril de

2002, no Setor de Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 13:30 horas do
mesmo dia da entrega, na sala de reuniões.
INFORMAÇÕES: O edital completo e esclarecimentos

poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter

Marquardt,nOIIII,oupelofone(47)372-80s8e/ou372-
.

8085, ou ainda via internet no endereço:
www.jaraguadosul.com.br/prefeitura

Jaraguá do Sul, 06 de março de 2002

Irineu Pasold
Prefeito Municipal

/

9 M't�lhor Atendimento no Horário Certo Para Você
\ "

, - '. '

.

Fones: 371 0611 - 371 0101
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.CONFRONTO: EQUIPE BUSCARÁ HOJE UMA VAGA PARA A ETAPA FINAL DA TAÇA BRASIL DE FUTSAL

o VALOR DE UMA MULHER

Malwee perde de goleada
mas mantém a la colocação

Elas sorriem quando querem gritar,
Elas cantam quando querem chorar.

Elas choram quando estão felizes.
E riem quando estão nervosas.

Elas brigam por aquilo que acreditam .

. Elas levantam-se para injustiça.
Elas não levam "não" como resposta

Quando acreditam que existe melhor solução.
Elas andam sem novos sapatos para suas crianças

poder tê-los.
Elas vão ao médico com uma amiga assustada.

Elas amam incondicionalmente.

Elas choram quando suas crianças adoecem
e se alegram quando suas crianças ganham prêmios.

Elas ficam contente� 'quando ouvem sobre um

aniversário ou novo casamento.

Seus corações quebram quando uma amiga morre.
Elas lamentam-se com a perda de um membro da família

contudo são fortes quando elas pensam que ni'ío há
mais força.

Elas sabem que um abraço e um beijo podem curar úm

coração quebrado.
Existem mulheres de todos os tamanhos, todas as

cores e formas.
Elas irão dirigir, voar, andar, correr ou lhe mandar um

e-mail

para mostrar o quanto elas se importam com você ..
O coração de uma mulher é o que faz o mundo girar!

Mulheres fazem mais do que dar' a vida.
Elas trazem alegria e esperança.
Elas dão compaixão e ideais.

Elas dão apoio moral para sua família e amigos.
Mulheres têm muito a dizer e muito a dar.

na cobrança de tiro de 10

metros,

O segundo tempo reco

meçou e o Carlos Barbosa

insistia na pressão. Fininho
bateu pênalti a 1;15" e fez o
quarto gol. A Malwee pare
ceu acordar quando Júniàr
fez o segundo gol aos 3;17",
mas foi só impressão. A
partir daí o time catarinense

não conseguiu segurar o

ímpe-to dos donos da casa,

que marcaram com Pablo,
aos 4;30"; Danilo, aos

lf.;30";Juninho, aos 13;40'\,
e Carlinhos, aos 15;52".

o Minas, Bariespa ou

UCS/Sumov, disputando
uma das vagas na final da

competição que .será rea

lizada amanhã, às 13 horas.
Malwee e Carlos

Barbosa começaram o

jogo mostrando quais
seriam seus objetivos.
Enquanto que a equipe
gaúcha precisava de uma

vitória por diferença de

quatro gols para se classi

ficar, os catarinenses iriam
jogar no contra-ataque
esperando o erro do ad

versário. A pressão do

CARLOS BARBOSA/
JARAGuA DO SUL - Uma
semana após ter vencido
seu adversário por � a 4

em partida amistosa na

serra gaúcha, a equipe
Malwee sofreu ontem sua

primeira derrota na fase.
semifinal da Taça Brasil de
FutsaI. Jogando com um

padrão de qualidade bem

abaixo da média e enfren

tando uma forte pressão
da torcida de Carlos

Barbosa, a Malwee foi

goleada por 8 a' 2 pelos
anfitriões, e jogahoje contra-,

Carlos Barbosa deu certo

e aos 9;30" Índio abriu o

marcador nu�a' jogada
ensaiada.

li. Malwee continuou

tranqüila e conseguIu

chegar ao empate após a

sexta falta coletiva do

adversário. Manoel Tobias

igualou o marcador aos

17;30". Persistindo em sua

tática, o Carlos Barbosa

conseguiu novamente a

vantagem aos 19, através
de Danilo. Faltando 10"

para acabar o primeiro'
tempo, Fininho fez 3 a 1

Intelbras enfrenta o Shop ABC/Santo André
Vôlei 2001/02.

Sacar bem e manter a

concentração são as armas do
time para conquistar a quarta

.

vitória na competição.
''Tivemos um grande jogo
diante da Unisul e faltaram

pequenos detalhes para
vencermos. No segundo set

tivemos a chance demarcar 2

a O no jogo e desperdiçamos",
destaca o técnico Djalma
Cardoso, que elogiou a

aplicação � determinação de

todos os atletas. Segundo ele,
se houver o mesmo ren

dimento hoje a equipe tem

como chegar à vitória.
Destaques da última

partida, o meio-de-rede

SÃO josa - Depois do

grande duelo no clássico

contra aUnisul, a Intelbras/
São José enfrenta hoje o

ShopABC/Santo André rio
Ginásio Municipal de São

José. O jogo inicia às 19

horas e é válido pela 2a

rodada da segunda fase da

Superliga Masculina de

Juliano e o ponta Zaga
prometem repetir as atua

ções para superar o time

paulista. Juliano foi o maior'
pontuador do jogo e o mais

eficiente no bloqueio. Zago
teve um ótimo aproveita
mento no saque e se man

tém entre os primeiros da

Superliga nesse fundamento.Uma Homenagem de Rádio :raraguá para todas as

Mulheres.

ESPORTIVAS__ � _

Bocha da PME

compete em Timbó
<.

A equipe de bocha da
I

FME (Fundação Mu-

nicipal de Esportes) par

ticipa do Campeonato Es

tadual de Duplas, a ser dis
putado neste fim de sema

na, na cidade de Timbó.

Sob o comando do téc

riico, Carlos Américo, a

delegação jaraguaense
competirá com os atletas
Silberto Kasner, Genésio
Belino, Adão Moreira, ,

Clatt Beriatti, Ma��ós':
Alves, Valdir Garcia',
Dalcio Buzzi e Valdemar.

'

•• c,
.

'!,:t,

Wizard Streetball

Hoje e amanhã será rea

lizado o 6°Wizard S treetball,
promovido pela FME

(Fundação Municipal de
Esportes) em conjunto com
a EstolaWizard Idiomas. O

evento, que acontecenaPra

ça Ângelo Piazera, vai reu
nir atletas entre 10 e 18 anos

em seis categorias, sendo
três masculinas e três femi
ninas.

No Infanto masculino a

.id;'lde é 16: anos, e 110 remi'-
nino, é livre.'

.

�_

.-

.

No sábado, as provas
começam às 13h30, e no

domingo, às 8h30, prosse-

bilismo no Autódromo Rio

Represo, em São Bento do
Sul.

guindo no período da tar

de.

eRls.
AERO CARJs�

As pessoas que desjarem
efetuar suas insctições po
dem comparecer à sede

nova da Wizard Idiomas,
localizada na Rua Rua Gui

lherme Weege, 85 (antigo
prédio do Café Bauer) ..

O valor por duplas é R$
10,00 nacategotiaMirim (até
12 anos); R$ 12,00 na

Infantil (até 14 anos), e R$
15,00 na Infanto (até 16).

Os treinos livres come

çam a partir das 9h30, à tar
de acontece as tomadas de

tempo em cada categoria.
Amanhã, às 9h30, iniciam o

warm up e, às 11 horas,
acontecem as primeiras
provas na categoria Marcas
N, em seguida da Stock Car,
e, por último, Marcas B e

A.

Cargas aéreas

nacionais e internacionais

Fones: (Oxx47) 371-0363

. .:'�:
,." A' expectativas+dos

·Aut�tnobilismo '
.

". pilotos é que nesta eta;a ;ôs

Hoje começa a segunda \ . participantes das categorias
etap,a do Campeonato A e B corram em horários

Catarinense de Automo- .: distintos. .� l,.
,. ,''''

Rua Cei. I'rocópio Gomes, 246
E-mail: brasil@netuno.com.br

Rau,

�..

; COrhprar máquinas e' femún'éilfris
,," �ipela ·'internet�?é��l�,·er.

. aBREI'�Ú,� .,Tradlçlo em,Quall,dade � ..

.. , ' ,
.' v

" :.�, )I�. ;!;\? .':..�;.,: -/_

,
_

.... ,

':
('

"
.

I.'

o seu slte de compras de máquinas e ferramentas em Santa Catarinó, .,

.

.
.

• _', I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I NATAÇÃO: EVENTO VAI ENVOLVER APROXIMADAMENTE 200 ATLETAS COM IDADE ATÉ 16 ANOS
•

� \ I

Abertas

I:
]ARAGUÁ DO SUL-' As

inscrições para O 30 Cir

cuito Interescolar de Na

tação, 50 Troféu Ernani

Volpi Coitinho, podem
ser efetuadas até o dia

14, das 8h45 às 11h45 e

das 13 às 17 horas, de

segunda a sexta-feiras,
na fME (Fundação Mu
nicipal de Esportes). A
diretora de Promoções
de Eventos da FME,

Cleide, Mosca, infor�a
que a competição é des-

\

tinada a estudantes com

idade até 16 anos e a

documentação. 'para a

inscrição dos atletas já se

encontra 'nas unidades

escolares.
A I

expectativa dos

organizadores é reunir.

aprotimadamente 200

atletas, como ano pas
sado. Em 2001, a insti-

\

,

I
,I

I
I

ESPORTE

o

�

. SÁBADO, 9 de març� de ?002
_"_� '���_M .��..

\

\ Cesar Junkes/CP

Cleide: atletas que se destacarem serão convidados pela Ajinc

tuição de ensino que ga- peão foi o ColégioEvari
rantiu o título de cam-

. gélico ]raraguá. Cleide

destaca que um dos ob

jetivos deste evento é

perceber novos talentos
e convidá-los para trei
nar pela Ajinc (Associa
ção Jaraguaense de In

centivadores da Nata

ção Competitiva) e de

fender o Município em

campeonatos realizados
, "-

em Santa Catarina e

outros Estados.
O congresso técnico

do Interescolarde Nata-
,

ção - que será realiza-,
do em três etapas -

está marcado para as 14

horas do dia 20, no
auditório da Escola de

Idiomas Wizard. A
\

competição será realiza-

da a partir das 8 40ras
do dia 22 deste mês, na
piscina da Sociedade

Desportiva Acaraí.
(FABIANE RIBAS)

I
. "

Atletas da Impulso vão disputar travessia em Porto Belo

• •

as inscrições para O

Circuito Interescolar de NataÇão
, \

]ARAGUÁ DO SUL.
Final de semana em con

tato com a natureza para
esquecer O" estresse do
dia-a-dia. É assim que
34 jaraguaenses que pra
ticam natação na Acade
mia Impulso vão passar
o dia de hoje. Trata-se da
toa Travessia de Porto

Belo, q\le inicia às 10

horas e 'conta com per
curso de 1,4 mil metros.
Ao todo, o evento será

disputado em 13 catego-

I

II

I'
II

It-

rias. O diferencial desta
travessia é a competição
PPNE (pessoas Portado
ras de Necessidades Es

peciais), que envolve

pessoas portadoras de
deficiência física. Eles
vão percorrer aproxima
damente 1,2 mil metros.
A jaraguaense Maria

Helena Eggert, 44 anos,

que teve paralisia infan

til e problema de coluna,
vai participar da prova.
A coordenadora de nata-

ção da academia, Mar
lise Klernann, diz que
Maria pratica esta moda
lidade esportiva há dois
anos e o fato de estar en
volvida na travessia a

tem motivado aindamais

para a natação, o que con
tribui com a sua saúde.

Amanhã acontece a

segunda etapa do Troféu
Jasmine de Natação,
também em Porto Belo,
mas os atletas da acade
mia não irão participar.

O próximo desafio do

grupo será a penúltima
etapa do Cil:cuito Mer

cosul de Travessias,
evento patrocinado pela
empresa guaramlrense

\Mannes Estofados. A

disputa será na Praia do

. Forte, em Florianópolis,
e conta com 1,6 mil me
tros de perquso. A últi

ma etapa está marcada

para o dia 13 de abril,
em Balneário Cam

boriú. (FABIANE RIBAS)

AUTOMOBILISMO
Hoje começa a segunda etapa do Campeonato
Catarinense de Automobilismo no Autódromo Rio

Represo, em São Bento doSul, Os treinos livres

começarp. a partir das 9h30, à tarde acontece as to

madas de temp9. em cada categoria. Amanh�, às

9h30, iniciam o warm up e, às 11 horas, acontecem
as primeiras provas na categoria Marcas N, em se

guida da Stock Car, e, por último, Marcas B e A. A

expectativa dos pilotos é que nesta etapa os partici
pantes das categorias A e B corram 'em horários
distintos.

VARZEANO
As inscrições para o 200 Campeonato Varzeano Raul
Valdir Rodrigues podem ser feitas até dia 25 demarço

.

na FME (Fundação Municipal de Esportes), em
horário de expediente da Prefeitura. A diretora de

Promoção de Eventos da FME, Cleide Mosca,
informa que será cobrada uma taxa de R$ 50,00 por \

equipe para a aquisição dos prêmios destinados aos

vencedores da competição, que é aberta à participação
de atletas com idade a partir de 17 anos

..

O congresso técnico do Campeonato Varzeano está

marcado para o dia 9 de abril, no auditório daWizard,

Idiomas, na Rua GuilhermeWeege, 85 (antigo prédio
do Café Bauer). A competição será realizada dia 20

de abril. O campeonato receberá apoio da Rede de
Postos Mime. Os jogos deverão ser transmitidos pela
Rádio JaraguáAM.

I

J

WIZARD STREETBALL
Hoje e amanhã será realizado o 60Wizard Streetball,
promovido pela PME (Fundação Municipal de Es
portes) em conjunto com a Escola Wizard Idio

mas. O evento, que acontece na Praça Ângelo Pia

zera, vai reunir atletas entre 10 e 18 'anos em seis ca

tegorias, sendo três masculinas e três femininas. No

Infanto masculino a idade é 16 anos, e no femini

no, é livre. No sábado, as provas c�meçam às 13h30,
e no d0D?-ingo, às 8h30, prosseguindo no período
'da tarde.
. As pessoas que desejarem efetuar suas inscrições po
dem comparecer à sede nova ela Wizard Idiomas,

,

localizada na Rua Rua GuilhermeWeege, 85 (antigo
prédio do Café' Bauer). O valor por duplas é R$ 10,00

I _

na categoriaMirim (até 12 anos); R$ 12,00 na Infantil
(até 14_anos), e R$ 15,00 na Infanto (até 16).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




