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Unerj ministrará engenharia
.

.

Elétrica e Mecânica em agosto
A partir de agosto, o Centro Universitário

de Jaraguá do Sul ministrará os cursos de

engenharia Elétrica e Mecânica. As inscrições
para o primeiro vestibular, que acontece no

dia 30 de junho, estarão abertas de 22 de abril

a 10 de maio, na Unerj. Serão 50 vagas para
cada curso.

Os cursos serão em dez períodos, com in

gresso anual e aulas em horário diferenciado
-- das 15 às 20h15. As graduações atendem a

demanda de mão-de-obra especializada e a-rea
lidade da região, responsável pela.produção de

80% dos motores elétricos fabricados no País.
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Motorista do Fiesta tentou desviar de um veículo, perdeu o controle do carro e acabou capotando. PÁGINA 10

o agricultor Nivaldo Reschel

perdeu praticamente tudo o que
tinha depois do temporal desta
semana. A Prefeitura decretou

.

estado de calamidade. PÁGINA 8

"

Bairro Baepencli é um
dos mais antigos
oBairro Baependi é considerado um
dos mais antigos de Jaraguá do Sul,
mas ainda não dispõe de creche ou

escola. Tem na ponte pênsil ponto
de atração turística. PÁGINA 5

Área de lazer será

inaugurada hoje no
Bairro Vila Nova

PÁGINA 11 '

Primeira etapa de

hipismo clássico é

neste fim de semana

PÁGINA 12

IDeIas Rodas
Ind,astrlál
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SABADO, 16 de março de 2002

Equipe 'CORREIODOPOVO
MARLENEMARIAHOHL EHMKE�Dona de casa

_ Congratulações à "Equipe CORREIO DO POVO" pela
transparênciano início do novo projeto deste exemplarmeio
de comunicação, jornal que faz jus ao seu nome: "CORREIO
DOFOVO".-

,

É 6uvitldo,;divulgando, esclarecendo a' comunidade que
esta;'juntithente com seus governantes e "Povo" crescerão.
.Parabéns pelo "Bairro em Evidência".

A marca Jaraguá
VALÉRIO ]UNKES -_

_ Presidente da Associação das Micro
e Pequenas Empresas do Vá/e do Itapocu

.

.

Com a posse da nova diretoria, a Apevi inicia urn novo

ciclo em sua hist6ria. Não se trata de uma revolução ou

mudança radical na forma como a enpdade é conduzida, mas
aposse da nova diretoria representa urna, reoxigenação natural,

__

que todo omovimento adquire sempre que há uma alternância
no comando. Se é certo que "em time que ganha não semexe",
também é verdadeiro afirmar que a cada dia devemos buscar

inspiração e motivação para vencer os novos desafios que
,,.

surgem.
Com satisfação, temos participado do esforço da Apevi de

impulsionar a atividade dos micros e pequenos empresários
doValedo Itapocu nos últimos anos. Éinegável a contribuição
que as

_

diretorias que nos antecederam ofereceram neste

sentido. Também é desnecessário enumerar resultados ou as

virtudes deste trabalho, abnegado e muitas vezes

incompreendido.
Anossamissão, além de dar continuidade ao belo conjurito

de realizações já implementadas e aqueles projetos em
_

andamento, é a de,atuar de maneira intensa para que os nossos

associados consigam projeção cada vez maior em seus ramos

de atividades. Para isso, vamos nos espelhar nos bons exemplos
deixados por empreendedores que sempre acreditaram em

Jru;aguã do Sul e na Região do Vale do ltapocu. Nomes que
traduzem o que nossa região representa para Santa Catarina e para
Q Brasil; cujosnegócios nasceram pequenos_e hoje estão presentes
em' todo'o Pâís e; em muitos-casos; em boa parte do planeta:

Se
_

formos analisar OI começo de empreendimentos como,
We�; -Duas Rodas, Breithaupt, Kohlbach, Sasse, Marisol,

. MaJwee e tantas 'outrasempresas, veremos o quanto valeu o

esforço e a perseverança destes empresários que hoje inspiram
'nossos negócios. E se pudermos resgatar a história, parando
o calendário e vivenciando por alguns instantes aquele período,
como que transportados pela máquina do tempo, saberíamos
como eles eram preocupados com a "marcaJaraguá". Aqueles
"pequenos empresários", construíram uma cidade que hoje,
nos orgulha, onde construímos nossas famílias e educamos

nossos filhos.

Cada urn de nós, empreendedores e cidadãos, tem a tarefa

de continuar este ciclo, valorizando a região, prestigiando
nossos produtos e serviços.

Criando, inovando, antecipando o futuro. Mas sem perder
a identidade da nossa terra e da história escrita com tanta

dedicação pelos precursores do associativismo.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, l.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem_ conter o endereço ou. t<;lefone ��ra
contato. O jomal se nosetVa o direito de sintetizar o texto e fazer as correçoes ortográficas e gramaUcalS necessanas_
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Somente esta semana duas

pessoas perderam a vida em

Jaraguá do Sul, vítimas da
violência do trânsito. Estes

acidentes aconteceram .na

área urbana e não refletem os

casos ocorridos nas rodovias.
Assim como a .Lei de Pro

teção Ambiental, considerada
uma das melhores do mundo,
mas tem se mostrado ine

ficiente porque não é apli-
.

'cada, o Código Brasileiro de

Trânsito, criado para inibir a

atuação dos' motoristas infra

tores, não tem se .mostrado
eficiente. Os acidentes' com
vítimas fatais aumentam a

cada ano que passa e as inú-

meras campanhas promovi
_

das pelas,mais diferentes

entidades e organizações não

têm apresentado resultados

favoráveis.
I

Controladores eletrônicos

de velocidade, multas pesa
das, vigil�ncia da polícia. Na
da disso parece ser suficiente

para diminuir o número de

acidentes de trânsito, que tem
tirado a vida de dezenas de

mães, pais e filhos. No início

do' ano, a população ficou

chocada com o acidente que

rA criação de mais
ciclovias pode ser

uma alternativa para
a diminuição de

acidentes com ciclista_]
tirou a vida de um menino de

11 anos, que saiu de bicicleta

para passear e foi atropelado
por um caminhão. A dona de
casa que morreu esta semana

também foi atropelada quan
do tentava atravessar uma rua
do Centro, Ela também esta

va de bicicleta. O portador de
deficiência auditiva, outra
vítima desta semana, também

foi atropelado quando tentava
atravessar uma rua do centro

da cidade.
Tantos casos graves en

volvendo ciclistas em]araguá
do Sul, a maioria pessoas

jovens, nos leva a indagar se

. o uso de bicicletas em cidades
com tantos automóveis como

Jaraguá do Sul não deveria ser

melhor analisada pelo poder
público, e�pecialmente. A
criação de mais ciclovias

pode ser uma alternativa para
a diminuição'de acidentes

com ciclistas, aliado a cam-
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panhas de conscientização
para pedestres e motoristas.

.Aplicer a lei também não faz

mal nenhum. Motoristas que
forem considerados culpados
pela morte de outra pessoa
devem ser tratados como

criminosos e responder a seus

atos sem usar a fatalidade
como desculpa.

Ano passado, a Prefeitura,
através da Coordenadoria de

Comunicação, promoveu
u�a campanha de conscien

tização a fim de diminuir o

número alarmante de
_

aciden
tes com vítimas fatais regis
trados no Município, que
contabilizou cerca de 25 mor

tes apenas no.primeiro semes

tre do ano passado. A cam

panha envolveu toda a comu

nidade e o resultado pôde sef

visto em outdoors. Este ano,

a
_

coordenadoria pretende
reeditar a campanha, desta

, vez incluindo a im-prensa. A
iniciativa é das melhores

possíveis. Diante de tantas

mortes em apenas uma sema

na, é 'urgente que a sociedade
semobilize para impedir que os

números deste ano ultrapas
sem os registrados ano passado.
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o mau tempo impossibilitou a vinda do governador
Esperidião Amin a Massaranduba e Jaraguá do Sul,
onde participaria da entrega de veículos aos bombeiros
voluntários e da solenidade conjunta de posse das
novas diretorias. da Acijs e Apevi, no Clube Atlético

Baependi. Amin viria de helicóptero e compareceria
primeiro em Massaranduba, para fazer a entrega de
um caminhão autobomba-tanque, para em seguida
se deslocar a Jaraguá do Sul. Porém, minutos antes de

I

ser iniciada a programação que o prefeito Dávio Leu

(PFL) havia preparado em'Massaranduba, o coronel

Sidney Pacheco, da,Defesa Civil, recebia telefonema
dando conta do cancdamento da visita.

VISTAS ÁGUA
o vereador Marcos Scar-' Contrariando tudo o que
pato (P1) está recorrendo
ao Poder Judiciário para
conseguir ter vistas sobre

Projetos de Lei números

18, 19, 20 e 21/2002, de
autoria do Executivo, que
tratam da Lei de Diretrizes

Orçamentárias, Lei Orça
mentária Anual e Plano
Pluri Anual, q1.;le determi
nam as fontes de receitas 'e
como. o Município irá

gastá-las. O presidente da'
Câmara de Vereadores,
Vitória Lazzaris (PPB),
não atendeu ao pedido.
Scarpato queixa-se de

projetos do Executivo
enviados "goela abaixo" e

de falta de "flexibilidade"
de Lazzaris.

aconteceu até agora, com

eSl?era interminável da

pOlJulação que não conta
com água encanada em

Guaramirim, o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL)
anunciou na entrevista co-

.letiva, quinta-feira, que a

solução virá até o final de
abril.No mesmo dia rece
beu 6 deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB)
para a assinatura dé convê
nio com a Funasa, no va

l�r de R$ 100mil, que per
mitirá a ampliação da rede
de abastecimento (tubu
lação para regiões não

I

atendidas, como os bairros
Corticeirinha e Bananal do

Sul).

PRÉVIAS
O PMDB realiza hoje a prévia p�ra o Senado. Para

votar, os membros do partido ,deverão se dirigir à

sede do diretório, na Rua Leopoldo Malheiro, 67,
entre 9 e 11 horas, para escolher o' futuro candidato
entre Casildo Maldaner, Edison Andrino ou Eduardo
Pinho Moreira. O PT realizará hoje a prévia aberta' à

participação do público para indicar a preferência
para candidato à Presidência da República, � no

domingo, a consulta fechada, só para os filiados.

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

Rua 25 de Julho, 234· Bairro \fila Nova· Jaraguâ do sul/se Fone jFox: 370·8866

• BATE-BOCA: PEIXER DIZ QUE JUNCKES É "DEMAGOGO"; VEREADOR VÊ PREFEITO NA "ILHA DA FANTASIA"
, I

Divergências entre prefeito e

presidente daCâmara aumentam
GUARAMIRIM - As

divergências entre o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL)
e o presidente da Câmara de

Vereadores, EvaldoJunckes
(PT), acentuaram-se esta

semana com o' episódio do

fechamento da Rua Anélio

Nicocelli, no Bairro Fig�eiri
nha. "Tudo que vem do ve
reador eu não considero

porque não existe consis

tência no que ele faZ", disse
Peixer na entrevista coletiva,
anteontem. Para o prefeito,
Junckes sabia das dificulda
des da Prefeitura para mo

lhar a rua, mas procurou
tirar proveito político da

situação,
- De jeito nenhum,

porque faz um ano que os

moradores estão pedindo a

pavimentação da rua sem

serem atendidos, além de

outras melhorias -, res

pondeu ontem o vereador,
ao saber das declarações de
Peixer,

O petista diz que s,empre
participará de manifestações
sérias como a realizada pelo

,

Bairro Figueirinha, tendo o

presidente daAssociação de
Moradores, Nelson Baader,
inclusive, presente. Segundo
o vereador, "Peixer precisa
sair da Ilha da Fantasia em

que se instalou e ver a reali

dade do Município, como
o setordd saúde, que está des
pencando, caso contrá-rio

não se elegerámais nempara
vereador". Já o prefeito diz

que o petista "age isolada

mente, por interesses.pessoal

e político":
Ele destacou que a Pre

feitura não prometeu fazer
asfalto na Rua Anélio Ni

cocelli, onde a comunidade

bloqueou a rua esta semana

(saída para a SC-413, em,
direção a Massaranduba),
mas apenas molhar a via

pública. Explicou, que
durante toda a semana os

caminhões da Secretaria de
'''-Obras foram usados para
atender os locais que fi
caram sem água, por causa
d��stiagem. Para o prefeito,
o vereador "preferiu fazer

demagogia", epl vez de in

terceder pela comunidade

no Executivo.
- Não estou aqui para

agradar ao prefeito, mas
para trabalhar pela COITlU-

nidade -, reage Junckes,
dizendo que se Peixer não

atender os pedidos da

população, vão surgir ma
nifestações também em

outros bairros.

LEGISLATIVO - As di

ferenças entre as dúas au

toridades se estendem ao

Legislativo. Esta .semana o

vereador anunciou que está

protocolando queixa no

Ministério Público, em

Guaramirim, reclamando
que o prefeito não atende
aos pedidos de informações
feitos pela Câmara de

Vereadores, ferindo a LOM

(Lei Ongâniq do Muni�í
pio). Já Peixer reclama que

. Junckes embroma com a

tramitação de projetos im

portantes. (MILTON RAASCH)

Vereador fala em não autorizarmais repasses para o hospital,

..- )

GUARAMIRIM - o pre
sidente da Câmara de Ve

readores, Evaldo Junckes
(P1), disse esta semana que �

existem vereadores propen
sos a não autorizar mais a

Prefeitura a fazer o repasse
mensal de recursos pata o

Hospital Municipal.Santo
.Antônio, caso o Executivo

'não interceda para pôr fim
nos problemas internos do

estabelecimento, O prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL)
informou na entrevista co-

letiva desta semana não ter Edson Junkes/CP

conhecimento disso, e Enfermeiras deram depoimentos à imprensa sobre o incidente no hospital

minimizou a informação
por ter partido de Junckes.

Segundo o vereador do

PT, já existiria quase um

consenso no Legislativo,
com a participação-dernaio
ria deles, sobre a decisão de
não autorizarmais o repasse
até que o 'hospital melhore
o atendimento à população
e funcione mais satisfato-

riamente, sem problemas
internos. Peixer não vê crise

no hospital, apesar da queda
no movimento de serviços
prestados ao SUS (Sistema
Único de Saúde) e no núme
ro de partos realizados no

estabelecimento. O prefeito
assegura, juntamente com o

secretário de Saúde, Luiz
Carlos Pereira, que os pro-

blemas internos cessarão em

20 dias.'

Ele informou que a

direçã� do hospital está
procurando todos os

setores de serviços internos,
inclusive os médicos, para
superar as divergências. Um
grupo de enfermeiras do

h,ospital compareceu na

entrevista coletiva à impren-

IPTU 2002

sa, desta se!liana, para pres
tar depoimentos sobre o que
aconteceu no dia da mOrte

do aposentado que chegou
. ao hospital engas�do com

um pedaço de carne, e caiu

da maca quando estava

sendo transportado em.

situação de emergência. "Foi
fatalidade", afirmaram as

enfermeiras. (MR)

Dinheiro do cidadão

,aplicado no município.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFORME,
I

./o Núcleo de
Metalmecânica da Acijs
(Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do

Sul) realiza de 25 de

março a 8 de maio, no
Senai (Serviço Naciona!

de Aprendizagem
Industrial), o curso

Leitura e interpretação '

de, desenho mecânico,
que será ministrado

pelo técnico em

'mecânica e professor
do curso técnico em

eletromecânica do

Senai, Sidney Luiz
Zamberlan.

As inscrições podem ser

feitas pelo telefone 371- I
1044 ou pelo e-mail I

geovana@acijs.com.br.

./No mesmo período, o
'Núcleo de Jovens

Empresáriospromove o

curso Expressão verbal
I e oratória, dirigido a

empresários e

profissionais liberais. Ó ,

objetivo é ensinar a

identificar e trabalhar
I

aspartes de

apresentação.falar de
improviso e com

li segurqnça,preparar
, discursos e palestras,
melhorar a gesticulação
r:

e corrigirposturas,
I.

conquistarouvintes
hostis e indiferentes e

aperfeiçoar a
, comunicação verbal.
Mais informações pelo

telefone 371-1044.
/

./Na próxima segunda-
I

feira, o empresário
Adolpho Buttler faz

palestra, no auditório do

Shopping Center

Breithaupt, com o tema

"Higienização nos

salões de beleza -

Como conquistar
clientes". O evento' é

promovido pelo Núcleo

de Cabeleireiros
Profissionais da Acijsi

ÂLIZADO

-�ail: cassuli@cassuli.adv.com.br
_.,

I SOLENIDADE: EMPOSSADAS AS NOVAS DIRETORIMi DO CEJAS E APEVI
,

Christiane voltou a pedir a
redução da carga tributária

]ARAGuA DO SUL -

Em cerimônia realizada na
noite de quinta-feira, no
Clube Atlético Baependi,l

foram empossadas as no-

vas diretorias do Cejas
(Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul) e da Apevi
(Associação das Micro e

Pequenas Empresas do
Vale do Itapqcu). O advo

gado Paulo Mattos, tam
bém presidente da seção
local da OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil), as
sumiu a' presidência do

Cejas, e o empresário Valé
rioJunkes (Emplac Painéis),

, da Apevi. O'evento reuniu
lideranças empresariais e

políticas da região, entre
elas o vice-gdvernador
Paulo Bauer.

Ao passar a presidência
aMattos, Christiane Hufe-
.nüssler, que presidiu o Ce

jas por dois mandatos \

consecutivos, disse que

presidir a associação "é,
sem dúvida, um belo de

safio e um grande aprendi
zado". Ela voltou a criticar

a falta de empenho dos

parlamentares em votar a

reforma tributária. Lem
brou que a classe empre
sarial fez o apelo direta-

,

mente ao presidente Fer

nando Henrique Cardoso,
durante o 12° Congresso
das Associações Comer

ciais. ''Apresentamos o que
entendíamos, ser o papel
do Estado para alcançar-,
mos a modernidade",
disse;

Paulo Mattos.destacou
as constantes transfór

mações do mundo, que

exigem dos dirigentes
adequação ao novo mo

delo econômico, para atin
gir o desenvolvimento.
Prometeu dar continui
dade aos projetos ern.an

damento e trabalhar em
equipe.

Segundo ele, o em

presário moderno tem

compromisso com o de

senvolvimerito e com a

ampliação do mercado.
Para tanto, é preciso esta):

preparado para implan-

tar as estratégias necessárias
para alcançar os objetivos
propostos, sem se esque
cer da responsabilidade
social. '�Pensar o prese�te
e projetar o futuro é tarefa

indispensável à boa admi

nistração", ensinou.
] unkes, renovou o

,compromisso de instalar

uma incubadora industrial
no Município. Na opinião
dele, o empreendimento é

de grande importância
para a região, oportuni
zando a expansão do se

tor de serviços e áreas de

negócios.
Ele revelou que' pre

tende fortalecer a parceria
com o poder público, em
especial com o Governo I

do Estado. A idéia é bus

car incentivos para a ex

portação. "Precisamos que
o governo reduza a buro

cracia e negocie o fim das

barreiras comerciais", de

clarou, destacando o as

sociativisrno como forma
de fortalecimento do se

tor. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Paulo Mattos quando assinava a posse, ao lado de Christiane Hufenüssler
\

,

Presidente da Farnpesc
participa da reunião daAciag

]ARÁGuA DO SUL - O

presidente da Fampesc
(Federação das Associações
de Micro e Pequenas Em

presas de Santa Catarina),
Luiz Carlos Floriani, partici
pou da reunião da Aciag
(Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de Gua

ramirim) do dia 11 de mar

ço, realizada na residência do

vice-presidente da entidade,
Mário Glasenapp. Ele ex

planou sobre a importância
das micros e pequenas em-

I

presas e a sustentabilidade

que o Simples oportuniza às

mesmas. "Hoje o Estado
conta com o melhor mo-

, dela de recolhimento de

ICMS do Brasil", destaca 'o

presidente, enfatizando qu\
os empresários que contam
com o Simples e faturam até

R$ 10 mil pormês têm urna

redução que oscila entre 33

a200%.

Algumas'mudanças es

tão para ser aprovadas. Uma

das alterações previstas é

uma nova visão de estímulo,
que beneficia aquelas em

presas que pagam correta

mente o imposto. "A cada

dez meses de adimplência,
a empresa receberá urnmês
de bônus, assim incenti
vamos inclusive àqueles que
não estão dentro da lei";
explica. Ele comunica que
outra mudança diz réspeito
ao comércio internacional,
que, da maneira como fun-

,

clonava, não premiava Ias
exportadores. Se aprovada
a alteração, as empresas po
derão ter o mesmo fatura

mento nos mercados inter

no e externo, sem' precisar
pagar o imposto estadual.
"Também estamos traba

lhando para que as pessoas

que desejam abrir empresa
e sejam da mesma família o

possam fazer e contar com

o Simples, desde que seja de
ramo diferente", informa.
(FABIANE RIBAS)

Cursodisrutegestãodenegócios
JARAGuA DO SUL - A

Apevi promove de 3 a 6

de abril.ino Cejas (Centro
,

Empresarial dé ]araguá do
,Sul), o seminário ''Agrega
ção de valor ao elo de

confecções". O, evento, '

voltado para empresários
e executivos de 20 em

presas do setor têxtil da re
gião, discutirá as novas ten-

-

dências, buscando o àper
feiçoamento na área de

design e gestão de negó
cios. O seminário integra o
consórcio de Competi
tividade do Setor de Con

fecção do Vale do Ita

pocu.
O seminário é uma

parceria com o Ministério

do Desenvolvimento, In
dústria e Comércio e Ins-

,

tituto de Pesquisas e Tec

nologia, da,Universidade

de São Paulo. O curso, co

ordenado pelos especialis
tas Flávio e Carlota Ri

gueiral e Mari Catayáma,
'

é dividido em três etapas:
"Design como ferramenta
de-diferenciação", "Ges
tão de negócios" e 'um

workshop, onde os co

nhecimentos adquiridos
serão colocados em prática.

Na primeira parte, os
instrutores ensinarão a

identificar as tendências de
mercado e como oferecer

os produtos com caracte
rísticas próprias.A segunda
pretende repassar conheci
mento 'de mercado, no

ções de custo da produ
ção, formação de preço.s
do produto final e apura
ção dos resultados, além
de tópicos de adminis

'tração de marketing, (MC)

S'EJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOB

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁmO
Cusu1i Advogado. AnoçiadQ� S/C

I
,

. \'.
Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371 ;75l1IFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuh.adv.br - e
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I ENQUETE_

QuAIs AS MELHORIAS QUE O Bairro Baependi precisa?

ANTÔNIO RAFAEL CUSTÓDIO, 41 ANOS, COMERCIANTE

\IA poluição aqui é muito grande. O riacho da
Rua Reinoldo Bartel é uma vergonha e ninguém
faz nada. A fuligem das fábricas também é um

problema. Sem contar o mato em algumas ruas

e o estado de abandono do terminal rodoviário,
que nem lanchonete tem. A única área de lazer
também está abandonada. O terreno é aiugado
pela Prefeitura e o local não é usado. O prefeito
mora no bairro e ignora os problemas."

"O bairro, de �m modo geral, é bom e tem

bastante coisa, especialmente na área do

comércio. O que falta mesmo é uma escola mais

próxima, uma creche e um posto de saúde.
Minhas filhas estudam na Valdete Piazera
porque a Escola RoJand Dornbusch, que fica na

Vila Lalau, não oferece segurança por causa do
trânsito. As ruas são bem cuidadas, mas o

problema é a velocidade dos carros."

Umpouco
dahistória

i

O Bairro Baependi é um dos
mais antigos de Jaraguá do Sul e

foi através dele que se deu o

processo de industrialização do

Município. A primeira fábrica

do local foi a Cervejaria Max

Wilhelm, que se instalou por
" voltá .de 1900. O prédio ainda

resiste à ação do tempo.
Morador há 57 anos do bairro

(onde nasceu), o presidente da

associação dos morad�res conta

que o Baependi sempre teve na

indústria o seu ponto' forte.
"Meu pai começou aqui com
uma pequena indústria de
artefatos e fundição de metais",
.exemplifica Hiendlrneyer, cujo
sobrenome consta no livro do

.historiador Emílio da Silva,
"

Jaraguá do Sul, uma história na

povoação do Vale do Itapocu".
A ocupação do local foi

gradativa e a proximidade com

o centro da cidade fez com que
o bairro perdesse, rapidamente,
as antigas características rurais.
A sede da Sociedade Recreativa

Amizade é uma das raras

edificações que identifica o

bairro com os costumes do

passado. A sociedade foi

fundada em 1954 e inaugurada
em 1955 s: representa, para os

moradores, um ponto de

encontro das famílias de

imigrantes alemães que ainda

mantêm às tradições culturais e

de lazer.

"Acho que o bairro é muito bom. Não falta

praticamente nada por aqui: Talvez haja
nec�ssidade de instalação de cre-che e posto de
saúde. Escola parece que também não tem. Nem
áreade lazer. Moro aqui.desde a minha
adolescência e o bairro só tem melhorado. A
maioria dos moradores se conhece e não temos

problemas de .segurança pública. Nunca senti
falta de nada no bairro."

_ POLUIÇÃO DO AR E DA ÁGUA

P'r"!Wn�hl, I. p 1�1aSI ulJh:: I 4m

-

sao os

CARMElITA CABRAL K!'lOPIK, 34 ANOS, PROFESSORA

"O nosso maior problema é a poluição do riacho.
O che i ro é terrível e me p reocupo com a

.

infestação cada vez maior de pernilongos e

ratazanas. Também necessitamos de creche, com
urgência e posto de saúde. Não entendo porque

ninguém faz nada para solucionar esse problema
do riacho. Todos falam, falam, mas ninguém dá

jeito. A poluição existe há muitos anos. Todos
denunciam mas nada é resolvido."

BAIRRO BAEPENDI
,\ .

Vocação industrial marca traletõria
Jaraguá do Sul- o Bairro

Baepencli, denominado no censo

do IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) como
.

Vil_a Baependi, está praticamente
colado ao centro da cidade. Tem

urna população estimada em

2.160 pessoas. Possui infra

estrutura suficiente para atender
os moradores, que dispõem de

todos os tipos de serviços,
como lojas, clubes, restaurantes,
postos de gasolina e inúmeras

indústrias de grande e pequeno
portes. Praticamente. todas as

ruas do bairro são calçadas ou
asfaltadas e a coleta de lixo

parece atender as necessidades
dos moradores.

De acordo com o censo

realizado pela' associação de

moradores, o bairro tem 36

ruas e duas servidões. O

presidente-da entidade, Max

Hiendlmayer, comenta que o

Baependi é um dos mais

antigos do. Município e

pioneiro no processo de

industrialização de Jaraguá do

Sul. Conta atualmente com

inúmeras indústrias de grande
porte e cerca de 75 pontos de

vendas dos mais variado's
produtos, desde postos de

gasolina a restaurantes.

A referência de lazer do bairro é

.

o Clube Atlético Baependi,
fundado em 15 de novembro

de 1939, na época; com o nome

de Associação Atlética Brasil. ,Foi
urn dos raros clubes que não

fechou durante a 2a Guerra

Mundial, mas teve que trocar de

nome. Baependi era o nome de

urn dos navios brasileiros

bombardeados durante a 2a

Guerra Mundial, em 15 de

agosto de 1942, quando
morreram 270 pessoas.
Na avaliação do presidente da

associação, o bairro necessita de

muitas melhorias, mas, de um
modo geral, apresenta urna boa

qualidade de Vida. Ele}alienta
que o bairro possui muitas
fábricas de grande porte, o que
caracteriza a.vocação industrial
do Baependi, que começou com

a instalação da fábrica de

cervejas Max Wilhelm.

Hiendlmayer afirma, porém,
que a participação dos
moradores junto à associação
deixa a' desejar. "Está difícil

congregar todos. Mas, mesmo

assim, agradeço o apoio que
tenho recebido", declara o

presidente, que está ha cerca de

6 anos n� diretoria da entidade,
que realiza eleições no dia 27

deste mês.
(MARIA HELENA DE MORAES)
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istória da APEl A
Associação de Poetas e.Esc ·,mt�s Independentes de Jaraguá do S

NO DIA 13 DE A'GOSTO DE 1991, grupo formado por Antônio Osmir��imundi, Ata'
Peres Camacho, Inês Berns, João Carlos, Marize Effting, Paulo Francisco de S�,Selma de Ayala, Wilson Souza e Zenori Aparecido Cavalheiro de Oliveira reuniu-se para

discutir a formação da diretoria provisória da Associação de Poetas e Escritores

Independentes de Jaraquá do Sul.
'

6 CORREIO DO POVO

o grupo traçou uma série de

objetivos, que constam de seu

Estatuto, registrado em 24 de maio de
1994 e que, em seu artigo 5, diz que "a

Associação de Poetas e Escritores tem

por finalidade promover a união dos

poetas é escritores". No Artigo 6 estão

colocadas as propostas, entre elas:

"congregar novos talentos poéticos e

escritores; promover os trabalhos dos

associados; apoiar todos os segmentos
culturais e suas manifestações;
aprimorar os conhecimentos culturais
dos associados em forma de debates,
palestras, seminários, congressos,
painéis e outros eventos; promover
concursos de poesias; enviar
associados para participarem de

eventos culturais em todo o Estado e

fora dele, desde que os nomes sejam
aprovados por unanimidade em

reunião para este fim; promoção
efetiva dos autores em todos os

acontecimentos culturais, em nível

regional e estadual; informar a
comunidade sobre concursos literários

- que ocorram em todo o território

nacional; manter intercâmbio cultural
com entidades afins no Estado, País e

Exterior; promover reuniões
periódicas com associados e

_simpatizantes da Associação,
aprimorando e inovando as atividades;
fazer um trabalho de campo, com

pesquisas e distribuição e venda de

livros em praças e bairros; implantar
posto permanente de venda de

trabalhos; edital! e divulgir antologia
dos membros da Associação, com
recursos próprios ou de doações;
produzir, com apoio de entidades

públicas e particulares, vídeos
literários; levar ao conhecimento da
sociedade os Poetas e Escritores

jaraguaenses, assim corno suas obras;
observar as datas do calendário civil à

literatura e promover eventos alusivos

a data";:
.

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

ESPECIAL QUINTA-FEIRA
.................................................................................... I

A Diretoria (provisó
.

empossada em 1

teve Antônio"

presidente; já a pri ' ira diretoria,
após o registro do Estatuto, foi
empossada em 17 de março de 12�l,
sob. a presidência de Gilberjs .'Ü1,_ =($1 'v
Salomon. A atual diret ., 1"é .ss�'d

I
' \'''<

em 1997, tem em :Q�
1%:/'

Silva Mendes a' figur
presidente. G.t
Em r de seteJtl>�o <1:( 1.

no

Espaço Cultur raça Angelo
Piazera, a Apeij lançou sua primeira
coletânea, IüPoetando & 10 Contando· ...

em 1998 lançou a coletânea Poetal1dQ
�,Contando e, em 1999, a també '\�
coletânea Poetando e Contá'A
O Vol. 3 da coletânea Poetando($!i'k

h"Ar .�.

Contando, apresentando os tral5alh

de seus associados, convidados; �.�
'ii#

classificados no 10 Concurso Apeijas
de Poesias - 1999, foi lançado no dia 21

de dezembro de 2000. Por uma feliz

coincidência e agradável surpresa, ni: �
.'"

mesma data, a Apeijas foi reconhecidrf
como entidade de Utilidade Pública

Municipalpela Lei N.o 2.781.
A Associação de Poetas e Escritores

Iridependentes de Jaraguá do Sul

reúne-se aos sábados, quinzenalmente,
no Centro.Cultural de Jaraguá do Sul -

SCAR.

§.%�
. ·'a 21 de dezembro de 2000, data
memorável para a entidade.

Também realizou dois concursos

Dia 23 de março Jaragu,
Junte-se 'o
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Sede da imobiliária,' que está situada à Rua João Planinscheck, nO 302 ..
O telefone para contato é 275-0019

GARCIA
vai oferecer loteamento novo na Vila Rau

r

IMOBIL�
,

PORTOCRED
EMPRÉSTIMO PESSOAL

• Em até 12x com cheque
• Liberação no dia

.

• Finccicmento de veículos

I-R-u-a-Ce-'.-P-,o-cÓp-io-G-o-m-es-t/-e-Ol-iv-ei,-a,-B-3- 370-0417-• Não fechamos para almoço

QUALIDADE NO ATENDIMENTO E NA P�ESTAÇÃO
DE SERVIÇO-É FUNDAMENTAL PARA FAZER COM

QUE O CLIENTE RETORNE A QUALQUER
.

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CIENTE DISSO, A
IMOBILIÁRIA GARCIA ATUA COM

PROFISSIONALISMO NO MU N/ICÍPIO, S EM PR E

OFERECENDO AS MELHORES CONDIÇÕES DE

NEGÓCIO PARA AS PESSOAS QU E A PROCU RA.

Há 13 anos trabalhando no setor imobiliário, o

estabelecimento comercial atua fortemente no ramo de

venda de loteamentos e venda de residências de terceiros.

Desde quando deu início neste trabalho, há 13 anos, a

família Garcia (Onésló, Fernando e Fabrício) sempre'
atuou no seçmento de comercial ização de loteamentos e

,

considera este um mercado promissor, até os dias de hoje.
"Quando nós começamos, era tudo em máquinas de

escrever, hoje a empresa foi toda informatizada e conta

com profissionais devidamente treinados e .

capacitados para, desempenhar determi�ada
função", esclarece Fernando Garcia,
preocupado em garantir atendimento de.

primeira qualidade para os clientes.

Ele destaca que esta linha de loteamentos

populares tem bastante procura,
principalmente nos bairros Estrada Nova e

Chico de Paulo. Para o próximo mês, a Imobiliária Garcia vai oferecer novo

loteamento, no Bairro Vila Rau. "Trata-se de um espaço grande próximo a

escolas, creches, supermercado", informa, acrescentando que o cliente dá
uma entrada e o restante do saldo é parcelado com valor especial. "É uma

das melhores condições de. financiamento."
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SÃO LUIS - Sobrado

cj 178,OOm,2, .

suíte + 2 qtos,
escrit. sarada e

demais dep.
R$ 78.000,00

\

SÁBADO, 16\de março de 20�2

Hilmar R.' Herlel
Corretor de Imóveis

Cr-eci 9561- SC

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

VENDE-S'E
1. TERRENO com 3.500 m2, ideal para mercado ou transportadora, defronte AGC, SC 416,

a 1 km da BR 280, Prox. Kienen, Bairro Vieiras, Jaraguá. Aceita negociar .. R$ 1.50.000,00
2. IMÓVEL RURAL, c/170,.000 m2, 4 riachos, lugar isolado e tranqüilo, ideal para chácara,
pastagem ou plantação de palmeiras, Bracinho, Schroeder R$ 55.000,00

3. IMÓVEL RURAL, 21 mórgos, fácil acesso, 4.000 palmeiras, 5.000 bananeiras, água,
3 lagoas,um 'rancho de madeira boa, em Duas Mamas, Schroeder... '.' R$ 50.000,00

4. CASA mista(130 m2), terreno com 1125 m2,R. Dom Pedro, Rio Hern R$ 40.000',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. CASA alvenaria, 70 m2,c/2 quartos, Bracinho - Schroeder R$ 16.500,00
7. CASA alv. 147 m2, terreno 450 m2, R. Guilherme Zerbin, Centro i•••.• : . R$ 50.000,00
8. CASA em construção (147'm2), terreno 450 m2, prox. Marisol, R. Minas Gerais,

em Schroeder (Aceita entrada + parcelas ou troca p/< valor) .R$ 28.000,00
9. SALA COMERCIAL(50m2), casa(75 m2) e imóvel(720m2), excelente ponto, esquina ruas

Marechal e Florianópolis, próximo Marisol, Schràeder. Aceita negociar R$ 80.000,00
10. TERRENO urbano, 75 frenteX35m,c/água, R. Princesa Isabel, Schroeder R$ 50.000,00
11. TERRENO urbano, 540 m2, Loteamento Garcia- Aceita financiaménto .R$ 6.000,00
12. TERRENO urbano, 490 m2, Loteamento Garcia- Aceita financiamento R$ 4.000,00
13. CHÁCARA com 14.500 m2, casa 140 m2, mista, vista do vale, pomar, água domoro,
duas lagoas grandes c/peixes, em Schroeder I, somente até final deste mês .. R$ 55.000,00

14. IMÓVEL URBANO, c/ 4.888 m2 (52x94), sem benf, R. Marcelino Zanella .. R$ 35.000,00
15. IMÓVEL RURAL, c/24 morgos arrozeiras, Santa Luzia R$ 100.000,00
,16. IMÓVEL RURAL, 150.000m2, c/2 casas boas de material, água, arado, pastagem, milho,

.

aipim, gad.o, galinhas, marrecos, palmitos, riacho, frente p/2 rlos.Bracinho, Schroeder
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smoveis
ALUGA-5E - casa anualmente.
Tratar: 370-9282.

ÁGUA VERDE - Vende-se ou troca
se por, casa de maior valor. Tratar:
372-0665. "

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

ANA PAULA IV - Vende-se, mista, cj
7 ,5xll,0 + gar, 3,5xll,0, terreno cj
270m2 + fone. R$ 16.000,00, aceita
carro no nego Tratar: 273-0461.

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.

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$ 60.0bO,00. Tratar: (47) 456-
2730, com Constantino.

CHÁCARA - Vende-se ou troca-se,
próx. a praia. Tratar: 372-0665.

CHICO DE PAULO -: Vende-se,
mad., 80m2• Terreno cj 580m2•
R$ 20.000,00. Tratar: 9104-4588.

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,OOO,00. Tratar: 371-4626.

CZERNIEWICZ - Vende-se, 800m da

rua principal. Casa cj 270m e

terreno cj 1400m. Tratar: 371-0742.

CZERNIEWICZ - 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

n·134. Tratar: 275-0845.

GUAMIRANGA - Vende-se, próx.
Dalcelis, alv. R$15.000,00. Tratar:
373-1118, cj Jair ou Vanilda.
Aceita-se contraproposta.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - permuta
se cása, 3 qtos, zbwc, sala, cozinha
+ edícula, centro. R$ 70.000,00.
Por residência em ·Jaraguá do Sul.
Tratar: (47) 361-6226, cj Luis.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
em alv., cj 70m2, área de 432m2, a
500m da Maíwee, cj qto, cOZ., bwc,
gar., cj telefone convencional.
R$ 29.000,00, nego cj carro. Tratar:
9101-4214, cj Ruy. Necessito negociar
cj urgência, motivo de mudança.

BARRA DO SUL - vende-se, 800m
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

GUARAMIRIM - Vende-se, Bairro Avaí,
madeira, cj 54m2• R$ 12.000,00.
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 371-0695.

JOINVILLE - Vende-se ou troca-se

de madeira, por casa do mesmo

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

LOr. SANTO ANTONIO - Vende-se,
alv., 100m2• R$ 18.000,00.
Tratar: 9104-4588.

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 ná Ilha da f1igueira,
alv., cj 3 qtos e demais dep.
R$ 45.000,00. Tratar: 275-0051.

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 BRASILlA - Vende-se, nova.
R$ 65.000,00. Tratar: 9953-2627, cj
Samir.

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) 369-4922, cj Roberto.

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

OFERTA DA SEMANA
RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO

EDIFÍCIO
Cond. Versalhes
Vila Lenzi
Barra do Rio Cerro
Ana Paula
Vila Nova
Ed. Dianthus
Ed. Teresinha

APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Casa alv. c/ piscina +mobiliada

.
Casa alv., 3 suítes c/ piscina
Ótimo sobrado c/ piscina - Lot. Papp
Casa alv., 2 dorm, s/ garagem
Casa alv., suíte + 2 qtos, c/ garagem,.
Cobertura c/ acabamento de la

Vila Lalau: 2 dorm., c/ garagem.

VALOR:
R$ 700,00
R$1.150,OO
R$ 800,00
R$180,OO
R$ 500,00
Negociável
R$ 250,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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imóveis

275-0510
Av. Mal. Deodoro, 1085 - sala 1 - Jaraguá CIo Sul- se

EDIFíCIO ERSCHING

Apartamentos de 2 e

3 quartos) com suíte)
banheiro SOCia4 sala
em "L"para dois

ambientes) copa]
cozinha) varanda com

churrasqueira e pia)
área de serviço) ar
condicionado
embutido

o condomínio possui:
8 andares com 4

apartamentos por
andar, 2 elevadores)
garagem
individualizada)
biacletano, salão de

festas) salão de jogos
com varanda) piscina)
plqy-ground

CATARINA

BELEZA SOFISTlCAÇA-O E SEGURANÇA) QUEM SONHAVA COMA CLASSE E O

CONFQRTO DE UMAPARTAMENTO BEM LOCAUZADO) AGORA TEMA

OPORTUNIDADE DE MATERlAUZAR ESTE SONHO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ba�éo Volkswagen •

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER*

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 8h às 19h
Sábados: 8h às 12h

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Gol Speclcl (coo.: 5YIOA4): preço promocional à vista a partir de R$ 14.490,00. cs i.o 16V 4P (cód.: 5XllN4-4P): preço promocional à vista a partir de R$ 20.484,00. Gol Entry levei [cód.: 5XIOM4): preço promocional à vista o partir de R$ 16,573,00: Sobre o preço base de cada vefculo serão

.

adicionados os valores de frete e pintura. Falos meramente ilustrativas. Estes veículos estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do.Ar por Vefculos Automotores. Distância móxima de 200 Km a contar da Concessionória.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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serviços

Rua Reinoldo Rau, 519 - Centro - Jarag'Uá do Sul - SC

Islc:

·ur
tan,e&es

371-2447

O melhor atendimento da cidade

-��,�.=
Irmáqulnas Indústria
a Comórafo ltd.;a. - ME

Trabolhomos com vendas e consertos:
* Molores Eslacionórios * Motossem
* lava Joio * Rocadeira

* Assistência 24hs
* Aspirador * Mótobombas www.irmaquinas.cjb.nel* Compressor, elc... * Enlre outros ...

R. CeI. Procó io Gomes de Oliveira 1651 . Centro - Jaro uó do Sul

�&��JM;lis
Para

anunciar

ligue:
371-1919

�
,

CLINICA DE MASSAGEM

PE
*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

.CLASSI
L JJ

Para anunciar ligue:
371-1919

CORREIO DO POVO

5 %
JORilALB

19%
OUTROS

ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil

do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, ,Estado de Santa Catarina,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo

seus documentes pela lei, a f,im de se habilitarem para
casar os seguintes:

. EDITAL n2 23.654 de 11-03-2002 ,

TIMÓTEO ATíLlO UBER E ROSANG'ELA DE FÁTIMA XAVIER _

Ele, brasileiro, solteiro, supervisor de produção, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua 979, Três Rios
do Sul, nesta cidade, filho de Atilio Eugenio Uber e Etelvina
Andriolli Uber.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Curitibanos, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua 979, Três Rios do Sul,
nesta cidade, filha'de Juvenil Xavier e Ivonete Aparecida de
Oliveira.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar
o presente Edital, que será publicado pela imprensa e em

'Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

370-7271
.

Produtos de Limpeza Ltda.

, Cloro desinfetantes

Detergentesmultiuso e
�rodutos de Limpeza em Geral

Rua 25 de Julho, 662 - E-mail: .alana@n�tuno.com.br

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:
9981-3627, últimas
vagas - ligue já.

R$ 15.000,00 à
. R$ 65.000,00
Parcelas à, parti r de

R$136,00
Aut. do Banco Central

Inf. 9981-3627

COMUNICADO
PEPA COMÉRCIO DE VEíCULOS lTDA., empresa
estabelecida na Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
1269, inscrita nó CGCMF nº 81.372.682/0001-65,
inscrição estadual 251.861.058, comunica através do
presente instrumento, que foram extraviados os blocos
de notas fiscais modelo 1 e 3 série B/1 e E/1, com
numeração de 1 a 50.

Jaraguá do Sul, 12 de março de 2002.

,

INmCEDEPRIFIR!JKJA
OOWoPllQUISADQ
EM JW.GUÁ 00 SUL
fONlI: POOOIJM PIlQUISAS

Assine o melhor jornal. 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�e acham
neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ADEMIR BERTOLl - R EQUADOR 108 - NESTA;
ALEXANDRE REIS - R JOAO ARNOLDO MARTINS 193 - NESTA;
ANTONIO RIBEIRO DE ASSUMPCAO - RUA RIO DE JANEIRO 225
- NESTA;
CHARADA LANCHES-LAN E COM DE P -,RUA 13 DE MAIO 74 -

NESTA;, '.
II

CHARADA LANCHES-LAN E COM DE P - RUA 13 DE MAIO 74-

NESTA;
CLAUDIO LUIZ SALLES FARIAS OU MIRTES EWALD FARIAS - RUA

REINO�DO RAU 45 - NESTA;
DANCETERIA LlDER CLUBE LTDA __:_ RUA JOINVILLE -2070 -

NESTA; ,

DANCETERIA LlDER CLUBE LTDA - RUA JOINVILLE -2070 -

NESTA;
DISTRIBUIDORA DE ERVAS NILSEN LTDA - RUA CARLA RUBIA
DROSSE 53 - VILA RAU - NESTA;
FERRAZ & WEILLER IND E COM LT - R LEOPOLDO JANSSEN' 305

-,NESTA;
FONTE DE ARTES E ARTESANATOS, LTDA - M E - R LEOPOLDO
JANSSEN 238 - NESTA;
FRAMCISeO JOSE SALVADOR - R JOAO M.L.BRAGA 234 - NESTA;
FRAMCISCO JOSE SALVADOR - R JOAO M.L.BRAGA 234 - NESTA;
GILBERTO EDISON RAMOS - RUA ANTONIO EMMENDORFER S/
NR - NESTA;
HILARIO DA ROCHA - POCO GRANDE S/NR EM FRENTE IGREJ �

NESTA;
.

HILSON JOSE PIOTROVSKI - R FREDERICH WILLlAN SONNEHHOL
400 - NESTA;
ICTHU.S WORDL LTDA - RUI>; WALTER MARQUARDT 100 _;_ NESTA;
JANUARIO SOBERANSKI - RUA DOMINGOS ANACLETO GARCIA S/
NR - NESTA;

,

KMAR CORRETORA DE SEGUROS - R CEL PROCOPIO GOMES
480 - NESTA;
LUCIMAR CONFECCOES LTDA - RUA EMILlO PRUSS 91- NESTA;
LUIZ CESAR ALVES - RUA GOlAS DE FRONTE NR 220 VILA LENZI
- NESTA;
MAGNES BOTELHO DE OLIVEIRA - RUA MARTIN STAHL 597 -

NESTA;
MARIA APARECIDA ANDRE - RUA JULIO TI5S1 337 - NESTA;
MARISTELA TAVARES - RUA TIFA UNIAO S/NR RIO CERRO II -,

NESTA;
MISAEL MACHADO - RUA AGUAS CLARAS AO GRUTA S/NR ILHA
DA FIG - NESTA;
MONICA ELI WACKERHAGE - RUA BERTHiX WEEGE 128 RIO CERRO
- NESTA;
NELSON DOS SANTOS - RUA JOAO PLANINSCHECK 627 - NESTA;
P A MULTISOM DO BRASIL IND E COM LTDA -' RUA JOAO

PLANINSCHEC,K 1424 SALA 2 - NESTA;
REFRIGERACAO FRIGOMAK LTDA/- R POMERODE S/NR - N'ESTA;
REYNALDO LUIZ AGNER SILVA - E EXPEDICIONARIO ANTONIO
CARLOS FERREIRA 6 - NESTA;
RINALDO PINTER - NESTA;
RINALDO PINTE'R - NESTA;
'ROSITA HACKBARTH - RUA DOMINGOS ANACLETO GARCIA S/NR
- NESTA;
RU�ENS GOMES FERREIRA - ROD BR 280 KM 71 -;- NESTA;
SERGIO VICTOR SANTINI - RUA JOAO PLANINSCHECK 1012 -

NESTA; -

SERGIO VICTOR SANTINI - RUA JOAO PLANINSCHECK 1012 -

NESTA;
T J ARQUITETURA E CONSTRUCAO - R JOSE NARLOCH 996 - II

NESTA;
TERRAPLENAGEM JARAGUA W.M. LTDA - RUA ANTONIO JOSE
GONCALVES 33 - NESTA;
VALDIVIA BUDAL ARINS PEIXER - RUA JORGE CZERNIEWICZ 142
- NESTA;'
VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILlARIOS LTDA - RUA EXP
GUMERCINDO DA SILVA 119 - NESTA;
WALTER LEOPOLDO RADUNTZ - R ELEONORA SATLER PRADI
285- NESTA;

, ...0.0

,

E, corno os dites devedores não. feram encentrades eu se recusaram

a aceitar a devida intimoçôo, faz, per intermédio. de presente Edital,
para que os mesmos cempareçam neste Tabelienate na Rua Arthur
Muller, n? 78, no. prazo. da Lei, a fim de liquidar e sE)u debite, eu
entôo, dar razão. per que não. e faz; sob.c pena de serem os referidos

pretestades na ferma da Lei, etc,

Jaraguó de .Sul, 13 de Março. de 2002
IIten Heffmann

Tabelião. Substituto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

Costa, à SOm do trevo de
Schroeder

5061 - NEREU RAMOS - casa alv., cl
96m2, 3 dorm., 1 bwe, sala, copa, coz.,
lav. Terreno cl 690m2 (esq.) R. Adolfo
ffienel, 14 - R$ 25.000,00 + financ. CEF
R$ 390,00

�=�=��
- Galpão cl 280m2 -

Terreno cl 637m2• R. Angelo
Schiochet - Valor negociável

-S053 - JGUÁ ESQUE'RDO - Casa
alv., el 195m2, suíte + 4 dorrn., 1
bwc, sala, copa, coz., lavand.,
terreno cl 450m2 - R. Cá rios
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, suíte + 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

5068 - AMIZADE - casa alv. nova,
cl 144m2, suíte + 2 dorm., 1 bwc,
sala estar/jantar, coz., lavand., gar.
Terreno c/, 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

5063 - VILA LENZI - çasa alv. cl
152m2, 3 dorm., 2 bwc, sala
estar, jantar, COZo cl armários,
lavanderia, garagem, piscina.
Terreno cl 420m2• R. Lorival

Zocatelli - R$ 85.000,00

5062 - JARAGUÁ ESOUERDO - casa
'

alv., cl 175m2, 3 dorm, 2 bwc, coz.,
lav., sala estar/jantar, garagem pI 2
carros. Terreno cl 487,50m2 - R.
Victório Pradi, 313 - R$\68.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(

Engetec Conatrutora e Imobiliária
F=one/Fax: (047) 370-0919/370-0819

E-mail: engetecj@zaz.com.br
\

RualPad're Francken, 253
,

CRECI934·J Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772 �
BARRA
1001- Coso sem benfeitorias. Terreno c/530m2. Área do Imóvel construído 67,50 m2 RS
30.000,00. Ruo ÂNGELO RUBINI N'322. (Frente 00 Bonolli Construção).
1002 - Coso c/ 3 quartos, bwc, cozinho, solo, gar.ogem. coso tem 90,00 m2 de área construído.
Terreno c/ 600 m2. OBS: Sem escritura nem desmem... RS 32.000,00
1003 - Terreno com 373,59 m214x 27,12. RS 30.000,00. Ruo Tercílio Bortolini lote 09
00 Iodo do futura loja do Bonolli.

,

1004 - Borro do rio cerro: Terreno c/ 500 m2/ loteom�nto Rosá por RS 15.000,00 passando
o supermercado Guesser. (Proprietário Roberto Raposo).
100S- Barro do rio cerro: Terreno com +- 320,00 m2 / loteamento Roeder RS 7.000,00
(Proprietário Chaveiro São Pedro). RS 26.500,00.

VILA NOVA
1006 - Coso de madeira e terreno com 300 m216x 19R526:500,00 (frente Molhos Vila
Novo).
1.007 - Terrenos com 425,25 m2 (l5x28,35) 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 56.0aO,00
1010- Terrenos com 570,00 m2 (15 x 38) RS 60.343,00
1Q 11- Edf. Porto Belo (Ruo Antes do edf. Morangoni) Apto c/ 2 quartos + solo + cozinho,
lavanderia + sacado, garagem p/ 1 corro. RS 57.000,00/ aceito RS 35.000,00 e o reslo em

condições. No mesmo edf. opto 260 m2 (2 aptos juntos) com 2 garagens RS 150.000,00.
1012 - Edf. Mormigoni c/ 2 quartos + solo, cozinho, bwc, lavanderia, garagem RS 60.000,00.
(proprietário de schoereder)
1041- Coso em alvenaria, próximo 00 Forum com solo de visitas com 2 ombi:�tes, suíte com

doset, socado, hidromossogem, 2 quartos e 1 suíte de visitas, cozinho com armários embutidos
revestido de granito, sola comercial independente, com 55,70 m2, salão de festas, 2linhos
telefonicos,etc ... RS 220.000,00

ILHA DA FIGUEIRA
10 13 - Sobrado otrás,do Dreom Cor, com suíte + 2 quartos RS 53.000,00
10'14 -loteamento leoni, coso pré moldado tem 90,00 m2, terrena com 450,00m2 RS

1033 ., Ed. ISABELA -

, I

com 132,11 m2,
1 suíte t 2 quartos, 2

Bwc, sacada, cozinha,
lavanderia, garagem,

sala, piscina e salão de
festas. RS 79.000,00.

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

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

PRECO: à vista em c/inheiro RS 160.000,00 ou aceita-se,

tuc/o em veiculos, com valores a combi�ar

59.000,00.
/

.

1015 - Coso com 110 m2 3 quartos, solo cozinho ... , terreno com 375,00 m2 RS 37.000,00
loteamento Juco Ribeiro.
1016 -loteamento do Dono Olinda Terreno com 304 m216x 19 RS 15.000,00 Ruo Santo Júlio.
1027- Coso misto + coso pequeno em alvenaria c/ 190m2 de construção e 515m2de terreno. RS
60.000,00.

1028-Terreno no loteamento Versolles com área de 450m2 no volorde RS 25.000,00

VILALENZI
, 1029 - Terreno com 450m2 próx 00 materiais de construção Piermonn RS 17.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO
1030- Terreno no condomínio'ozoléio c/720m2 RS 32.000,00.
1036 - Coso com 110m2, 3 quartos, solo, cozinho, bwc, permuto por apartamento no condomí�io
Amizade e aceito corrº até 10.000,00. Ruo Horácio Pradi. RS 47:000,00

VILALALAU
lÕ17 - Terreno c/ 585,00m2e sobrado com 140,00m2 RS 70.000,00 posso o ponte do Ilho do

Fi�ueira paro Vila lolou entra noprimeira o direito.
10 18 - Apto Vitória Régio 3 quartos, bwc, solo, cozinho, lavanderia, garagem p/2 carros RS
15.000,00 entrado + 17 o,nos de 370,00 junto o m.

,

1019 - Apto. próx o recreativo Morisol, com suíte + 2 quartos 240,OOm2, solo cozinho, dep.
completo de empregado RS 100.000,00

CHICO DEPAULA
1031- Terreno com 714m2 (próx Morcollo, frente o usimox) RS 26.000,00

CENTRO
1032 - Ed. schiochet com 1 suíte + 2 quartos, solo, cozinho, dependência de empregado,
lavanderia, garagem p/ 1 corro, salão d� festas e piscina. RS 85.000,00
1033 - Ed. isobelo com 132,11 m21 suíte + 2 quartos, 2 bwc, socado, cozinho, lavanderia,
garagem, piscina e salão de festas. RS 79:'000,00'

,

1034- Terreno no ruo José Emmendoerfer, 14l6, próx 00 ed. omoronthus 00 Iodo do quadro
Tres oméricos, área de oprox�I.730m2 com uma coso de alvenaria com 106m2
RS 160.000,00. Aceito-se corro

1035 - Apto com uma suíte mais 2 quartos, mais dependência completo de empregado, 2 solos,
lavanderia, cozinho sob medido, bwc social no valor de 58.000,00 (Reinoldo Rou, em frente ao
Smurf lanches.)
1037- Terreno com área de 650m2, em frente 00 Ed. Amoranthus. RS 60.000,00.
1038 - Apto no Edf. Carvalho com 1 suíte + 2 quartos, solo, cozinho, lavanderia, dependencio
de empregado completo, mais 1 bwc social. Apto c/153m2. RS 60.000,00 + 38 parcelas junto

y

o Caixa EconômicoFederal..
,

1039 - Apto no Edi.corvolho com 1 ;uíte+ 2 quartos, solo, cozinho, lavanderia, dependencio
de empregado completo, mais 1 bwé social. RS 90.000,00
1040- Edf. Jaroguá 13; andor. Apto de frente poro Epitácio pessoa com 1 suíte + 2 quartos
e dependêndn completo de empregado. RS 43.000,00 e assumir financiamento junto am.

UERNIEWU
1020- Coso 2 andores c/ suíte + 2 quartos (entrado no ruo d� Pomo) RS 130.000,00 (Casado
Gislono, amigo do Noiono).
1021- Terreno Ruo Roberto Ziemonn (próx Canarinho) com 2.548,91 32 x 24,80 RS 250.000,00
1022 - 2 cosas com terreno de +- 650 m2 RS 90.000,00 (Nelson/Alexandrino)

TRÊS RIOS DO NORTE
1023 - Coso de alvenaria c/3 quartos, 2 bwc, coz�ho. Terreno com 450,00 m2 RS 16.000,00

ESTRADA NOVA
1024 - Terreno com 427m2, e coso tom 80m2. 3 quartos, solo, cozinho ... RS 21.500,00
VILARAU

'

102S - TERRENO COM 450,00M2, CASA C/ 110M2. RS 22.000,00 entrada + 9.000,00 soldo
devedor. Prestação 152,00. 2 quartos + bwc, 2 solos+ cozinho.
1026 - Terreno 13x 35 455m2 RSI6.000,00 em fernte 00 loteamento Renocenço

AMIZADE

1032 - Ed

SCHIOCHET - 1

SUíTE-t 2 QUARTOS,
SALA COM SACADA,
DEPENDÊNCIA DE

EMPREGADA, COZINHA
LAVANDERIA, GARAGEM

,
"

PISCINA E SALAO DE

FESTAS. RS 85.000,00

�
C
.....
..

ln
ln

RUAJOSÉEMMENDOERFER 1041 - AVAI/GUARAMIRIM - Coso em alvenaria, c/oprox. 133m2, c/ 1 suíte + 2 qtes, solo, coz., 2 bwc, escritório e demais

dep., piscina, incluindo no porte interno os armários de 2 qtos e cozinho. Terreno c/364m2• RS 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 16 de março de 2002 CORREIODOPOVO 9

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

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

COO 180 - SÃO LUIZ -

Residência medindo I 44,OOm2 .. I

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

COO 20 I - Centro -

Lanchonete completa com o

prédio - instalações para
lanches, refeições, sorvetes e

sucos - Valor R$ 45.000,00

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

Valor R$ 20.000,00

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

Valor R$ 35.000,00

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

Valor R$ 70.000,00 .

.

COO 200 - Barra do Rio Molha -

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

Valor R$ 45.000,00

COO 013 - Ana Paula - 3 qtos, 2

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

COO 021 - VILA RAU - Residência
'medindo I 72,OOm2 - construção
moderna - I suite, 2 qtos, sala, copa,
coz., lav., 2 bwc, dispensa, área de
festas cf chur., terreno todo murado,
casa nova - Valor R$ 75.000;00

COO 089 - ILHA DA
/ FIGUEIRA - SOBRADO
NOVO - I suite com closet, 2
qtos, 2 salas, copa, cOZ., g<)l". - Valor
R$ 95.000,00 - aceita troca

COO 108 - SAO LUIZ - Sobrado - I
suite com closet mobiliado, cozo rnob.,

2 bwc mobiliados, 3 qtos, 2 salas,
.

mobiliadas, 2 gar., dispensa, área de
festas - Valor R$ 120.000,00

COO I 14 - VILA LENZI -

SOBRADO !'IOVO - I suite, 2

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

R$ 95.000,00

COO 058 - Ana Paula - 3 em I -

Sala comercial com bwc, residência
em alv. cf 3 quartos, galpão em alv. cf

bwc - Valor R$ 90.000,00.

COO 075 - BARRA

LOTEAMENTO PAPP - casa em alv.
medindo I 74,OOm2, terreno medindo

524,OOm2, I suite, 2 qtos, 2 bwc, sala,
copa, coz., lav., dispensa, gar., terreno
todo murado - Valor R$ 130.000,00

- Casa mista, terreno todo
murado medindo 588,OOm2 - 3

qtos, sala, coz., lav., bwc, gar.
Rua José Emendoerfer - Valor

R$ 60.000,00

COO 131 - VILA NOVA

Residência medindo 235,OOm2 - 3

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

Valor R$ 120.000,00

COO 207 - Jaraguá Esquerdo - I

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

110.000,00

COO 206 - Figueira - 3 qtos,
2 salas, 2 bwc, coz., lav.,

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

COO 176-ILHADAFIGUEIRA
- Residência em alv. medindo

2.000,OOm2 - I suite, 2 qtos, 2

salas;2 bwc, cOZ., I<iv., dispensa, gar.,
área de festas, piscina, ,terreno
medindo 2.000,OOm2 todomurado

- Valor R$ 75.000,00

COO II I - AGUA VERDE -

Residencia mista - 3 quartos, 2
salas, coz., lav., bwc, gar., galpão
nos fundos, terreno todo murado

- VALOR R$ 32.000,00

COO 157 - VILANOVA - Residência
medindo I 92,OOm2 - I suite, 2 quartos,
2 salas, eopa, coz., lav., 3 bwc, dep. de
empregada com bwc, 70% mobiliada-

Valor R$ 130.000,00

COO 116-ANAPAULA
Residência em alvenaria - 3 quartos,
sala, coz., lav., bwc, terreno todo
murado - Valor R$ 60.000,00

COO 034 - BAEPENDI - Sobrado
medindo 350,OOm2 - I suite, 5 qtos
e demais dep. - ao lado da Rádio

Jaraguá- Valor R$ 160.000,00

RESIDENCIAL
CATARINA ERSCHING
· 8 andares com 4 aptos por andar
· 2 elevadores - gare - bicicletário - salão de

festas - �iscina - salão de jogos - play ground
· Aptos de 2 e 3 quartos, com suíte
· Bwc social - sala em dois ambientes - copa
cozinha - ar condicionado embutido

Localização privilegiada (CENT�O)

COO 165 - SCHRQEDER - MINI

CHACARA - Residência em alv.
nova - I suite, 2 qtos, sala, coz., lav.,

bwc, área de festas, piscina em
construção, fonte, grande área de

jardim, terreno todo murado -

I VÀLOR R$ 35.000,00

COO 203 - OURO VERDE -

Residência em alv. medindo

40,OOm2 - I qrtos, copa/coz.,
lav., bwc - R$ 20.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Carstens Leiloeiro

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO
Dia da Praça:
Dia do Leilão:

IO/ABRIU2002 - às 13:00 horas

24/ABRIU2002 às 13:00 horas

Local: Rua Marina Frutuoso, sinO - Centro - Jaraguá do Sul/SC

Artur Henrique Carstens elou Paulo Mário Lopes Machado, Leiloeiros Públicos
Oficiais, devidamente autorizados pelo Exmo. Sr. Dr. Nivaldo Stankiewicz, Juiz
da Vara do Trabalho de Iaraguâ do Sul/SC, venderá em Praça na forma da Lei,
em dia, hora e local supracitados, os bens penhorados nos processos, conforme
relação abaixo e, caso não haja licitantes, nem sejam adjudicados os bens, será
realizado Leilão, segundo preceitua o Artigo 888, parágrafo 3°, da CLT, no mesmo
horário e local, cuja data, constante acima, já fica designada:

VT-CPE6/01

Exeqüente: MARIO LUIS XAVIERCANDIDO
Executada: BELEMAR TRANSPORTES LTDA.
Bem: Imóvel constituído de terreno com área de 602.800,00m2, sem benfeitorias,
localizado nos fundos do lado ímpar daEstradaDuasMamas, na cidade de Schroeder,
distante 18 km do centro, com as seguintes confrontações: fazendo frente com a

referida rua com 110,00m, travessão dos fundos com terrasDomínio DonaFrancisca,
em 11O,OOm, extrema do lado direito em 5 .480,00m com terras de Domínio Dona

Francisca, e do lado esquerdo com terras de DomínioDonaFrancisca, medindo com .

. aquele 5.480,OOm. Registrado noC.RI. daComarca deGuaramirim sob o n° 13.348,
avaliado emR$18.000,00 (dezoitomil reaís). Omesmo bemj á se encontrapenhorado
nos autos do processo 371/00.

VT-AT40/00

Exeqüente: ANELISE TEREZINHA BORGONHA DOS PASSOS

Executada: INDÚSTRIA ECOMÉRCIODECONFECÇÕESKARIANA-LTDA.
e OUTRO (02)
Bens: 01) Imóvel constituído de terreno situado nesta cidade e Comarca de

Guaramirim, contendo a área de 24.600,75m2, sem benfeitorias, localizado no lado

ímpar daBR 280Km 48, direçãoGuaramirimBR 101, distante 8 Km do centro de

Guaramirim/SC, fazendo frente em 120,00m com a BR 280, travessão dos fundos
em duas linhas, uma de 32,00m com terras de Faustino Ferrari e a outra de 68,00m
com terras de Arnoldo Conzatti, extrema do lado direito em 315,00m com terras de

Landolin Stein e do lado esquerdo em 273,00m com terras de Elisita Piske, Irineu
Piske eEdith P. Ristau. Commatrículan° 12.149 noC.RI. daComarca deGuaramirim/

SC, de propriedade de Indústria e Comércio de Confecções KarianaLtda., avaliado
emR$33.000,00; 02) Imóvel constituído de terreno situado nesta cidade e Comarca.
deGuaramirim, contendo a área de 27.490,50m2, sem benfeitorias, localizado no lado

ímpar da rodoviaBR 280, distante 6km do centro deGuaramirim/SC, fazendo frente

em 72,70m com aRodoviaBR 280; travessão dos fundos em 84,60m com terras de

Faustino Ferrari; extrema do lado direito em três linhas, sendo a 1 a em 56,00m, a 2a

em 35,00m ambas com terras de Irineu Krause e a 3a de 291,50m com terras de

Pedro Almiro Weber e do lado esquerdo em 31O,'00m com terras de Gustavo Ristau.

Commatrícula n° 12.310 noC.RI. da Comarca deGuaramirim/SC, de propriedade
de Indústria e Comércio de Confecções Kariana Ltda., avaliado em R$35 .000,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$68.000,00 (sessenta e oito mil reáis). Os bens já
foram também penhorados nos autos do processo n° 111/00.

VT-AT51/98

Exeqüente: LISIANE SCHENKEL

Executada: LEONESILVA-ME
Bens: 01) Aparelho de som, AIWA, modelo HSX 3.300, comCD, duplo deck, duas
caixas acústicas PIONEER, 30 wattslcada, bom estado, avaliado em R$350,00;
02) Televisor colorido, SANYO 20", com controle, 181 canais, bom estado, avaliado
em R$250,00; 03)Vídeo cassete, SANYO, quatro cabeças, bom estado, seminovo,
avaliado em R$330,OO; 04) Receptor de antena parabólica, POLO SAT, bom estado,
avaliado emR$150,00. TOTALDAAVALIAÇÃO.;R$1.080,00(hummileoitenta
reais). Local pi vistoria: Rua PauloHaffermann n° 170 - Jaraguá do Sul/SC, com o

Sr. Leone Silva.

VT-AT144/00

Exeqüente: SíLMARADE FÁTIMA PIRES eOUTROS (04)
Executada: BORDADOSGUARAMIRIMLTDA.
Bens: 01)Máquinas de costura industrial, overlock, FLYNGMAN,modelo 641-19,
razoável estado, avaliada em R$500,00; 02) Microcomputador processadorAMD
K6 (trn), memóriaRAM 64, OMb, disco rígido de 30b, de 350MHz, placa de vídeo
4Mb, placa de faxmodem de 56 Kb, gabinete tipomini torre, drive de 3 Y2, monitor
colorido de 14" LGStudio Works 45ij tecladoHurricane Systems, mouse A4 Tech,
estabilizadorHitech de 1000 Kva, impressoraEpson,modeloFX 2180, equipamento
embom estado de conservação, avaliado emR$2.ooo,OO. TOTALDAAVAliAÇÃO:
R$2:500,OO (doismil e quinhentos reais). Localpi vistoria: BR 280Km 60, n° 15.660
- Guaramirim/SC, com o Sr. DinaelChiodilli

VT-AT206/01

Exeqüente: ELIAS CAETANODA SILVA

Executada: VALCIRMACHADO
Bens: 01) Televisor coloridoPlllLCO IDTACID 20", com controle remoto, razoávei
estado de conservação, avaliado emR$220,OO; 02) FreezerCONSUL, tipo vertical,
modelo Gran Luxo, capacidade 230 litros, branca, razoável estado de conservação,
avaliado emR$380,OO; 03) RefrigeradorCONSUL,modelo Super, branco, precário
estado de conservação, apresentando corrosões, avaliado emR$l00,00; 04) Aparelho
de som FRAHM, modelo HS 5100, tipo 3 em 1, antigo, com toca-disco, duploplay
back e rádio, com duas caixas acústicas, razoável estado de conservação, avaliadoAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - ÇORREIODOPOVO
./ @

Jaraguá do Sul, 16 de março de 2002

em R$80,00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$780,00 (setecentos e oitenta reais).
Local p/ vistoria: Rua Leopoldo Pedro da Silva n° 71 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.
VaÍcirMachado.

VT-AT219/96

Exeqüente: DORll..,EIABAUMANN
Executada: CÍRIOQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.
Bem: Direitos de uso e gozo da linha telefônica (celular fixo) de prefixo e n° (47)
392-3649, avaliada emR$2.700,00 (doismil e setecentos reais).

VT-AT 222/97 (Apensados:1238/98, 1239/98)
Exeqüente: LINDEMAR STAROSKY

Executada: E. R. ARTEMARSOL INDÚSTRIADEPIAS LTDA.
Bens: 01) Vinte e cinco tanques de50 litros, código 1150, medindoO,65 x 0,62, em
Marmorite (mármore sintético) cores variadas, avaliados em R$37,50/cada, total..
R$937,50; 02) Direitos de uso e gozo da linha telefônica de n° 375-1993, avaliada
emR$2oo,00; 03)MicrocomputadorPentium comCD Room, commonitor colorido
14" LG, bom estado, avaliado em R$1.200,00; 04) Impressorajato tinta HP 610 C,
bom estado, avaliada emR$280,00; 05) Freezer CONSUL,modelo Slim, vertical,
branco aprox. 180 litros, avaliado emR$350,00; 06) Freezer horizontal CONSUL,
170 litros, branco, razoável estado, avaliado em R$350,90; 07) Televisor colorido
17", Palcolor, razoável estado, avaliado em R$180,00; 08) Aparelho para antena

.,

parabólica, TECSAT, si controle, avaliado emR$150,00. TOTALDAAVALIAÇÃO:
R$3.647,50 (trêsmil seiscentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos). Local
pi vistoria: Estrada Ano bom sin°, próx. AntigaUsina EnergiaElétrica - São Bento

do Sul/SC, com o Sr. Roland Schwerdtner.

VT-AT 326i97 (Apensados: 358/97, 359/97, �54/97)
Exeqüente: EUGÊNIO STEINMACHER

Executada: DÀRPE INDÚSTRIA ECOMÉllCIODEMALHAS LTDA.
Bem: Tear circular, mini jackard, marca ALBI MASCHINENFABRIK, tipo
RCMSM-GT, diâmetro 30, finura 24,2268 agulhas, n° 14189, bom estado, avaliado
em R$28.000,OO (vinte e oitomil reais).

VT-AT360/99

Exeqüente: TEREZINHALARADOS SANTOS
Executada: CENTRALDE INFORMÁTICA LTDA. - ME
Bens: 01)Microcomputador, processador 486, de 66MHz, memóriaRAM 128Mb,
disco rígido de 640 Kb, placa de rede, gabinete tipo desk top, drive de 3 Y2, CD
Room 24 X, monitor colorido de 14" Itautec SVGÁ, teclado Itautec, equipamento
em razoável estado de conservação, avaliado em R$500,00; 02)Microcomputador
tipoNotebook,MICROTEC, série 0353101, processadorMóbile 386 SX,memória
RAM 12,8Mb, disco rígido de 256 Kb, drive de 3 W', monitor monocromático,
equipamento em razoável estado de conservação, avaliado em R$1.600,00; 03)
Microcomputador processadorPentium, de 300Mlfz,memóriaRAM 128Mb, disco

rígido de 6 Gb, placa de rede, gabinete tipo mini torre, drive de 3 W', monitor
monocromático de 14"Advanced, tecladoMtek, estabilizador GR SavageMK 6000

0,8 KVA, equipamento em razoável estado de conservação, avaliado emR$800,00;
04)Microcomputador processador Pentium, de 166MHz,memóriaRAM 32Mb,
disco rígido de 2Gb, placa de rede, gabinete tipomini torre, drive de 3 Y�", monitor
colorido de 14" SAMSUNG Sync Master 3, teclado Five Star, estabilizador GR

SavageMK 6000 0,8,KVA, equipamento em razoável estado de conservação, avaliado
emR$800,OO. TOTALDAAVALIAÇÃO: R$3.7oo,00 (trêsmil e setecentos reais).
Local p/ vistoria: Rua JoãoMarcatto n" 40/sala 09 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.

Alexandre Katcharowski.

VT-AT372/01

Exeqüente: ALMIRNETO DOS SANTOS (menor) representado/assistidoporJOSÉ
MARIADOS SANTOS

Executada: JANUÁRIOSTINGHEN - ESCRITÓRIOCONTÁBIL
Bens: 01)Microcomputador processador 486,memóriaRAM 120Mb, disco rígido
Generic Ide Disk Type 47, placa de rede Lan Realtek, gabinete tipo mini torre,
drive de 3 Y2", fax modem Standart 300 Bps, monitor colorido de 14" Plug and
Play SVGA, teclado padrão de 102 teclas, mouse serial Logitech, equipamento em
razoável estado de conservação, avaliado em R$500,00; 02) Microcomputador
processador Pentium de 200MHz, memóriaRAM 32Mb, disco rígido de 30 Gb,

controlador Ide padrão PCI, gabinete tipomini torre, drive de 3 Y2, CD room Atapi
48 x, faxmodemHSPK 56 flex PNP,monitorVGA colorido de 14", teclado Winbest,
estabilizadorBST 1200, equipamento em razoável estado de conservação, avaliado
em R$800,00; 03) Três aparelhos de ar condicionado CONSUL, modelo2500, de
10.000 BTU's, tipo quente/frio, razoável estado de conservação, avaliados em

_ R$4oo,OO/cada, total: R$l.2oo,oo; 04)Refrigerador tipo frigobarCONSUL,modelo
TOp, branco, razoável estado de conservação, avaliado emR$2oo,00; 05) Impressora I

HEWLETTPACKARD,modeloDeskjet 560 C, razoável estado de conservação,"
avaliada emR$250,00; 06) ImpressoraEPSON,modelo LX 300, razoável estado de

conservação, avaliada em R$20Ó,00. TOTALDAAVALIAÇÃO: R$3.l50,00 (três
mil cento e cinqüenta reais). Local pi vistoria: Rua Clemente Baratto n° 81 - Jaraguá
do Sul/SC, com o Sr. Januário Stinghen.

VT-CPE 450100
Exeqüente: MARlNES ANDREZ

Executada: AB TÊXTIL INDÚSTRIADO VESTUÁRIO LTDA.

Bem: Máquina de costura industrial reta, SINGER, razoável estado, avaliada em
R$500,00 (quinhentos reais). Local pi vistoria: RuaBernardo Dombusch n° 1.568-
Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Roberto Barros Leite..

VT-AT485/01

Exeqüente: ERCEDILHA PELINTERMARTINS

Executada: RESTAURANTECLUBEALEGRELTDA. - ME
Bens: 01) Buffetfrio REFRIGERAÇÃOALTOVALE, com doze cubas, razoável
estado, avaliado em R$600,OO; 02) Buffet quente, sem marca, com quatro cubas

grandes, duas repartições, razoávelestado, avaliado em R$400,00; 03) Centrífuga
de roupas, HEBE, branca, razoável estado, avaliada em R$200,00; 04) Máquina de

lavar roupas, tipo tanque, HEBE, razoável estado, avaliada em R$150,00. TOTAL
DAAVALIAÇÃO: R$1.350,00 (hummil trezentos e cinqüenta reais)'. Local p/ vistoria:
RuaArthur Gunthern° 350 - Amizade, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Luis Sidimar

Goulart.

VT-AT499/01

Exeqüente: INSTITUTO NACIONALDO SEGURO SOCIAL - INSS

Executada: IPOSTOMIMELTDA.
Bem: Aparelho de somMicro System CCE, bom estado, avaliado em R$370,00
(trezentos e setenta reais). Local pi vistoria: RuaWalterMarquardt n° 467 - Jaraguá
do Sul/SC, com o Sr. Paulo CésarChiodini.

VT-AT526/95
,

)

Exeqüente: LUCI SCHROEDER
Executada: INCOREMOTOPEÇAS'LTDA.
Bem: Imóvel constituído de terreno situado no perímetro urbano desta cidade, no
lado par da Rua 184-Bernardo Dornbusch, esquina com aRua 145-Carlos Blanck,
com a área de 704,05m2, com uma construção em alvenaria de 170,00m2, fazendo
frenteem 17,5Om com aRua 184-BemardoDombusch, coincidindo como alinhamento

predial, travessão dos fundos em 17,OOm com terras de Udo Voigt, extremando pelo
ladodireitoem 43,49m com aRua 145-CarlosBlanck, éoincidindo com o alinhamento

predial, e pelo lado esquerdo em 39,34m com terras da ImobiliáriaMenegotti Ltda.
Com matrícula n° .17.044 do CRI de Registro 'de Imóveis de Jaraguá do SulISC,
avaliado em R$45.oo0,00 (quarenta e cincomil reais).

VT-CPE 526/00

Exeqüente: SALETEDEOLIVEIRAVENERA
Executada:AB TÊXTIL INDÚSTRIADO VESTUÁRIOLTDA.

Bem: Máquina de costura industrial, Overlock, NISSIN, razoável estado, avaliada
emR$600,00 (seiscentos reais). Local pi vistoria: RuaBernardoDornbusch n° 1568
- Jaraguá do Sul ISC, com o Sr. Roberto Barros Leite.

,
.

VT-AT576/97
. .

Exeqüente: CÉLIAMENDES FERNANDES

Executada: CELIMAR INDÚSTRIADEMÓVEIS LTDA. e OUTRO (02)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Rodovia Guilherme Jansen Km 14,

município deMassaranduba/SC, destaComarca, distante 2oo,00m daCidas, contende
a área de 9.534,00m2, com as seguintes confrontações: ao norte com a rua projetada
em 64,00m; ao sul em duas linhas com aAssociação AtléticaCooperjuriti Ltda. em

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARCERIA DENEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Jaraguá do Sul - Sábado, 16 de março de 2002 - E-mail: correiodo�ovo@netuno.com.br

•

GIRASSOLNEGÓCIOS IMOBILIÁRIOSLIDA

•

•

•

•

QUASE 8 ANOS DE. BONS. SERViÇOS PRESTADOS
Fundada em 1994, atualmente instalada à Rua Procópio Gomes de Oliveira,
n? 654, a GIRASSOL IMÓVEIS atua em vários segmentos do setor imobiliário:
· LOTEAM ENTOS

'

·VENDA E LOCA�ÃO
· AVALIAÇÕES LEGAIS (Normas da ABNT) .

· PERECER COMERCIAL (Valor de Mercado)
· ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (com e sem financiamento bancário)
· CONSTRUÇÃO - RESIDENCIAL E PREDIAL

, I
•

· ASSESSORIA TECNICA PARA FINANCIAMENTOS (Crédito Imobiliário)
· embreve-/ PROJETOS ARQUITETÔNICOS e URBANÍSTICOS

Com um quadro de colaboradores composto de um arquiteto (em formação), três
corretores legalmente habilitados e uma auxiliar administrativa, além dos forne
cedores de serviços terceirizados ligados aos trabalhos de construção civil (exceto

administração e gerenciamento de obras), a Girassol Imóveis tem como carro

chefe a prestação de serviços.
Secundo os sócios-proprietários da empresa, Valdemino Mathias (M iro) e sua

'. I

esposa Larissa Mathias, .não existe espaço no mundo globalizado pós-industrial
para a falta de qualidade, a qual deve ser constantemente aprimorada ou mesmo

só relembrada.
"Um dos aspectos modernos da qualidade é justamente ter a capacidade de realizar

parcerias, e nada melhor se estas ocorrem com empresas ou prestadores de serviço •

que tenham a mesma filosofia de trabalho. A PARCIMÓVEIS veio por incrementar

esta -lacuna existente em nosso município, não que antes as parcerias não

ocorressem, mas agora elas se dão de forma ordeira e bem conduzida, utilizando
se para talos meiosmodernos existentes (internet) e o verdadeiro companheirismo,

•

.

pois só os unidos sobreviverão".

Segundo o sócio-proprietário, a Girassol Imóveis prioriza as parceiras desde o

prlnclpio de sua fundação, e uma das principais parcerias institucionalizada foi

com o,jORNAL CORREIO DO POVO, dizendo que ambas empresas priorizam a

busca na melhoria dos serviços que oferecem.
"Desta forma nos é possível prestar um serviço de maior qualidàde, ampliando
assim as possibilidades de realizar bons negócios para os nossos clientes."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APTOS EM CONSTRUÇAO COM ADMI,NISTRAÇAO PROMA I '.sobradopara2morad�����fe�������fe���;!EeNd��aisdep,-pronto-parte I
I superiorem construção - Terreno com 600m2, Lot. Versailhes - R$ 75.000,00 I" • Casa em alv, com 180m2, na Rua Alexandre Koeler, 122 - Figueira, om suíe + 2

�-
"

I qtos e demais dependências - R$ 65.000,00 I'. Casa em alvenaria éf 140m2, 3 quartos; sala, coz., bwe, terreno cf 600m2 - Rua

I Luiz Píeolli - R$ 50.000,00 - Aceita sítio Jaraguá do Sul ou região, I• Casa em madeira com 3 qtos, sala, coz. bwe, área de serviço e garagem - Rua

I Carlos Meyer, 164 - R$ 45.000,00 I• Casa cf suíte + 3 qtos, Rua Angelo Benetta : R$ 75.000,00
• Sobrado parcialmente acabado - Lot. Versailhes - R$ 89.000,00 I• Residencial Ama'ryllis, Aptos 304 A, semi-mobiliado, suíte + 2 quartos. R$
75.000,00
• Apto, na 304 - suíte + 1 qto - Ed. Catarina Erehing - Rua Adolfo Fiedler, 304 - R$
75.000,00
• Apto, na 302 - Cond. Amizade - semi-mobiliado - 3 qtos e demais dep. - R$44.200,00
• Apto, na 303 B - Ed. Vitória Régia - Vila Lalau - 3 qtos e demais dep, - R$ 56.000,00

TERRENOsfsmO
• Terreno - R. Alexandre Koeler - Ilha da Fi�ueira - cf 472m2 - R$ 25.000,00
• Terreno - R. Marajó - Ilha da Figueira (prox. Homago) - a negociar
• Terreno - R. José Aguinaldo de Souza, 170 - 720m2 - R$ 35.000,00
• Terreno - Lot Versalles 4 - Rua B projetada, lote 149 -,�$ 37.000,00
.Terren'o ideal para uso industrial cf 20.000m2,na R, Chico de Paula - R$130.000,00.
• Terreno em Guaramirim, local nobre para residência. R$ 22.000,00
• Terreno com 400,00 m' - Rua Espírito Santo - Centro - R$ 25.000,00
• Terreno cf área total de 400,00m2 - Nereu Ramos - Valor total R$ 12.000,00 .

• 2 terrenos cf área total de6.707,00m2- Rod. BR280, próx. aoTrevodeGuamiranga
- R$ 60.000,00 (cada),
• Terreno com área de 102, 752,OOm2 - Rua Walter Marquardt - R$ 250.000,00.
• Sítio com galpão de 600m2 e depósito de 50m2 + casa em alvenaria de 100m2 - Próximo
à Serra de Pomerode - R$ 130.000,00

Condomínio
Residencial

Sunflower - Rua
José Emmendoerfer

(Próx. Marechal)

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

porcelos de R$ 843,57
corrigidas pelo Cubo

I EM PiÇARRAS
Apto. c/ 170m2, em constr.- suíte +
2 qtos, sala estar/jantar, bwe social,
eozinha/ehur., sacada, área de

serviço, c/ 2 vagas de gor.; Prédio

c/quadra poli esportiva, salões de
festa - Rua Nereu Ramos. Entrada
40.104,00 + parcelas R$

1.597,00 mensais a partir de
mar/02 - corrigidas pelo CUBo

Edificio Marina
em construção na

Rua Marina Frutuoso

- Aptos >=/ suíte + 2 quartos,
c/ óreo de 140m2, sucede

c/ churrasqueira.
Entrada

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

pelo CUBo Entrega de
chaves em março de2003.

APARTAMENTOS, PRONTOS.

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/ 450�2, á'rea eonst.

335m2. R$ 200.000,00

Lorenzo: Rua Marina
Frutuoso. esq. Leopoldo

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

churrasqueira, copa/
cozinha, lavanderia, 1 vaga

de garagem. Área c/
118,51m2) - R$

60.150,00 si .ccob..
entrega maio!02

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.

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

.R$ 58.000,00

LOCAÇ�OfAPTOS/CASAS/SALAS
• Ed. Dianthus - R. Marina Frutuoso, - apto 604, cf suíte + 2 qtos e dep. empr.,
prédio Gf piscina e 2 vagas garagem - R$ 750,00
• 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. Towér Center v apto 801 - cf 1 suíte + 2 qto e demais dep. - R$ 680,00
• Ed. Tower Center - salas de 101m2 a 138m2, cf garagem - R$ 400,00 a R$ 600,00
• Ed. Vila Nova - Vila Nova - apto 404 - cf 3 qtos e demais dep ..

- R$ 330,00
• Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - loja térrea, cf 72m2 - R$ '700;00
• Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - sala, cf 147m2, 10 andar - R$ 1.100,00 .

• Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas, cf 40m2, 10 andar - R$ 400,00
• Ed. I;\árbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - sala, cf 40m2, 20 andar - R$ 350,00
• Ed. Eriea - R. Guilherme Hering, 70 - loja térrea, cf 55m2 - R$ 300,00
• Ed. Aster - R. Marina Frutuoso, 903 - loja térrea, cf 64m2 - R$ 300,00
• Ed. Alberto Marangoni - R. 25 de Julho - loja térrea, cf 26m2 - R$ 200,00
• Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, 1549 - 3 salas térreas - 36m2 - R$ 200,00 cada
• Centro Comercial - R. Mal. Deodoro, 1594 - salas diversas, cf 32m2 cada - R$
280,00/250,00 ,

• Loja térrea -'R. Bernardo Dornbusch, 136 - cf 660m2 - R$ 660,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, - 10 andar, cf 250m2 - R$ 1.000,00

L �S� na A�a�eodo� :..!....O and�ef_::Om2
- R$ 800,00

.J

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto.. •

esquina com Clemente Baratto

PLANTÃO

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

- Apto. n° 802: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 110.000,00 s/
acabamento.
- Apto. n? 904/1003 c/ suíte + 1
quarto e demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 70.0dO,00, s/ acabamento,
- Salas comercial executivas,
acabadas
c/138m2 - R$ 70.599,00
c/ 101,40m2 - R$ 51.874,00
c/ 105,26m2 - R$ 53.849,00
c/ 102,8m2 - R$ 52.591,00
(90% do CUB o m2) -

.

Pa\rcelamento direto com a PROMA

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

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

R$ 55 .. 000,00

Guilherme -Hosse
- Jguá Esquerdo
- Terreno com

450m2,
.. edificação
230m2 -

R$ 85.000,00

. Apto, nO 302 -

Cond. Amizade,
semi-mobiliado,
3 qtos e

demais dep .

R$
.

44.200,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMPERDIVEL 1055 Amizade - casa cl

na Rua Amazonas, esq. cl Eleonora Satler 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, copa, coz.,
822,00m2, ou 2 terrenos de 400,00m2. lav., bwc, área nos fundos - R$ 60.000,00

\

suíte, 2 qtos, 2 salas, copa, coz.,
bwc, lav., garagem pi 2 carros - R$,

75.000;00.

Ref. 1104 - Casa cl 03 qtos, sala,
bwc, copa, coz., lav., gar. pi 01

.

• carro e chur. e edícula nós fundos
pi salão de beleza. R$ 60.000,00.
Troca por imóvel em Barra Velha.

Casa de alvenaria Rua: Rudolfo.
Huftnuessler cl 3 qtos, sala, coz., bwc,
lav., gar. pi 2 carros. R$ 50.000,00 nego

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

Terreno cl 2.702,60m2.
R$ 90.000,00

Ret. 10 CENTRO - casa cl 120,OOm2
+ 1 sobrado cl 180,OOm2 - Rua da
Duas Rodas - R$ 80.000,00. Troca

por imóvel em Barra Velha

•

Ret. 509 Czerniewicz - casa de
alvenaria - R. Adolfo Ziemann - R$

80.000,00.

ReI. 503 Czerniewicz - sobrado cf 1

suíte, d'hidro, 2 qtos, anti sala, sala estar,
jantar, coz., 3 bwcs, lav., gar. pi 3 carros.

Valor negociável

ReI. 1105 Centenário - sobrado d 1 suíte, 2
qtos, sala, coz., lav., varanda na frente e nos

fundos, parte de baixo d J sala comI., gar., 1

apto d 1 qto, sala, coz., bwc e lav.
Valor negociável

Ret. 2800 CENTENARIO - Terreno cf
3�2,OOm2, próx. antigo Ceprom, 1ª esq ..

- R$ 22.000,00 nego
.

ReI. 3811 - ED.
SCHIOCHET - 1

surte, 2 qtos, sala,
copa, cozinha, bwc,
lav., sacada e

garagem. 1" andar,
n" 104. Prédio c/
piscina, chur.
coletiva, d mesa

bilhar, playground,
quadra polivalente.
R$ 75.000,00 nego

Ret. 06 Centro - casa alv., Cf
179,50m2, cl 1 suíte, 2 qtos, sala e

demais dep. R$ 150.000,00,

REt. 2402 VILA LENZI - terreno cl
480,OOm2. Prox. Weg I. R$ 25.000,00 nego

Ret. 3810 Centro - Ed. Klein, cl suíte,
2 qtos, chur. na sacada e demais dep.

-. R$ 85.000,00.

madeira, cf 3 qtos, bwc, coz., copa, lav., •

gar., possui construção inacabada nos

fundos + portão eletr. - R$ 25.000,00.

. . '

suíte, 02 quartos, sala, copa, closet e
demais dep.

ReI. 22 Centro - casa cf 3 qtos, 2

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

Ref.: 2250 - Baependi - terreno cf

879,90m2, próx. Clube Atlético
Baependi. R$ 45.000,00 nego

vOCÊPODE 'lERUMABELAVISTA

- 3 Dormitórios
- 1 ou 2 vagas de garagem
Salão de festas - Playground

- 7 Pavimentos c/ elevador
- Financiamento direto pelo Banco
ou pela Construtora.
®QUITun
JlNJlll. p.j:llm WOl.j:

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

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃO DE VENDAS 9965-9'934

Residência!
EDIFíCIO MÔNACO

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

dormitórios, sacada,
churrasqueira coletiva,
play ground, ótima

localização central.
Entrada + parcelamento
direto com a co.nstrutora

�MUITUll
JlNJlll. pmm WOl.j:

• •
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• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

Oírassol
IMÓVçIS

371-7931BPABX
CRECI1741-J E-mail -imoveis@netuno.com.br

I
I'

Cód 1 1 26'VILA
NOVA - Casa de alv.

c/l61 m2 (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

Cód 2051 AMIZADE - Apto 3

quartos - Res, Amizade,
Preço R$ 37.000,00

Cód 1133 NOVA BRASILlA - Casa
alv. c/ I 5 I m2 - 3 qtos -i-, 3 salas + 2 bwe

+ garagem. Preço R$ 85.000,00

Cod I 089 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. 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 Januário
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"

de Alv, c/ 120 m2 - Suíte + 2 qtos - Próx.

Menegotti Malhas,. Preço R$ 37.000,00

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

(próx, PAMA), Preço R$ 37.000,00
'

Cód 1134 FIGUEIRA - Casa alv. c/
156m2 - 3 quartos + 2 garagens +

edícula 2 quartos. Preço R$ 50.000,00

Cód 1125 VILA NOVA - Casa alv.
180 m2 - Terreno 495 �2 - Suíte + 02

qtos. Preço R$ 105.000,00

Cód 1114 CZERNIEWICZ - Casa de

Alv. c/ 120 m2 - 3 quartos - Terreno c/
348m2. Preço R$ 35.000,00
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o Coral da Scar (Sociedade
Cultura Artística) çompleta este

ano 28 anos de existência. A dáta
oficial de fundação é 6 de junho,
quando está programado.um
concerto especial. Mesmo assim,
nada impede que desde agora a

comunidade saiba um pouco sobre

o coral e participe das

apresentações agendadas para este'
.

ano. A primeira delas acontece no

dia 28 de março, no Caie (Centro
de Atendimento Integral à Crian
ça), localizado no Bairro São Luís,
e atende centenas de estudantes do

Ensino Fundamental. O coral

também fará uma apresentação
especial no dia 30 de março, na

abertura da Convenção Estadual

das CDLs (Câmara de Dirigentes
Lojistas).
A apresentação no Caie é um

evento programado pelo Sesc de

Jaraguá do Sul e acontece pelo
segundo ano consecutivo.

Caracteriza, segundo o presidente
do 'coral, Luiz Lanznaster, uma

prova do envolvimento com a

comunidade e com a crescente

aproximação do coral com o

.

público leigo, especialmente
crianças e adolescentes. "Hoje, o
coral está mais próximo do

público. Não está mais restrito às

igrejas e ao repertório religioso",
afirma Lanznaster. "Se todas as

�;; Mm ::':i":®i i!---����"_:;;f$-;;;"
!
SEM parada

Depois de um curto período de férias, o ator

Caio Blat volta às novelas para interpretar o mal

humorado Matheus, em "Coração de Estudante".

Jorge RodriquesJorqe/Cz N

\

sopranos, contraltos, baixos e

tenores. Integra, desde 1989, a

Liga Cultura Artística Alto

Uruguai, que tem 350 corais

filiados. nos Estados do Rio

Grande do Sul, Santa Catarina e

Paraná. Atualmente o Coral da

Scar está entre os 13 melhores da

,Liga, fazendo parte da

classificação A1, estágio máximo :a

que pode chegar um coral da Liga.
"Atingimos o topo enão

..

podemos retroceder", afirma
Lanznaster, que an�çia para
outubro a primeira fase das

competições da Liga, que vai

acontecer em uma cidade do Rio

Grande do Sul.

O Coral da Scar tem como ,

maestro Luiz Fernando Melara,
que mora em Curitiba mas todas

às quartas-feiras esta em Jaraguá
do Sul para o ensaio e reunião dos

coralistas, que acontece a partir
.

das 20 horas, na Scar. Com um

repertório que inclui clássico,
erudito e popular (MPB), o coral

está .em uma de suas melhores

fases. Ano passado cantou para
um público de três mil pessoas e já
tem um LP e um CD gravados.
Todos os anos o coral participa
do .Concerto de Natal, que
acontece na Scar, e reúne todas as

manifestações artísticas

promovidas pela entidade.

Cesar ]unkes/CP

Coralistas ensaiam todas as quartas-feiras na Scar

AMOR pELA MÚSICA
e o .dom de cantar
escolas montassem um pequeno

,

coral, a música, e a arte de um

modo geral, não seria restrita a

uma minoria", acredita .

Presidente do Coral da Scar há 12

anos, o empresário Luiz

Lanznaster ocupa o posto de tenor

e confessa que não fica um dia

sequer sem cantar ou dedilhar em

seu violão, instrumento que.

estudou (violão clássico) durante
cinco anos na Scãr. Como
coralista, ele participa desde 1980

e tem acompanhado a trajetória de

dificuldades e sucessos da

entidade, que atualmente já faz

parte do u?1verso cultural da

região e até do EStado.
I .

O Coral da Scar é composto por
35 coralistas, divididos em

'
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.2E CORREI()DOPOVo' TRADIÇÃO GAÚCHA SÁBADO, 16 de março de 2002

spezia@unerj.br

AGENDA GAÚCHA
,

CTG LAÇO ]ARAGUAENSE
DIA 16/3 - SÁBADO
15 HORAS - Laçada Individual - Vaca Gorda
- R$ 10,00 (3 armadas)
17 HORAS - Vaca Gorda

23 HORAS - Fandango no Galpão do CTG com o

"Grupo Rodeio - RS"

DIA 17/3 - DOMINGO NO RODEIO
9 HORAS - Laçada Individual (R$ 5,00 -

ganha 1 churrasco)
10 HORAS - Vaca Gorda Individual

12 HORAS - Churrasco

13 HORAS - Vaca Parada'

14 horas -:- Vaca Gorda

DIA 23/3 - SÁBADO
17 HORAS - Início do 32° Curso de Dança
(Iniciantes)

19H30 - Início do 3° Curso de Dança (Avançado)
Programação abril 2002
DIA 18-QUINTA-FElRA DATRADIÇÃOGAÚCHA
19 HORAS - Treino de Laço (R$ 5,00 - 4 armadas)

No dia 9 de março,
colheu mais uma flor
no jardim da
existência a amiga
tradicional ista
Marlene Franzner,
que, mesmo morando
no Mato Grosso, não
'deixa de cultivar e

incentivar a cultura

gaúcha

Tel. 275-3775
Rua Felipe Schmidt, 129

Regala
õNDA'=- Motos

Rua Adélia Fischer, 239
Tel. 371-2999

Rua Walter Marquardt, 727
Tel. 3708800

Ginete Lio, em exemplo de amor

à.tradição que contagia sua

família e amigos, mais uma vez
trouxe um título para Jaraguá

do Sul, em especial para a

Estância Peão Farrapo, foi
bicampeão do 2° Rodeio do

Mercosul, que se realizou na

cidade de Joinville, junto com o

Rodeio do Chaparral. A você,
Lio, o CTG Laço Jaraguaense

deseja muito sucesso e parabéns
por mais este título conquistado

E MAIS .

16/3 - Baile' 'com o Grupo Rodeio - eTG Laço
Jaraquaense

17/3 - Domingo no Rodeio- eTG Laço Jaraguaense
24/3 - Torneio de Laço em Massaranduba- Piquete

Lenço Branco

30/3 - Festa Campeira em Schroeder - eTG Laços
de Família

Eletro Diesel

Jaraguá
CHO

A Ia cria = Ao Deus dará.
, Alçar a perna = Montar a cavalo.

Cola-fina = Denominação que o homem do

campo dá aos habitantes da cidade.

Chiquito '= Pequenino.

Av. Prel. Waldemar Grubba, 3635 IJel!lax}7º:�m .. , "" "" 1

Geraldo J r., popular "Cavalo

Véio", grande incentivador do
tradicionalismo gaúcho, aniversa
ria dia 20. A elevotos de sucesso

e felicidades do CTG Laço Jara
guaense

" GAUCHO E GAÚCHAS DE IDADE NOVA

17/3 - Roberto Bento

18/3 - Cristiane H. Wille

20/3 - Geraldo J r.

DEMAIlCHI· OFERTAS
Peito bovino sem. osso R$ 3,75
Alcatra com osso .. �' R$ 6,29
Coxão mole R$ 5,99
Filémignon R$12,40
Lombo suíno sem osso : R$ 7,49

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

E-mail: dernarchicarnes
ê netuno.com.br
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SÁBADO, 16 de março de 2002 INFANTIL CORREIO DOPOVO 3E

Horst 8aümle

Os sorteados do mês de fevereiro da promoção
Colinho Baby, Oikids Roupa Infantil e
CORREIO DO POVO são: criança do mês,
ALMIR LISEMBERG, e recém-nascido,
CAMILE MATHIAS. Pais ou responsáveis
favor entrar em contato através do telefone

372-0533, com Melani.

1/3 _ Henrique Reiser Saviató '

1/3 _ Eduardo de O I ivei ra Balsanell i
1/3 _ Joãó Felipe Bertholdi

1/3 _ Alvin Ivanowski

2/3 _ Suelen Beatriz Schwarz

2/3 _ Luan André Mueller

2/3 _ Suyanne Alves de Paula

3/3 _ Juliana Satig Laube

3/3 _ Marcelo Ricardo Mueller

3/3 _ Matheus Juan Moreira

4/3 _ Larissa Blaesinq
4/3 _ Rafael Weiss Depin
4/3 _ Bianca Larissa Gumz

4/3 _ Luiza Cardoso

4/3 _ José Mateus Coelho Loose

4/3 _ Laís Bortolini Zoz

4/3 _ Jean Carlos Cardozo Junior

5/3 _:___ Luísa Gomes Machado

5/3 _ Larissa Eing
.

6/3 _ João Lucas Ziernba
6/3 _ Bruno Amaral de Souza
6/3 _ Bruno Alexandre Jarduzino

6/3 _ Gabriel de Souza Granado

6/3 _ Yuri Massaneiro
.

7/3 _ Pablo Henrique Giovanella

7/3 _ Luana Plebani

7/3 _ Giovana Vitoria Marques
7/3 _ Carlos Gabriel Hedler Müller

7/3 -:- Lucas Luan Pereira

8/3 _' Letícia Guimarães Vitório

8/3 _ Matheus Royer
8/3 _ H igor Azevedo

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

Unimed, União Saúde,
Weg, Malwee, Sindicato

da Alimentação

Dr. Herberto Meldau

Pediatra

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

Está completando
1 aninho nesta

data o gatinho
mais amado da

mamãe, Adriana
Rau, do papai,
Wanderson, e do

mq_no, Vitor.
'

Beijocas, te
amamos!! )

Aniversariou no dia 3 de

março, completando 1

aninho, o fofinho Nícolas
André Baümle, filho de Horst

e Marlete Baümle. A

recepção para familiares e

amigos foi na mesma data, no
Clube Atlético Baependi

o gatinho Gabriel

Stinqhen de Souza

completou 1

aninho dia 14 de

março. O papai e a

mamãe estão muito

fel izes e desejam
ao seu pimpolho
muita saúde

Completou 12 anos dia 8 de março
a bela I<arina Teresa Medeiros.
Parabéns dos pais e irmãos

ATENÇÃO!
Você quer colocar a foto do seu

bebê ou criança até 12 anos nesta

página? Então envie-a até quinta
feira, as 12 horas.

A gatinha
Graziella

Baumgaertel
completa 4

anos dia 27 de

março. Os

padrinhos
Ricardo e

Rafaele
desejam os

Parabéns

O garotão Matheus BaraUo completou
9, anos no dia 10 de março. O opa Le

vinos, a oma Marlene e a bisa Matilde
o parabenizam e pedem as. bênçãos a

Deus para que continue sempre assim,
alegre e estudioso

Ingra, parabéns pelos seus 9 anos.

Felicidades de seus pais, Norberto e

Maristela, e de suas irmãs, Ana Maria
e Paula Fernand� "Irnaqlno-te cri
ança como a felicidade: aquela que
não abandona nem mesmo um olhar,
aquela que nos transmite paz e ternu

ra no inconsciente do seu ser,"

llt1h
......®

*

4t

it .�

de estar na ",oela
�

*

.
.

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Pa�a, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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I TElETEMA: CASAMENTO

PARA POUCOS Novos MORADORES
I
I'

ij

A produção do "Fantástico" está

.disposta' a tudo para reverter as

derrotas no Ibope desde a estréia de
"Casa dos Artistas 2". A arma para
este domingo é a apresentação
inédita da cantora canadense Alanis
Morissette. Ela gravou nesta

semana um' "show case" no Projac
para 200' convidados.

"A Turma do Didi" vai voltar ao ar

em abril com várias. mudanças. Entre
elas, o elenco fixo. Do antigo
formato, apenas Ren�to Aragão e

,

Debby permanecem. Para
- r

•

contracenar com eles foram

-,
convidados Tadeu Mello, que fez o

Venâncio de "Porto dos Milagres", e

Jacaré, o bailarino do "É o Tchan!".

II

rapidinhas.--_,-----
o ProgramaExpressão. Empresarial deste sábado
estará trazendo noticias sobre a Habitacon 2002,
Feira Nacional da Habitação, Construção, Ar
quitetura,Móveis eDecoração, que acontece de 13 a
17 demarço, em Blumenau.Na feira, empresas de
todo Q Brasil estarão apresentando os avanços

tecnológicos setor. No domingo você conhecerá

mais detalhes sobre Gestão da Qualidade no qua
dro Dicas Empresariais, e no quadro Gente de

Expressão você acompanha uma entrevista especial ,

com Rodolfo Hufenüssler, diretor vice-presidente
daDuas Rodas Industrial. (SBTJ0lNVI1lE, sÁBADOS,
ÀS 12H30, E POMINGOS ÀS 10H1'5)

comprar um apartamento. Para surpresa de

Jaqueline, o noivo aparece com duas passagens,
de uma viagem de lua-de-melpara a Grécia,

Inicialmente, Jaqueline relutou em viajar, mas
acabou cedendo. O casamento é oficializado em

plena viagem pelo próprio comandante do

avião. Foi uma, festa nas alturas. GLOBO,
DOMINGO, 20:30 H.

A cantoraBeth Carvalhomostra clássicos do seu

repertório, como "Não Quero Mais Amar a

Ninguém", de Cartola, e "Yaô", de Pixinguinha,
no programa "AVida éumShow".Naentrevista

aCláudio Uns,Bethafirma estar sempre antenada
com as novidades do meio. Foi dessa maneira

que descobriu os sambistas da Mangueira, o
pessoal do Cacique de Ramos e -os jovens
bandolinistas Hamilton de Holanda e Jorge
Cardoso. REDE BRASil", SEGUNDA A SEXTA, 22 H.

O "PequenasEmpresasGrandesNegócios' exibe
uma matéria sobre as comandas eletrônicas, que
�am o atendimento nos restaurantes, lanchonetes

'

e padarias.Aindaem foco estarão as novas tecnologias
na Amazônia, onde uma incubadora de empresa;;,
começa a dru:bons resultados, ajudando indústrias de
vários setores.A apresentação é de EstherJablonski,
GWBO,DOMlNGO, 7:30 H.

O "Fantástico." revela ao público as finalistas

do conc�rso "TapModel".A semifinal realizada

em' São Paulo tem a apresentação de Zeca

Camargo. O concurso, que recebeu mais de 1 00

mil inscrições, realizou etapas classificatórias em
várias capitais brasileiras, Cada uma terá' uma

representante. GLOBO, DOMINGO, 20}0 H.

O Guarani enfrenta o. Vasco da Gama na partida
válida pelo "Torneio-Rio-São Paulo." . Acidade

de São Paulo acompanha o jogo entre Palmeiras e

Portuguesa. GLOBO, DOMINGO, 15:45 H.

O quadro '''Retrato. Falado." do progr,ama
"Fantástico" exibe a história da cariocaJaqueline.
Ela e o noivo rasparam toda a poupança para

"Anaconda", de Luis Llosa, é o cartaz da "Super
Tela". Com Eric Stolz,Jon Voight e Jennifer

,-, .

Lopez. REcORD, QU1NTA, 22 H.I \
I

PAULO
SOBRE OS MESTRES E
DiScíPULOS DO ZEN BUDISMO

o PRESENTE de
insultos

Pertode Tóquio, vivia um.grande samurai, já
idoso, que agora se dedicava a ensinar o' zen

budismo aos jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda, de que ainda era capaz de

derrotar qualquer adversário.
Certa tarde, um guerreiro - conhecido por sua total falta de escrúpulos - apareceu
por ali. Era famoso por utilizar a técnica da provocação: esperava que seu

.

adversário fissesse o primeiro movimento. e, dotado de uma inteligência
privilegiada para reparar os erros cometidos, contra-atacava com velocidade
fulminante.

.

O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. Conhecendo a

reputação do samurai, estava ali para derrotá-lo, e aumentar sua fama.

Todos os estudantes se manifestaram contra a idéia, mas o velho aceitou o desafio.

Foram todos para a praça da cidade, e o jovem começou a insultar o velho

mestre. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou todos

os ins�tos conhecidos - ofendendo inclusive seus ancestrais. Durante horas fez

tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No fmal da tarde,
sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se.

Desapontados pelo fato de que o mestre aceitara tantos insultos e provocações, os
, \,

alunos perguntaram:
- Como o senhor pôd� suportar tanta indignidade? por que não usou sua espada,
mesmo sabendo que podia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante

de todos nós?
.

- Se alguém chega até você com um presente, e você.nâc o aceita, a quem
pertence o presente? -, perguntou o samurai.
- A quem tentou entregá-lo -, respondeu um dos discípulos:
- O mesmo vale para a inveja, a raiva, e os insultos - disse o mestre. - Quando

.

não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo.
,

\
" \

ONDE ESTA O guarda-chuva
Ao cabo de lO·anos de aprendizagem, Zenno achava que já podia ser elevado à

categoria de mestre zen. Em um dia chuvoso, foi visitar o famoso professor Nan-in.
Ao entrar na casa de Nan-in, este perguntou:
- Você deixou O seu guarda-chuva e os seus sapatos do lado de fora?
- Evidente -, respondeu Tenno. - É o que manda a boa educação. Eu agiria assim
em qualquer lugar.
- Então me diga: você colocou o guarda-chuva do lado direito ou do lado

esquerdo dos seus sapatos?
- Não tenho a menor idéia -, mestre.

(

- O zen budismo é a arte da consciência total do que fazemos -, disse Nan-iÍl. - A

falta de atenção nos pequenos detalhes pode destruir por completo a vida de um

homem. Um pai que sai correndo de casa, nunca pode esquecer um punhal ao
alcance do seu filho pequeno, Uni. samurai que não olha todos os dias a sua

espada, terminará encontrando-a enferrujada quando mais precisar dela. Um
jovem que esquece de dar flores a sua amada, vai acabar por perdê-la.

.

E Zenno compreendeu que, embora conhecesse bem as técnicas zen do mundo

espiritual, havia se esquecido de aplicá-las no mundo dos homens.
,

,

XÕES (DO ZEN BUDISMO
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DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 17 A \23/3

LOURA EM AÇÃO
. (GLOBO, DOM, 12:40 H)
A cantora Kelly Key é a convidada do "A'
Turma do Didi". No 'episódio "Tudo por
um Beijo", Didi, André, Jacaré e Coceirinha
fazem de tudo para roubar um -beijo d�
cantora. Para conseguir a façanha, Didi
resolve ser o diretor de uma cena em que
André e Kelly contracenam. O trapalhão
não perde a oportunidadede atrapalhar a-

hora do beijo.
I

VIVA O TABLADO.

(GLOBO, DOM, 13:15 H)
O tradicional Teatro Tablado, no Rio de

Janeiro, será lembrado no programa
"Gente Inocente". Em clima de

homenagem, Márcio.Garcia e o elenco

mirim do programa relembram a obra da
escritora infantil Maria Clara Machado,
como o musical "Pluft, o Fantasminha!".·
Para completar o clima de emoção, o ator

Luis Carlos Tourinho, que já viveu o

fantasminha Pluft no Tablado, bate um

papo com a garotada.

I.RREVERÊNCIA
(Rede Brasil, dom, 19 H) I

No "Por Acaso", José Maurício Machiline

entrevista Ângela RaRo, uma das mais

polêmicas Cantoras do País. Aos 50 anos,

.

ela admite viver um momento de
\ transformação. Ela revela ainda que mudou

seus hábitos para permanecer viva. A

cantora brinda o público com, as músicas

"Simples Carinho", "Viciei em Você",
"Amor, Meu Grande Amor", entre outras.:

PALlNHA

(GLOBO, DOM, 20:30 H)
Alanis Morissette se apresenta em um

"show case" que o "Fantástico" exibe neste

domingo. Na apresentação, gravada no

Projac, a canadense interpreta as canções do
novo CD "Under Rug Swept", além de

sucessos da carreira como "You Learn" e

"Thank You". Na platéia "vips" marcaram
presença, como os cantores Milton

Nascim�nto e Ana Carolina, além das

atrizes Bruna Lombardi, Danielle Winits e

Ana Furtado. A apresentação ficou a cargo
de Zeca Camargo e a atriz Mel Lisboa.

MISTÉRIO
(SBT, DOM, 20:30 H)
Silvio Santos reserva mais mudanças na
gincana da "Casa dos. Artistas". Com a

entrada de Vítor Belfort, campeão de vale

tudo, e a rápida passagem de Carola

Oliveira, que se auto-intitulava princesa do
povo e foi banida da residência pelos

demais participantes, o programa
promete novidades neste domingo .

RUMO À FAMA

(GLOBO, DOM, 23: 30 H)
"Sai de Cima" é o episódio do

programa do "Sai de Baixo". Na

história,' Magda resolve dar uma

guinada na vida e se transformar
em modelo-atriz-manequim, A
idéia de virar ar-tis ta vai entusiasmar
toda a' família do Arouche .

Enquanto todos ficam sonhando
com a fama na TV e em Holly
wood, Vavá inventa uma nova'

maneira de ganhar dinheiro: fazer o
programa "Sai de Cima", inspirado
neles mesmos.

BOM HUMOR

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

Serginho Groisman, apresentador
do "Altas Horas", e o casseta

Bussunda serão os convidados de

Angélica no quadro ''-Video _Game" I
do programa "Video Shaw". A

dupla apronta de tudo na gincana.,

Serginho, inclusive, tent� ensinar a

platéia a tocar trompete. A tentativa
frustrada leva o público às.
gargalhadas e Bussunda não perde a

'oportunidade de fazer piada.

FAZ DE CONTA

(GLOBO, 'SEG A SEX, 11 :25'H)
"Memórias. de Emília" é o episódio
da semana do "Sítio do Pica-Pau

Amarelo". Na história, a boneca

Emília decide ditar as suas

memórias para o Visconde. O.
sabugo, porém, começaa escrever

no livro .a história do Anjinho de
Asa Quebrada, que foi perseguido
pelo Capitão Gancho e levou ao

Sítio Peter Pan, Alice e o
- Marinheiro Popó.

TRAíRA
(REDE BRASIL, SAB, 15:30 H)
"A Turma do Pererê" apresenta o

episódio' "Malhando o Judas". ,Por
influência do padre da cidade, o
Judas, que seria malhado pelas
crianças; é entregue a Seu Neném.
Até Tininim desiste da malhação
clepois de conversar com .o boneco,
que se diz vítima da atitude de seu

tataravô. Mas, sem querer, Tininim
-

destrói o alçapão de Seu Neném e

pede ao Judas que não comente o

incidente. Tininim, porém, acaba
sendo traído.

IfM FOCO: CAIO BLAT

A

Ranzinza,
-

chato, mal-humo
rado.' Estes são alguns dos ad

jetivos dados por Caio Blat a seu

mais novo petsonagem na te

levisão, o Mateus de "Coração de

Estudante"._Que ninguém pense,
no entanto, que o ator não está sa

tisfeito 'com o papel. Pelo contrá

rio. Caio abre um sorriso en

cantador e tem ainda mais brilho

nos olhos negros ao falar do tra

balho. "O Mateus é um cara bem
bacana. Me seduziu o jeito dele li

dar com suas carências e insegu
ranças", defende o ator.

Não foi apenas o poder de
sedução do personagem que fez

Caio interromper as sonhadas
férias depois de "Um Anjo Caiu

do Céu" e diminuir o ritmo nos

. projetos que tem em Campinas,
interior de São Paulo, onde está

morando desde que se casou com

a cantora Ana Ariel, no ano pas
sado. Na realidade o responsável\ '

por convencer o ator foi Ricardo

Waddington, diretor da novela.

"Eleme disse quedaria para gravar
menos, que precisava de um per
sonagem com o perfil psicológico
bem elaborado, enfim, acabei
\ .

.

aceitando pela empolgação dele",
conta Caio.entre gargalhadas.

Valeu a pena encararmais uma
I jornada. Afmal, é de Caio as me

lhores cenas do núcleo 'jovem da

trama. Como Mateus, o atar só

apronta. "Ele é da cidade e acha

um absurdo os caras que vêm de

longe só para bagunçar. Enquanto
ele trabalha atrás do balcão, os
forasteiros se dão bem", pondera
Caio, que vê traços mais marcantes
na personalidade de Mateus. "Ele

não é apenas um rapaz implicante.
No fundo, ele tem inveja dos

outros garotos. Como é um cara
.

diferente, que não é aceito e só leva

fora das garotas, ele disfarça essa

inveja com o desprezo", justifica.
O que mais chamou a atenção

de Caio em relação a Mateus, po
rém, não foram apenas os im

bróglios afetivos pelos quais a

maioria dos jovens passa. Mas
também a oportunidade de mos

trar um lado que pode evidenciar

certas críticas. "OMateU:s é o único
.

que não estuda. É legal mostrar
que boa parte da população não

consegue chegar à faculdade e ao

POR CAROLINA MARQUES
POpTEVÊ

Jorg Rodrigues Jorge/CZN

Caio Blat, o Mateus de "Coração de Estudante"

mercado de trabalho por falta de oportunidades.
Tanto que em várias cenas ele semostra indignado
ao ver os colegas fazendo besteiras e diz: essa é a

elite intelectual brasileira!"', analisaCaio, que chegou
a cursar alguns períodos da faculdade de Direito..
"Não completei, mas não é pO,rque acho que não

é importante. Me decidi pela carreira de atormuito
cedo", justifica.

A preocupação social e a forma de construir

personagens que possam passar alguma men

sílgem para o público se tornaram uma constante
na vida de Caio. Tanto, que há algunsm'eses, o
ator só se envolve em projetos alternativos fora

da televisão. Como os que tem em Campinas.
"Estou dando aulas de teatro numa creche, tenho
um trabalho com jovens dependentes químicos e

dou palestras em escolas e presídios", enumera o
ator, que na época de sua "mudança" enfrentou
um patrulhamento absurdo pelas escolhas que fez.
"As pessoas não entenderam minha proposta,
Quero poder fazer algo pelos outros. Fazer arte

consciente. Na verdade não me importo com o

que os outros falam. Sempre falaram e sempre
vão falar mal", dispara Caio, de 21 anos.

'Além dos projetos sociais, o ator vem se

dedicando ao cinema e 'ao teatro. Está filmando

"Estação Carandiru", de Hectar Babenco e nos

palcos vai estrear "Mano", baseada no livro de
Gilberto Dimenstein, com direção do .Naum

Alves de Souza. "Disse ao Naum que estavameio

apertado para fazer e ele me disse que quando
, desse para aparecer nos ensaios a gente trabalhava.
Até hoje não consegui ir a um", confidencia o

ator, que se pudesse, agarrava todos os trabalhos

que aparecessem. "Na hora, me dá vontade de

fazer tudo. Mas depois raciocino e vejo que não é

bem assim", diz.
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POR CINTIA LOPES
I PERSONAGEM DA SEMANA: MEL LISBO�A� ",,-P�oP-,-,TE�VÊ

'"

SEM PE
a malíc
Quando saiu do interior para a

,

cidade grande em busca do sonho
de se tornar uma bem-sucedida
modelo, Gabriela, personagem de

Mel Lisboa em "Desejos de

Mulher", já demonstrava que não

tinha nada de inocente. Pelo

contrário. Ambiciosa, a jovem não

tem limites para conquistar seus
objetivos. Nem mesmo quando
está prestes a ser despejada pelas
colegas de apartamento, a moça
perde a pose. E mais: ainda

consegue convencê-las a aceitar a

presença do filho. A transformação
na história da personagem agradou
em cheio a atriz Mel Lisboa.

"Fiquei bastante surpresa com a

reviravolta porque na sinopse a

Gabriela aparecia como uma

menina virgem e agora tudo

mudou", explica.
As mudanças serviram para
fortalecer ainda mais a diferença
entre a atual Gabriela e a

personagem-título da minissérie

"Presença de Anita", exibida no
ano passado, que marcou a estréia

,de Mel na tevê. No inicio, as

comparações' eram inevitáveis -. "A

Anita tinha uma carga emocional
muito forte, bem diferente da

Gabi, uma adolescente típica",
acredita a atriz de 20 anos.

'Para compor a personagem e

melhor se ambientar com a rotina

das modelos que vivem em meio a

desfiles e sessões de 'fotos, Mel
,

conversou com algumas veteranas

na carreira. Além disso, a atriz fez
aulas de passarela. "Nunca fui

modelo, por isso estou aprendendo
aos poucos. As meninas me deram

algumas dicas", conta.
A empolgaçã<;> de Mel Lisboa não

se limita apenas aos novos rumos

da personagem de "Desejos de
Mulher". Quando não está

gravando ,a atriz se divide entre as

aulas na Faculdade de Cinema na

UFF, que fica em Niterói, e a

decoração do novo apartamento
na Gávea, Zona Sul do Rio, onde'
mora sozinha. "Sempre fui

bagunceira, mas agora quero ter

tudo no lugar. Até minha mãe está

orgulhosa de mim", gaba-se com o

típico entusiasmo adolescente.

II

I,I

"Se ela gosta de gente
.

subserviente somo o

Luciano Huck, que não
tem talento/ não sou a

pessoa ideal. Aspessoas
têm medo de gente

.

poderosa/ mas as
poderosasmorrem

também."

CLODOVIL, apresentador
do programa que leva

seu nome na TV

Gazeta, soltando seu

veneno ao dizer porquê
nunca trabalharia com

Marlene Mattos.

''Nunca assisti ao 'Piores'porque achava uma bosta. É filhote de

umproçrsms que, eu apresentava sntes, o 'Gordo Pop Show. '"

JOÃO GORDO, sobre o "Piores Clipes do Mundo", que comanda na

MTV. O apresentador díz que foi ele quem pediu à direção da
MTV para substituir Marcos Mion, por achar que era a única

pessoa que teria condições para apresentar o programa.

"Achei que nunca mais iria gostar de sexo/ porque foi uma
,
coisa horrorosa/ traumática." LUCIANO H UCI<, apresentador do
"Caldelrão do Huck", falando sobre sua primeira vez, aos 13

anos, com uma prostituta.

Luiza Dan�as/CZN

Mel Lisboa, a Gabriela de "Desejos de Mulher"

p- Quando você estreou em "Presença de Anita", tudo era

novidade. Como você se sente agora na novela das sete?
,

R - Fico preocupada em não ficar muito exagerada no vídeo

porque faço muito gestos, falo com' expressões. .Mas o Dênis

Carvalho é ótimo. Ele me dá dicas, é' ágil. O problema que é

tudo muito rápido. É ensaiar e gravar em seguida. Isso às vezes

gera uma certa insegurança.
P - A estréia naminissérie foi um sucesso estrondoso. Você

não teme ficar rotulada como a eterna Anita?
.

R - Não suero que ninguém esqueça o meu trabalho na

minissérie. A Anita era uma personagem sensacional, mas agora
é preciso desvencilhar. Na verdade, temia uma cobrança maior

do público agora. As pessoas mais leigas analisam uma boa

interpretação pelo drama. Mas, às vezes, a dificuldáde está nas

coisas mais simples. Andar normalmente, respirar, fazer um olhar

é difícil na hora de gravar. Um leigo não percebe isso.

P - Você acha que a história da Gabriela retrata bem as

dificuldades de modelos iniciantes?
R - A história da Gabriela é bastante singular. Ela teve sorte, pois

I

assim que chegou já arrumou um 'pistolão que a fez ser logo
contratada. Nem todas conseguem isso. No entanto, a chegada'
de um bebê dificulta muito. Acredito que conciliar viagens; desfiles
com um filho seja bem complicado. A situação ficaclaraquando
.ela recebe uma proposta irrecusável de trabalho, mas não pode
aceitar. Isso deve acontecer, e muito.

P - Você é capaz de identificar alguma semelhança entre

você e a Gabriela?

R - Ela é bem diferente de mim no lado profissional, já que a

Gabriela segue caminhos inversos ao meu. A índole também
não é a mesma. Ela é muito abusada, no bom sentido. É a famosa
cara de pau, fi1as sabe o que quer, batalha por seus objetivos.
Acho que eu também sou assim.

.

"Nasci ouvindo isso/ na verdade é o tempo inteiro. Mas como
defesa minha/ não vejo como um estigma. "BRUNA LOMBARDI,
a Branca de "O QUinto dos Infernos"; sobre os constantes

elogios à sua beleza.

"Vou esquentar o clima da novela. Já avisei a Gabriela Alves

que meu beijo épara valer." ALEXANDRE FROTA, mostrando
que, como sempre, quer chamar a atenção em "Marissol",
próxima novela do S BT.

''Deve serporque quando você era baixinha ssststis muito ao

meu programa." XUXA, por telefone no "Superpop", da Rede

TV!, seautocriticando, em tom cínico, após comentar que as

pessoas criticam luciana Gimenez por falar português errado.

"Vê se tira a mão dó saco." De FAúsTÃo para Pedro, filho do

cantor Leonardo, que, segundo o apresentador, não estava

sabendo se portar direito no palco do "Domingão do Faustão".

"O que eu vivi com o Rodrigo nunca vou viver com ninguém.
Eu respirava ele e a gente achàvà que nossa história seria

para sempre. Nem eu sei explicar." LUANA PIOVANI, a Domiti Ia

de "O Qu'into dos Infernos", sobre o namoro com Rodrigo
Santoro. Há dois anos, a atriz foi flagrada por uma revista

traindo Rodrigo com o produtor musical Christiano Rangel,
com quem está até hoje.

, "Sou a maior tarada. Desde que comecei a trepst; nunca mais
parei. "SVANG, que pelo jeito deve estar subindo pelas paredes
da "Casa dos Artistas 2".

'

''É o grande arrependimento da minha vida." ELIANE GIARDINI, a
Nazira de "O Clone", sobre os dois abortos que fez. A atriz, que
custou a ter seu trabalho reconhecido, evitou os filhos porque

. achava que a qualquer momento iam encaixá-Ia numa novela.
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JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDA
SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

A1 ONZE HoMENS E UM SEGREDO

14h - 16h30 - 19h - '21h30

2
FALCÃO NEGRO EM PERIGO'

14h45 - 17h45 - 20h45
.. . . . . . . .

O AMOR É_ CEGO

14h30 - 19h30

,

16h45 - 21h45 D

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

/ F- FICÇÃO/ R'- ROMANCE/P - POLICIAL

, f ,

BLUMENAU - R'UA SETE DE SETEMBRO

D

C

SA'A FUME/HORÁRIO

i. ONZE HOMENS E UM SEGR@O

14:30 - 17:00 - 19:30 - 22h

2 fALCÃO NEGRO EM PERIGO
é

'

,

I

13h30 � 16h15 _ 19h _ 21h45

3
E N'FR E Q,uATRO PAR ED ES

14,h15 _ 16h45 _ 19h15

JIMMY NEUTRON: O MENINO G,ÊNIO

14h30

ENTRE QUATRO PAREDES

16h45 - 19h15 - 21h40

4 DIA DE TREINAMENTO

13h45 - 16h50 - 19h20 - 21h50
. . . � . . . . .

)
�

O AMOR ÉCEGO
5

13h35 - 16h - 18h30
• , • , • ,I ••• ,

O FABULOSO DESTINO DE AMÉLIE POULAIN

2lb15

UMA MENTE BRILHANTE

14h .: 16h30 _ 19h _ 21h30
6

GÊNERO'

P

..

D,

D

DA

D

P

C

D

D

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

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

SAIA FUME/HORÁRIO

1 ONZE HOMENS E UM SEGREDO
14h _ 16h30 _ 19h _ 21h30

2
ENTRE QUATRO PAREDES

14h30 _ 19h30

UMA MENTE BRILHANTE

17h - 22h

FALCÃO NEGRO EM PERIGO

13h30 - 16h15 - 19h05 - 21h50
3 D

A

D

D

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

'SENSUALID
requisitada
!IIi

NOME - Taís Bianca Gama de Araújo .

NASCIMENTO - 23 de novembro de 1978,'
no Rio de Janeiro.

APELIDO - Tata.

NA TEVÊ - "Como chego tarde em casa

assisto aos noticiários da, 'Globo News' e

também aos reality-shows 'B'ig Brothere
'Casa dos Arti stas' só para poder saber 'do
que está acontecendo".
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - "Não gosto

Idos prcqramas sensacionalistas, de baixo w

�
�
'1

nível"
NAS HORAS LIVRES - "Adoro dormir".
No CINEMA - "Q Advogado do Diabo" ,'de
Taylor Hackford.
MÚSICA - "�", do Gonzaguinha. "Essa
música-é a cara do Brasil".
LIVRO � "São Bernardo", de Graciliano
Ramos.

PRATO PREDILETO - "Banana amassada com I

����;;:'��I;;�i�:�::e�����' I
HOMEM BONITO' - Fábio Assunção. '

CANTOR - Gjavan.
CANTORA - Maria Bethânia e Ana Carolina.

,
ATOR - Osmar Prado.

,

ATRIZ - Glória.Pires e Arlete Salles.
O QUE NÃO PODE FALTAR NA GELADEIRA -

Yogurte epeito de peru.
PÉRFUME _ Tommy Gir], de Tornmy H ilfiger.
BEBIDA - Água de coco.
ARMA DE SEPl)ÇÃO - "Espontaneidade". ,

'

PROGRAMA DE ÍNDIO - "Enfrentar fila de

banco".
MELHOR VIAGEM � "Para Búzios, com meus

amigos, há dois anos".
TIME - Vasco.
FilOSOFIA DE VIDA - "Confiar nas pessoas,
amar mais, se dar mais".
MANIA - "Fazer ginástica. Estou viciada

em 'malhar".
t,

SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - "Betty Lago"
FRÀSE DE IDENTIFICAÇÃO - "É preciso amar'

as pessoas como se não houvesse
, \

, amanhã", de Renato Russo.

INVEJA - "De quem não precisa malhar".

LUXÚRIA - "Transar num aviáo".
GULA - "Todas".

COBIÇA - "Maior projeção
carreira".

IRA - "Com falta de respeito".
PREGUIÇA - "De acordar cedo".
VAIDAÓE - "Adoro conforto e mordomia".

na minha I
�
�
,�

CORREIO DO POVO 7E

POR CAROLINA MARQUES
___. .. _ .... '" ... _._ .... _ ... � .. _ ..__ .... fl_pTEVÊ

Pedro Paulo Figueiredo/CZN

Taís Araújo, a Dandara de '!O Quinto dos Infernos"

Quando estava terminando "Porto dos Milagres',', Taís Araújo
já sabia que não teria férias tão cedo. Afinal, já estava escalada

para vivera fogosa Dandara, sua personagem na minissÚie
"O Quinto dos Infernos". "Um passarinho verdelá da Globo

já havia comentado isso comigo. Esperei um tempo até que o

Wolf Maia me ligou fazendo o convite", conta Taís, que pela
."
primeira vez estÁ sob a batuta do diretor. "Estou encantada

com ele.;�unca\ri;umdi;i;etor tão apaixonado pelo que faz",
derrama-se. ; t:

Antes mesmo de eomeçar a fazer provas de figurino, Taís
tratou de pesquisar livros de história para compor o perfil da
personagem. Acabou encontrando na literatura não-ortodoxa

coisas interessantes sobre a História do Brasil. "Li um livro

,chamado 'História do Brasil para Iniciant�s' que fala do Brasil

de maneira bem escrachada, assim como a minissérie", diz. O
que Taís leu nas páginas'de sua pesquisa serviu também para
entender quais eram os objetivos do autor da minissérie Carlos

Lombardi. "Quando vejo a minissérie, me pergunto como ele

teve coragem de escrever a cena. Admiro muito essa maneira.
dele mostrar essa história", elogia Taís.

Pela admiração rasgada ao texto, é fácil pe-rceber que Taís

torce o nariz para as críticas que assolaram "O Quinto dos

Infernos". "Acho que isso é coisa de gente mal-humorada, que
não tem o que. fazer.e n�o' eaFnde a proposta'', ataca a-atriz,
que no Carnaval p,ô8:e,:,�c�tíl.f' a popularidade do trabalho.

"Muita gente me:!9;��{��� está adorando a trama",' pondera.
Nos próximos cagÍ'6;i 1,,,:,: ;' andara vai se meter emmais

confusões por ca�t' envolvimento com Pedro. Mas

não vai aparecer ftqa,�lJ.�!!ª, vez. "Ficar nua não é um problema ..

se houver contexto na cena. Mas quando não há necessidade
não vejo porque fazer. Chegamos a um consenso", jus,tifica Taís.
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SE CORREIODOPOVO

ROTARY
o Rotary Club Jaraguá do Sul rea

lizou ontem à noite uma progra
mação festiva na sede da AÁBB,
comemorativa ao cinquentenário de

fundação, completado nesta quinta
feira. Foram homenageados os ,

sócios-fundadores Dietrich Hufe

nüssler, Waldemiro Mazurechen,
Heinz Blosfeld, Loreno Marcatto,
Augusto Schmidt e Sérgio Thorn

seno Hufenüssler é o único sócio que

permaneçe ativo, da geração que

participou da fundação da entidade.

Foram homenageados também o

Rotary Club de Joinville (padrinho)
e a reitora da Unerj, Carla Schreiner,
em reconhecimento aos serviços
prestados para a comunidade. On

tem à tarde foi plantada uma muda
de jatobá na Praça Marlo Sousa,

f marcando o 50° aniversário.

POETA
�a última quinta-feira (14), foi
comemorado o Dia do Poeta. Aos

poetas, e poetisas da Região do

Itapocu, parabéns!

TIRO \

Amanhã (17), no Parque Municipal
de Eventos de Jaraguá do Sul, acon
tece a segunda etapa do Torneio de

'

Tiro, que coroará as majestades da

14a Schützenfest. É a primeira
rodada da Chave "B", sendo que
serão disputadas as' modalidades'
seta e chumbinho, ambas apoiadas,
entre as sociedades filiadas à

ACSTVI, integrantes da referida

chave. Outras atividades serão de

senvolvidas paralelamente. A or

ganização da rodada é, da Sociedade
_

Desportiva e Recreativa Amizade.
, I

I

CANASTRA

!'
A Sociedade Hansa-Humboldt, de
Corupá, promove, Torneio de

Canastra amanhã (17)._O valor da

inscrição é de R$ 30,00 por dupla,
que dá direito a almoço.

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! '

I�,�I ':"'''�",,5l1L''�,_T""""'-"_

15::����
I ti

i
L .. __ . .·.. :�i��_. . __ ..... _ ... __

SOCIAL

o presidente da CNDl, Sebastião Mauro Figueiredo
Silva, cumprimenta o industrial Wandér Weege

Alberto Vilardo, primeiro representante da

MalweeMalhas, comemorando junto ao,
Industrial o prêmio recebido]

Em família
Um flash da visita famillar à residência do já finado
Ewaldo Bernardo Schmõckel, no Bairro das Mercês,
em ,Curitiba-PR, mostrando (dá E para O) Yvonne

Alice Schmõckel Gonçalves Alves, Rosanne Beatriz
Schrnõckel Buerger, Francisco Alves, Brunhilde '

Mahnke Schmõckel e, Edil Guerra Schmõckel

(jj)
ai

informática

SÁBADO, 16 demarço de 2002

Prêmio
O industrial Wandér Weege recebeu, no último dia II,
da eNOL (Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas), em Brasília, o Prêmio Mérito lojista 200Í,
na categoria Moda, segmento Feminino. A escolha

para o prêmio é feita através de voto direto por lojistas
de vários Estados.

,

"Bom mesmo é i� à
luta com

determinação,
abraçar a vida com

paixão, perder com

classe e vencer com

ousadia, pois o triunfo
pertence a quem mais

se atreve."

I
I
I
I
j

!

:�o�����urso de Pedagogia (da I
Unerj) Elizete Feliponi e AraceliK. da Silva I
colaram grau ontem OS), na Associação I
Recreativa da Marisol. I
"Parabéns! Das suas amigas Rose e Inês iAv. Mal, Deodoro, 406

370-2647
371..8850

i._C?�I.:_�r()(:l>P!()_�:_I)"_�!i,�,,.irl1_!_:I:_t;t;_O_,1
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.Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

, . ,. .

CRECI W 550-J

{{{:
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSulMENEGOm (47) 371-0031 RuaBarãodoRioBranco,545-Centro •ESTAMO$ PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5266 APARTAMENTO - CENTRO - R.CEL PROC.GOMES
DE OLIVEIRA AP.l 02 - DEP: I SUíTE + 3 QUARTOS, 2
WC, COZINHA, SALA ESTAR/JANTAR, GARAGEM,
LAVANDERIA .. PREDIO COM PISCINA,SALÃO DE

FESTAS E SALA DE GINÁSTICA. Área do terreno 0.00 m2
Área Benfeitorias 92.00 m2 Preço: 69,000.00

5243 CASA -ILHA DA FIGUEIRA - R.ANTONIO KOCHELLA, 70-
CASA MISTA COM 3 QUARTOS, SALA, COZINHA,WC .. Área do
terreno 348.00 m2 Área Benfeitorias 70.00 m2 Preço: 26,500.00

.

5270 APARTAMENTO.- VILANOVA - R.ANGELO TORINELLI,
78 APTO 30 I BL. A - APARTAMENTO COM I SUíTE + I

QUARTO, SALA, COZINHA,WC, LAVANDERIA, 2 SACADAS,
GARAGEM. CHURRASQUEIRANA SACADA. Área do terreno
0.00 m2 Área Benfeitorias 121.00 mi Preço: 53,000.00

5261 CASA - AGUA VERDE - ,R.TEODORO ACIPIO

FAGUNDES,I20 (SERVIDÃO) CASA DE ALVENARIA COM
04 QUARTOS, 2 WC, 2 SALAS, CHURRASQUEIRA,: SALA
JOGOS, COPA, COZINHA, GARAGEM + EDíCULA.
TERRENO: 14,OOM X 33,43M = 468,OOM2. Área do terreno
468.00 m2 Área Benfeitorias 271.75 m2 Preço: 85,000.00

5263 CASA - ILHA DA FIGUEIRA - R.EDMUNDO GEORG,
272 - CASA DE ALVENARIA COM 3 QUARTOS, SALA, COPN
COZINHA, WC, LAVANDERIA, GARAGEM E VARANDA.
TERRENO: 14,OOM X 30,OOM=420,OOM2.Áreadoterreno
420.00 m2 Área Benfeitçrias 122.00 m2 Preço: 50,000.00

5255 CASA - TRES RIOS DO SUL - R.PREF.jOSÉ BAUER, 1665 -

CASA ALVENARIA COM I 63,OOM2 (3 QUARTOS, SALA, COPN
COZINHA,WC, LAVANDERIA, GARAGEM) E SALA COMERCIAL
COM I 08,OOM2 .. TERRENO: 11.000,OOM2 (FTE 95,SOM, FDOS
87,50M, L.D.113,OOM E LE.145,50M). Área do terreno 11,000.00
m2 Área Benfeitorias 163.00 m2 Preço: 200,OOÓ.00

5157 APARTAMENTO COM SACADA - NOVA BRASlLIA - R.

: JOSÉ EMMENDOERFER,85I - APTO 203 - DEP.: 03 QUARTOS,
. SALA, COZINHA, LAVANDERIA, BWC, SACADA. ENTRADA DE

R$ 21.200,00 + 204 MESES DE R$ 314,00. Área do terreno 66.46m2
Área Benfeitorias 66.46 m2 Preço: 21,200.00

5260 CASA - CHICO DE PAULA - R. ÉRICO NEGHERBON, 345 -

CA,SA DE ALVENARIA NA R. ÉRICO NEGHERBON, 345 - COM I
SUITE, 3 QUARTOS, SALA DE ESTAR, COPA, COZINHA, WC,
VARANDA E GARAGEM ( 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

5240 CASA - BARRA DO RIO CERRO - LATERAL DA R.PASTOR
ALBERTO SCHNÉIDER - TERRENO (42,OOM X 50,OOM). Área do
terreno 2,092.00 m2 Área Benfeitorias 50.00 m2 Preço: 25,000.00

I
.

5267 CASA - CORUPA - R.GUILHERME MELCHERT,' S/N -

CASA COM 2 QUARTOS, COPNCOZINHA, BANHEIRO,
LAVANDERIA, GARAGEM. TERRENO COM 585,OOM2
(IS,OOM. X 39,OOM). Área do terreno 585.00 m2 Área

Benfeitorias 42.00 m2 Preço: 25,000.00

S268 CASA - jARAGUA 99 - R.938-LOTEAMENTO OURO
VERDE - CASA MISTA COM 3 QUARTOS, SALA,
COZINHA, WC, GARAGEM. TERRENO 364,OOM2

(14,OOM X 26,OOM). Área do terreno 364.00 m2 Área
Benfeitorias 63.00 m2 Preço: 20,000.00

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

Casa alv. c/
11 0,00m2, ,cf laje,
3 qtos, sala, copa, \ •

COZo mobiliada, 2
bwc, lavanderia,
despensa, .chun,
gar., murada - Rua
João Maas, lote
30 - Ouro Verde -

aceita terreno no

Jaraguá Esquerdo,
São Luis-
R$ 45.000,00

•
I

I

Barra
A imobiliária da Barra

•
I

•

376-00.,5
RUAANGELO RUBINI, 1 046

__ ---'-__ b_o_r_ro_s_u_I_@_n_e-'-.t_u_n_o_.c_o_m_.b�r _

•

•

•
I

Sobrado c/ 260,00m2, 4 qtos,
sendo 1 suíte c/ hidra

-masaqern e closet, todos
mobiliados c/ madeira mogno
e c/ sacada, c/ piso em mad. e
trabalhos em gesso, 2 salas, 3
bwc sociais, copa, cozo mob.,
escritório, lav., 2 despensas;
chur. c/ balcão em granito,

piscina c/40.000 litros, portão
eletr., toda murada.
R$ 220.000,00,
aceita outra casa

até R$ 50.000,00 e carro

. , . . • • • • . , - .

• Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, '207- Jaraguá doSul/ SC

vilsoncorretor@terra.com.br•

•

N
Corretor·de Imóveis

.CREC14936

Fone 371-2357

152 - ILHA DA

FIGUEIRA - sobrado
com 200,OOm2, ótimo

retorno em locação.
Rua [oséTheodoro

. Ribeiro, 3494.
R$ 55.000,00

305 -JOÃO
PESSOA - Área
para residência
ou indústria.

Tota12.700,OOm2
R$ 25.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAD:gRNO PARCIMÓVEIS
•

, ,CORREIODO POVÓ - 7
.......................................................

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

r
I I

E-mail: marimar@netuno.combr

.:

RANCHO
IMOVEIS

CENTRAL DE VENDAS

Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - se

Cód. 981 - Casa alvenaria

com 137,5m2 - 3 quartos -

Terreno com 375m2 -

Amizade - GUARAMIIM

R$28.000,00 +

FINANCIAMENTO.

Cód. 376 - Casa em

Alvenaria com 170m2 - 2)
quartos - Terreno com

243m2 - Rua Victor I

Bramoski CENTRO
GUARAMIRIM -

R$ 80.000,00

Cod. 379 - Casa em alvenaria com i 12m2 - 3 quartos -

Terreno com 728,50m2 - Rua Barracão - Recanto Feliz -

R$28.000,00 ..

Cód. 987 " 2 Casas mistas (56m2 e 36m2) - 3 quartos -

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

R$25.000,00.

Amizade - Ref. 72 - Em Alvenaria, sendo: O I

suíte, O I dormitório e demais dependências.
Valor ,R$ 50.000,00

.: , • .i.

Cód. 894 - Casa mista com 1,68m2 - 5 quartos - garagem -

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

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

GUARAMIRIM - CENTRO

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

Cód. 0001 R � Terreno com 5.000m2 - Infra-estrutura

completa - Rua 28 'cÍe Agosto - R$180.000,00.
, .

Cód. 1056 - Casa alvenaria
com 160m2 - 1 quartos � 2
suítes - piscina '- Terreno com

980m2 - Rua Henrique
Noenberg - Centro -

R$90.000,00.

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

-,

Cód. 973 - Casa em alvenaria com 240m2 - 2 quartos
suíte - Terreno com 425m2 - Condomínio Dona Benta -

Bairro João Pessoa � R$80.000,00.

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

garagem - Terreno com 350m2 - Rua Alvim Otto - Jardim

São Francisco - Bairro Vieira - R$30.000,00.

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

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

r-

I
GUARAMIRIM -RIO BRANeO E SERENATA

\

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

Terreno com 720m2 - SC 413 Km 05 - R$20.000,00.

Cod. 975' - Casa mista com 56m2 - 4 quartos - Terreno

.corn 450m2 - SC 413 Km 10 - R$12.000,00.

/ GUARAMIRIM -IMIGRANTES

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA

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

Terreno com 382m2 -

Rua Pastor Lange Junior
- R$.25.000,00.

Umaparceria correta.
CRECI820-J

-373-0283

•

•

•

•

•

•

CÓd. 972 - Casa mista
com 168m2 - 5. quartos
- Rua Expedicionário
Olimpio José Borges -

R$32.000,00,

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

completa - Rua Maria Zastrow - R$50.000,0'o.

GUARAMIRIM - NOVA ESPERANÇA

Cód: 982 - Casa mista com 1'50m2 - 4 'quartos - 01 suíte
Terreno com 450m2 - Rua Geraldo Jung - R$ 28.000,00.

,

j
, Atendemos aos sábados das 8h as 12h

MA�IMAR IMpVEIS Fone/Fax: 1275-0051
�I&

MARIMAR
IM6vEIS

\

Rua Fritz Barte� 77 - SL 03 - Bqependi - Próx. RecreativaMarisol

TOPOGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUCÁO - CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
,

TERRENOS:
'São Luiz - Loteamento Mariano - Com área
a partir de 325m2, próximo Colégio Jonas Alves.
Valor a partir de R$ 10.000,00, 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 Superrne'rcado Tonin. Valor R$
18.000,00.
Barra do Rio Molha - Ref. 1.67 - Com área de

774m2, próximo Loja de Mat. de Construções
Winter. Valor R$ 13.000,00
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 Firueira - Ref. 80 - Com área de

55 I rn-, nas proximidades do-posto Belhing. Valor
R$ I 1.000,00.

Vila Lalau - Ref. 12 - Em Alvenaria, sendo: 03
dormitórios e demais dependências. Valor R$
75.000,00 (Troca-se por imóvel de menor vaiar).
Amizade - Ref. 62 - Em Alvenaria cf 148m2, sendo:
04 dormitórios e demais dep. Valor R$ 35.000,00
Barra do Rio Molha - Ref. 169 - Duas casas em

Madeira sendo: uma casa cf 02 dormitórios e demais

dependências e a outra cl 03 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 38.000,00 \
Barra do Rio Molha - Ref. 81 - Em Alvenaria,
sendo: 04 dormitórios e demais dependências. Terreno
com 1145.50m2• Valor R$ 85.000,00

Alvenaria cf 72m2, sendo: O I dormitório, O I suíte e

demais dependências. Valor R$ 40.000,00

Centenário - Ret 166 - Em Alvenaria cf 250m2,
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Possui 'APARTAMNTOS:

piscina. Valor R$ 70.000,00. Baependi - Ref. 600 - Com 127m2 de área

construída, sendo: 03 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 60.000,00
Vila Lenzi - Ref. 82 - Com 74, 17m2; sendo: 03
dormitórios e demais dependências. Valor R$
48.000,00

Três Rios do Norte .l,. Ret 56 - Em Alvenaria cf
80m2 sendo:' 03 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 17.000,00 \

'

Vila Rau � Ref. 40 - Em Alvenaria cf 72m2, sendo:
03 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 27.001),00 ,

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

'

Ilha da Fieueira - Ref. 74 - Em Alvenaria, sendo:
03 dormitórios e demais dependências,
Valor R$ 28:600,00
Vila Lenzi - Ref. 69 - Em Alvenaria, sendo: 02

, dormitórios e demais dependê),cias.' "

Valor R$ 33.000,00'
.

Tifo Martins -(Loteamento Firenzi! Ref. 41 Em

SOBRADOS:
Vila Lalau - Ref. III - Alvenaria cf 350m2 e sendo:
04 dormitórios, 02 suítes e demais dependências. Valor
R$ 90.000.00 (Construção em- faze de

acabamento).
/

Bocha. Valor R$ 60.000,00 (Excelente ponto
comercial. Estamos abertos à negociação)
Ilha da Fieueira - Ret 43 - Ema Alvênaria,
sendo: 02 suítes, 04 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 95.000,00 '

VÍ/a Rau � Ref. 59 - Em Alvenaria cf 352m2, •

sendo: O I suíte, 07 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 95.000,00
São Luiz - Ref. 79 - Em Alvenaria cf 240m2
sendo: PISO TÉRRIO - sala comercial c/ 60m2 e,

uma Kitinet c/ O I dormitório, cozinha e bwc. PISO -

SUPR10R - 04 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 75.000,00 (Aceita-se
sítio em troca)
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SíTIOS:
Barra do Rio Molha - Ret 170 - Com área de

45.000m2 com 02 casas em Alvenaria sendo: _

Uma cl 100hl2 (02 dormitórios e demais

dependências); Outra cf 64m2,(02 dormitórios e

demais dependências); Construção nos fundos
•

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

eucalipto; árvores frutíferas. Valor R$ 75.000,00
Nereu Ramos - Ref.. 16 - CQni área de -

30.000m2 toda fechada com arame, sendo:
02 casas (153m2 e 54m2), 02 lagoas de peixe"
pastagem. Valor R$ 82.300,00 (Excelente
Oportunidade)
Três Rios do Norte - ReV I .

.:. Com área de
23.400m2 sendo 50% plana sem benfeitorias.
Valor R$ 53.009,00

'
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lararuá 99 - Ret 02 - Em Alvenaria c/ 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

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

aquisição, construção ou reforma.

, -Temos casas em construção e também

construímos.
-Financiamos o imóvel utilizando o seu

FGTS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CRECI 1741-J

�.�.�9�.��9�9!:��� CADERNO PARCIMÓVEIS
, �����?:.:�.�:.�.�r.ç.o.?:.�?�

VILA LENZI - Vende-
I se, R. Adão Noroschny,

647, mista, 2 qtos,_
sala, coz., bwc, lav. e

• gar. Terreno c/
364,00m2•

• R$ 30.000,00.
Tratar: 371-0031.
CRECI 550-J

ILHA FlGUEIRA -

• Vende-se, 180,00 m2
na Rua Alexandre

'Koeler, 122.
R$ 65.000,00.·
Tratar: 371-7044.

CRECI 1873-J

RUA LUIZ PíCOLLI -

Vende-se, alv., c/
140m2, 3 qtos, sala;
coz., bwc, terreno c/
600m2. R$ 50.000,00.
Aceita sítio Jaraguá do
Sul ou' região.
Tratar: 371-7044.
CRECI 1873-J

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

• sala, coz., bwc, lav.,
I gar. e chur. Terreno c/

539,00m2;
R$ 50.000,00.

• Tratar: 371-0031.
• CRECI 550-J

GUARAMIRIM - Vende

se, mista, c/150m2,
4 qtos, 1 suíte, gar.,

• terreno c/450m2•
Ru� Géraldo 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 c/ hidra + 2 qtos
•

+ dep. R$ 73.000,00.
Tratar: 371-7931.
CRECI 1741-J

· AGÚA VERDE - Vende-

se, alv., 4 qtos, 2 bwc,
• 2 salas" chur., 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
OI

troca-se por imóvel de
I menor valor. Casa cf

150m2, terreno c/
544m2•

�$ 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., c/ 03
dormitórios e demais

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

valor). Fone: 275-0051 -

. Creci 1989.J

TRÊS RIOS DO NORTE -

I
-

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

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

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

__

AMIZADE - Vende-se, em
. alv., c/ 230,00m2, 4 qtos,
sala, coz., 2 bwc, chur.,
gar, p/ 2 carros. Rua
Frederico Todt, 664. R$
25.000,00 + financ.
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., com 03

dormitórios e demais

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

valor). Fone: 275-0051 -

Creci 1989-J

LOT. MIRANDA· Vende-.
se, R$ 2.500,00 entro +

24 parco Tratar:
9962-9362. CRECI 612-)

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, c/
4200m2, próx. Colégio
Julio Karsten. Tratar.
371-3724. CRECI 8054.

TERRENO - Vende-se, c/
1.460,00m2 (42x3.6),
Rua Virgílio Pedro Rubini.
R$ 40.000,00. Tratar:
376-0015. CRECI 1589-J

NOVA BRASILlA - Vende

se, c/ 3700m2, lateral Rua
João Planinchek, próx.
academia Jaraguá Ufe.

R$ 70.000,00. Tratar:

•

ASSOL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - MARIMAR IMÓVEIS - VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS -
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371-3724. CRECI 8054,

JOÃO PESSOA - Vende-se, R.
Bertholdo Hefer, com
2.700,00m2• R$ 33.000,00.
Tratar: 371-2357.
CRECI 4936

JOÃO PESSOA - c/
1650m2• R$ 18.000,00.
Tratar: 371-3724.
CREC18054.

VILA RAU - R. Waldemar

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

GUARAMIRIM - Vende-se,
c/456m2, na Rua

Henrique Bernardes - Aval.
Infra-estrutura completa.
R$14.000,00, nego Tratar:

37.3-0283 - CRECI 820-J.

JARAGUÁ ESQUERDO -

Vende-se, 450,00 m2 à
venda cf edificação de

230,00 m2 na Rua

Guilherme Hasse.

R$ 85.000,00. Tratar:
37�7044. CRECI 1873�

FIGUEIRA -_ Vende-se, R.

Antônio Ribeiro, 156, c/
3.000,00m2•
R$ 48.000,00. Tratar:
37�2357. CRECI 4936

TERRENO - Vende-se, c/
364,00m2 (13,00 x

28,00), lote 10 - Q - A,
Jardim Hruschka II - São
Luis. R$ 3.000,00 +

30x300,00. Tratar:
37&0015. CRECI 1589�

AMIZADE - Vende-se,
398,40in2•
R$ 18.000,00. Tratar:
371-7931. CRECI 17141-J

R. FRANCISCO '

I

PIERMANN - Vende-se,
com 560 m2l:20X28).
R$ 25.000,00. Tratar:
371-7044. CRECI 1873-J

TERRENO- Vende-se, c/
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, c/450m2•
R$ 48.000,00. Tratar:
371-7931. CRECI 1741-J

BAEPENDI - Vende-se, .c/
12.300m2 semi plana

"

ótima localização". R$
170.000,00

_
(Fundos

Metalúrgica TRAPP). Tratar:
275-0051 (CRECI 1989-J)

,

TERRENO - Vende-se, c/
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:
9962-9362. CRECI 612-J

TERRENO _ Vende-se, c/
378,82m2 (16,14x23,50).
lote n º 87 - Lot. Ouro

Verde. R$ 12.000,00.
Tratar: 376-0015.

CRECr 1589-J

RUA JOSÉ MARTINS -

Vende-se, c/ 23.400m2
(90x260). R$ 53.000,00.
Tratar: 275-0051 (CRECI
1989-J).

VENDE-SE - próx. a Justiça
Federal. Valor nego Tratar:

9962-9362. CRECI 612-J

VILA LALAU - c/ + ou "

850m2• R$ 65.000,00.
Tratar: 371-3724.
CRECI 8054.-

ILHA DA FIGUEIRA -

Vende-se, c/ 320,OOm2•
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:

275-1594. CRECI 612-J

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 Icro Informática. Tratar:
27'5-1594. CRECI 612-J

ESTRADA NOVA - em

frente a escola. Tratar:
275-1594. CRECI 612-J

VILA LALAU - Aluga-se, R.

Major Júlio Ferreira, 318.
Tratar: 275-1594. CRECI612-J

VILA LENZI - Vende-se,
em alv. com 03

dormitórios e demais
dependências. Valor 'R$
48.000,00 (Troca-se por
casa ou Terreno (menor
vaiar)). Fone: 275-0051 -

Creci 1989-J

BAEPENDI - c/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 - Creci 1989-J.

CENTRO - Vende-se, 2

qtos, demais dep.
R$ 40.000,00. Tratar:

311-7931. CRE,CI 1741-J

ED. DOM LORENZO -

Vende-se, Rua Marina

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

gar. Área c/ 118,51m2).
R$ 60.150,00 s/ acab.,
entrega rnaio/Oz. Tratar:
371-8814. CRECI 1873-J

NOVA BRASILlA - Vende

se, Rua José

Emmendoerfer, 851, apto
203, c/ 3 qtos, sala, coz.,
-Iav., bwc, 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.
Financ. direto. Tratar: 371-
7931. CRECI 1741-J

EDIF. VIL A NOVA - Vende

se, c/ 3 qtos, sala, copa,
coz., bwc, 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 _ q
quartos e demais dep., 1
vaga gar. Rua Pedro

Avelino Fagundes, 45 -

R$ 55.000,00. Tratar:

371-8814. CRECI 1873-J

EDIFíCIO MAGUILU _

-

Aluga-se, Rua Procópio G.

Oliveira, 1473, c/ 2 qtos e

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

EDIFíCIO DÊNIS - Aluga
se, Lateral da Rua José

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

EDIFíCIO MAGUILÚ -

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

PiÇARRAS - Apto. c/
170m2,- em
construção - suíte + 2

qtos, sala estar/
jantar, bwc social,
coz.jchur., sacada,
área de serviço, c/ 2
vagas de gar.; Prédio

o/quadra poli
.

esportiva, salões
de festa - Rua

Nereu Ramos.

Entrada 36.458,24 +

parcelas R$
1.508,18 mensais a

partir de fevV02 -

corrigidas pelo CUBo

Tratar: 371-8814.

CRECI 1873-J

•
,

I

•
I

•

•

•

•

•
..

BAEPENDI - Vende-se,
c/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, c/75m2; 1

suíte + 1 qto, bwc
social, cozinha,
sala, lav., chur.
R$ 43.000,00. Tratar:
371-3724. CRECI
8054.

SANTA LUZIA - c/ 2
aptos c/90m2 cada +

2 salas com. c/ 8cim�
cada + casa misrta c/
90m2, terreno c/
2.500,00m2•
R$ 65.000,00.
Tratar: 371-2357.

CREC14936.

•
..

NORTE - Vende-se,
com 23.400m2• Valor

R$ 53.000,00. Fone:
275-0051 - Creci
1989-J

SANTA LUZIA - Vende

se, com 450.00'Om2,
próximo da

Agrorrações Gumz.

Valor H$ 250.000,00.
Mais 200.000m2

próximo ao Arroz

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

Creci 1989-J

•

•

NEREU RAMOS -

Vende-se, c/
30.000m2 toda
fechada com arame,
sendo: 02 casas

(153m2 e 54m2),' 02
lagoas de peixe,
pastagem. Valor
R$ 82.300,00
(Excelente
Oportunidade).
Tratar: 275-0051.
CRECI 1989-J

•
•

•
•

•

•
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·

•

•
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Jaraquá do Sul, 16 de rnarçê de 2002 CORREIODO POVO - 3

51 ,00m e 14,00m; ao leste com terras de Genésio Givanella em 145,50m e ao oeste

com a ruaprojetada em 150,00m. Commatrícula n" 8.935 do C:R.I. de Guaramirim/
Se. Sobre o terreno há construído um galpão industrial pré-fabricado, com área de

1.674,02m2, averbado nomesmo cartório, depropriedade deGilmarKrutzsch, avaliado
emR$220.000,00 (duzentos e vintemil reais). O imóvel já foi penhorado nos autos
dos processos n° 561/97,229/95,622/97,828/97, 57,7/9;"f, 516/98, 620/97; 1252/97,
1207/98 e 696/97.

VT-CP'E 586100

Exeqüente: ROSAMARIAMARTINS

Executada: SAMUEL TÊXTILIND. DO VESTUÁRIO LTDA. e OUTRO (02)
Bens: Cento e cinqüenta camisas confeccionadas emmalha tipoPiquet, fiopenteado,

i com gola tipo-pólo, branca, tamanhos. PMG, manga curta, com botões, primeira
qualidade, avaliadas em R$22,70/cada, total: R$3.405,00 (trêsmil quatrocentos e

cinco reais). Local p/ vistoria: BR 280 Km 51-Guaramirim/SC, com o Sr. Célio
Cristóvão.

VT-AT591/99

Exeqüente: JUNIOR JOSÉ PLAVA�
Executada:MOACIRRANGETTI
Bens: 01) Betoneira com capacidade de 150 litros, sem identificação de fabricante,
razoável estado-de conservação, avaliada emR$3oo,OO; 02) Betoneiracom capacidade
de 120 litros, sem identificação de fabricante, razoável estado de conservação, avaliada
em R$250,OO; 03) Betoneira com capacidade de 250 litros, FISCHER, razoável
estado de conservação, avaliada em R$350,00; 04) Furadeiramanual elétrica, tipo
hobby, sem marca, razoável estado de conservação, avaliada em R$35,00; 05)
Furadeiramanual elétrica, tipo hobby, BOSCH, razoável estado de conservação,
avaliada em R$40,00; 06) Serramanual elétrica, paramadeira, MAKlTA, de 1200

watts, razoável estado de conservação, avaliada em R$190,OO, 07) Serra manual
elétrica, paramadeira, MAKITA, de 900 watts, razoável estado de conservação,
avaliada emR$180,00; 08) Serramanual elétrica, para pedras, semmarca, modelo
4100H, razoável estado de conservação, avaliada em R$150,00; 09) Serra manual
elétrica, tipo circular, BOSCH, modelo GKS 7 1,4", de 1400 watts, razoável estado
de conservação, avaliada em R$180,00; 10) Plaina manual elétrica, MA�ITA,
modelo 1900B, razoável estado de conservação, avaliada emR$250,OO; 11)Geladeira
CONSUL,modelo Pratice 300; bege, bom estado, avaliada em R$300,OO; 12) Fomo
elétrico FISCHER, razoável estado, avaliado em R$80,OO; 13) Aparelho de som
FRAHM, modelo BeltDrive, 3 x 1, sem CD, com duas caixas acústicas, avaliado
emR$80,00; 14) GeladeiraCONSUL, capacidade aproximada 280 litros, caramelo,
péssimo estado, avaliada em R$70,00; 15) FreezerPROSDÓCIMO, tipo horizontal,
com tampa, branco, apresentando corrosão na lataria, avaliado emR$150,00. TOTAL
DAAVAliAÇÃO: R$2.605,00 (doismil seiscentos e cinco reaisj.Local p/ vistoria:
Rua 391 - Carlos Oechsler n° 186 - Jaraguá do Sul/Se, com o Sr. MoacirRangetti.

o ". {1

VT-AT 623/92

Exeqüente: DOMINGA CONCEIÇÃO LINnNER
Exec�tada: TOMASELliS/A
Bem: Apenas o reflorestamento que cobre parcialmente o terreno situado àEstrada
Rancho Bom, nomunicípio de Scliroeder, sendo árvores da espécie pinus com cerca

de dez anos.totalizando aproximadamente oitomil árvores, avaliadas emR$40.000,oo
(quarentamil reais). )

VT-AT 726/97,
Exeqüente: ROSEMARROPELATO ' J

Executada:SKILANCHES'.
.

Bem: VeículoFORD/ESCORTGL, ano/modo 86, chassi 9BFBXXLBANÓJ09904,
marrom, álcool, placas LZF 0907, hodômetro registrando 84.120Km, razoávelestado
de conservação, sem avarias aparentes, avaliado em R$3.3OQ,00 (trêsmil e trezentos
reais), Consta alienação fiduciária aoBANCOABNAMROREAL. LOcál p/ vistoria: \

Estrada Duas Mamas s/n° - Schroeder/SC, com o Sr. IlsitaMundtHang.

VT-AT 737/00
Exeqüente: ADILSON JOÃO RIBEIRO PINTO

Executada: GRÊMIOESPORTIVOJUVENTUS e OUTRO (02)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado no perímetro urbano desta cidade, no
lugar ímpar da Rua 20S-sem nome (prolongamento), com a área de 232,50m2,

possuindo testada de 48,5Om para Rua 205-sem nome (prolongamento), coincidindo
com o alinhamento pr�dial; lado direito extremando em 5,00tn com terras de Grêmio

Esportivo Juventus; fundos confrontando em 48,60m e do lado esquerdo em 6,OOm
também com terras do Grêmio Esportivo Juventus; o terreno foi descrito no sentido
horário do seu interior, olhando-se para referida rua, commatrícula n° 27 .977 do

C.R.I. de Jaraguá do Sul/Sí,'. Há construído sobre o terreno, uma edificação em

alvenaria, com aproximadamente 55,00m2, sendo o local duasbilheterias e umbanheiro,
não averbados emCartório. Avaliado em R$12.000,OO (dozemil reais). O terreno

tambémjáfoi penhorado nos autos do processo n° 1259/97.

VT-AT842/01

Exeqüente: VALERIO BRAYER

Executada: SUDEBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

QUÍMICOS LTDA. e OUTRO (02)
)

Bens: Dois tambores deQuimiocupim (prontopara uso), com 200 litros cada, avaliados
emR$3,50/litro, total: R$I.400,00 (hummil e quatrocentos reais). Local p/ vistoria:
Rod� Guilherme Jensen Km 13 - MassarandubalSC, com o Sr. João Carlos Martins.

/

VT-AT 852/99 (Apensados: 718/99, 275/00)
Exeqüente: PEDRO JANICKI

Executada: EMPREITEIRADEMÃODE OBRA H.H. LTDA. e OUTRO (02)
Bem: Imóvel constituído de terreno rural, situado nestemunicípio, no lugar denominado, ,

Jaraguazinho, do lado esquerdo, distante n,50m da esquina com aEstradaGaribaldi,
com área de 21.742,00m2, sem benfeitorias, com as seguintes confrontações: fazendo,
frente com a Estrada Jaraguazinho em 240,00m do lado esquerdo com terras dê

HenriqueOestereich, confrontando-sepelo lado direito com oRioGaribaldi, de forma
.

triangular, distante 20kfil do centro da cidade. Cadastrado no INCRA sob n°

801.089.020.1924, matriculadonoRegistro de Imóveis destaComarca sob n°�5 .428,
em nome de HemersonHanemann, Gustavo Hanemann eBrunaEduardaHanemann
- men?res, com usufrutopara seus paisHermesHanemann eMarli GurnzHanemann,
avaliado emR$12.000,OO (dozemil reais).

VT-AT 872/99

Exeqüente: JOSÉ TADEUCONSTANTINO
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA. e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado nesta cidade, nasRuas 13-Adélia

Fischer, 83-Seme Mattar e 658-Heinz Barg, bairro Baependi, com área de

32.017,95m2, fazendo frente em 7linhas: a 1 a de 43,85m, a 2a de 3,85m, a 3a de

20',97m', a: 4a'de 4,93 € a 5a de 12,28rn, todas com o lado ímpar da Rua Adélia
Fischer; coincidindo bom o alinhamento predial, a 6a de 29,75m e a T' de 9,62m,
ambas com o prolongamento do lado daRua 83-SemeMattar, coincidindo com o

alinhamento predial, extrema do lado direito em 2linhas, a 1 a de 36, 12m e a 2a de

309,OOm; ambas dom terras de Sociedade Gráfica Av�nida Ltda., e do Iado
esquerdo extrema em ;) linhas, a 1 a de 1_38,40m, sendo 117,00m com terras de

Pedro Donini e 21 ,40m com terras de Engelbert Freiberger, a 2a de 60,46m;
sendo 50,25m com terras da PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul/SC e 10,21m
com a Rua 658-Heinz Barg (!},53m com o passeio de ambos os lados e 7,,15m
com o leito), a 3a de 139,80m em linha irregular com o lado ímpar da Rua 658- .'
Heinz Barg, coincidindo com o alinhamento predial, a 4a de 51 ,50m, sendo 11 ,5Om
com terras de PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul/SCe 20,00mcom terras

de Dalniar Confecções Indústria' e Comércio Ltda., e 20,00m com terras de

Cizeski Incorporadora Administradora e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
a 5a de 32,20m com terras de 'Cizeski Incorporadora Administradora e

Empreendimentos Imobiliários Ltda., travessão dos fundos em 67,OOm com terras

de José Hermelo Marchi. Registradono CRI desta Comarca sob n° 41.309, em
nome de Da Vinci Têxtil Ltda .. Registrada uma penhora da 2a Vara Cível desta

Comarca, execução fiscal n° 7.582/92, avaliado em R$370.000,00 (trezentos e
setentamil reais).

VT.;AT 934/98

Exeqüente: INSTITUTO NACIONALDO SEGURO SOCIAL - INSS

Executada: A.D.]. -ASSOCIAÇÃODESRORTIVA JARAGUÁ e OUTRO (02)
Bens: 01) Cinco jogos completos para prática esportiva, contendo camisas,
calções e meias, sendo dez peças de cada, razoável estado de conservação,
avaliados em R$200,00/cada, total: R$l.OOO,OO; 02) Quatro bolas oficiais para
prática de futebol de salão, PENALTY, razoável estado de conservação, avaliadas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�mR$40,00/cada, total: R$160,00. TOTALDAAVALIAÇÃO.; R$1.160,OO(hum
.nil cento e sessenta reais).\Local p/ vistoria: RuaWalter Marquardt - Jaraguá
Io SuVSC, com o Sr. Beethowen Martins Domingues.
VT·CPE 941/98 (

Exeqüente: KATIA BEATRIZ SOUZA CORDEIRO
Executada: DARPE INDÚSTRIA ECOMÉRCIODEMALHASLTDA.
Bens: Duzentas de dez camisas pólo, de malha confeccionada dei 1 a qualidade,
tamanhos e cores diversas, avaliadas em R$17,00/cada, total: R$3.570,00 (trêsmil

I quinhentos e setenta reais). Local p/vistoria: Rua AntônioMachado n° 126, Nereu
Ramos - Jaraguá do Sul/SC, com a Sr. Afonso José da Cunha.

VT·AT955/98

Exeqüente: FAZENDANACIONAL
Executada: OLMIRO NATALINO CHAVES e METALIN INDÚSTRIA DE

MÁQUINAS LTDA.
Bens: 01) Trinta e dois jogos de facas de trituradores de ração, NOVOS, avaliados
em R$39,80/cada, total: R$1.273,60; 02) Matriz de estanho para furação do eixo e

da faca damáquina de cortar grama, seminova, bom estado, avaliada emR$4.900,00.
O bem também já foi penhorado nos autos do processo n° 954/98. TOTAL DA

AVAliAÇÃO: R$6.173,60 (seismil cento e setenta e três reais e sessenta centavos).
Local p/vistoria: Item 01 - RuaAlwin Otto s/n° loteS7, Loteamento JardimFrancisco,
com o Sr. Olmiro Natalino, itém 02 - RuaMaxWilhelm n° 786, com o Sr. Guida
Mundstock, ambos em Jaraguá do SüVSc.

VT-AT984/00

Exeqüente: SEBASTIÃO ANTUNESDA SILVA
Executada: SUDEBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

QUÍMICOS LTDA.
Bens: Dois tambores de ferro, contendo 200 litros de cupimbras-40 (cupinicida) cada,
perfazendo um total de 400 litros, avaliados emR$7,50/litro, total: R$3.oo0,00 (três
mil reais). Local p/ vistoria: Rod. Guilherme Jensen SC 413, km 13 - Massaranduba/
SC, com o Sr. João Carlos Martins.

VT-AT Il39/97

Exeqüente: LIDIAMADERMARCELINO
Executada:MALHASEGGERTLTDA.
Bens: 01) Máquina de lavar roupa, ENXUTA, modelo Luxo Soft 4, brandi,
razoável estado, avaliada em R$250,00; 02) Secadora de roupas, CONSUL,

I modelo Super Automática, branca, razoável estado; avaliada em R$350,00; 03)
Máquina de lavar roupa, BRASTEMP,modelo Luxo Automática, branca, razoável
estado, avaliada em R$350,00; 04) Televisor PHILIPS 20", colorido, modelo
Trend 4, com controle, razoável estado, avaliado em R$230,00; 05) Aparelho de

vídeo cassete, PANASONIC, modelo Omnivision, razoável estado, avaliado em
R$230,OO; 06) Aparelho de ar condicionado GE, 11.000 BTU's, modelo Silent
Line, razoável estado, avaliadoem R$420,00; 07) Freezer CONSUL, vertical,
com porta frontal, pequeno, branco, razoável estado, avaliado em R$320,00; 08)
Freezer CONSUL, modelo Gran Luxo,' 180 litros, azul, porta frontal, vertical,

.

razoável estado, avaliado em R$360,00; 09) RefrigeradorFRIGIDAlRE, modelo
de Luxo, branco, razoável estado; avaliado em R$200,OO; 10) Refrigerador
BRASTEMP, modelo Frost Free, tipo Biplex, bege, bom estado, avaliado em

R$520,00.H) Direitos de uso e gozo da linha telefônica prefixo e n° (47) 372-
1578, registrada em nome de Edelrnar Max Eggert, avaliada em R$800,00;
TOTALDAAVAliAÇÃO: R$4.030,00 (quatromil e trinta reais). Local p/ vistoria:
Rua Pastor Ferdinando Schlunzen n° 135 -Jaraguádo Sul/SC; com o.Sr, Edelmar

'

MaxEggert.

VT-AT1225/99

Exeqüente: LUCIANOGILLI

Executada:METALÚRGICA COSTA LTDA.
Bens: 01) Furadeira de bancada, sem identificação de fabricante, tipo PB Í6/
6N, pintada na cor verde, com motor elétrico, regular estado de conservação,
avaliada em R$230,00; 02) Aparelho policorte, para corte demetal, MOTOMIL,
com pedestal de metal, com motor elétrico, razoável estado de conservação,
avaliado em R$250,00; 03) Aparelho de videocassete, PHILIPS, modelo VR
354, quatro cabeças, .razoãvel estado de conservação, avaliado em R$25P,OO; /

04) Furadeira manual BOSCH, modelo IFI 500 2V, de 500W, aço mái,I. 1'3/

6mm, razoável estado de conservação, avaliada em R$250,OO. TOTAL DA
AVALIAÇÃO: R$980,00 (novecentos e oitent� reais). Local p/ vistoria: Rua
José Pavanello n° 46 - Ilha da Figueira, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nilton
Costa.

VT-AT1276/97

Exeqüente: MARIO STEIN

Executada: CLAUDETEMA,RIADA COSTA - ME

Bem: Imóvel constituído de: sala comercial situada no edifício AlbertoMarangoni de
n°08, situado no lado par daRua 9 - 25 de julho, esquinacom aRua 126 - Domingos
Demarchi n"170, localizadanopavimento térreo, com uma áreaprivativa de 27,89m2,
área de uso comum divisão proporcional de 1, 12m2, área total construída de 29,0 1m2,
fração ideal do terreno de 1,60%, piso emmosaico, com frente em vidros com estrutura

de alumínio. Cadastrado no Registro de Imóveis desta Comarca sob n'' 36.296, em
nome de ClaudeteMaria da Costa, avaliado em R$20.000;00 (vintemil reais).

VT-AT 1343/99

Exeqüente: ALEIXO ARENT

Executada: KOHLBACHMOTORES LTDA. e OUTRO (02)
Bem: Setemotores elétricos, potência 1/2CV, freqüência 60Hz P, tensão 127 C de 2

pólos, tipoME 4925, avaliados emR$122,20/cada, total: R$855,40 (oitocentos e

cinqüenta e cinco reais e quarenta reais). Motores de fabricação da executada,
. acabados e embalados. Local p/ vistoria: Rua Bernardo Grubba n° 180 - Jaraguá do
SuVSC, com o Sr. Cristiano Doege.

VT-AT1367/98

Exeqüente: ZELEIVÉRÔNICADA COSTA

Executada: RESTAURANTELAPIOVA LTDA. - ME
Bens: 01) Fomo demicroondas CONTINENTAL,modelo AWMulti Ondas, 42
litros, branca, bom estado de conservação, avaliado em R$210,00; 02) Fomo elétrico
FISCHER, modelo Diplomata Automático, cor metálica, razoável estado de

conservação, avaliado emR$l00,00; 03) Refrigerador CCE, modeloSuper Luxo,
tipo Biplex 430 litros, branco, bom estado de conservação, avaliado emR$700,00;
04) AparelhoMicro System PHILIPS, modelo AZ 1602, tipo CD Synchro Start
Recording, com duplo deck, bom estado de conservação, avaliado em R$210,00;
05)Máquina de lavar roupaELETROLUXlPROSDÓCIMO, com ciclo normal e

suave, tampo superior, branca, razoável estado de conservação, avaliada emR$450,00.
TOTALDAAVAliAÇÃO: R$1.670,00 (hummil seiscentos e setenta reais). Local
p/ vistoria: Rua Adélia Fischer s/n° ",..'Baependi, Jaraguá do Sul/SC, com a Sra.

Zuleide Furtado .

. 1

VT-AT1386/99

Exeqüente: REINALDODORW

.

Executada: ESQUADRIASPÉROLA LTDA.

Bem: Máquina furadeira de coluna de corrente, FAMAC, razoável estado, avaliada
em R$2.000,00 (dois mil reais). Local p/ vistoria: Rua Roberto Seidel n" 1200-

Corupá/SC, com o Sr. Pedro Alves.

ÔNUS * Eventuais custas, emolumentos e faturas em aberto junto a TEL..ESC S/A,
a serem comunicados nas datas de Praça/Leilão.

'

Os bens objeto de Leilão, serão arrematadosmediante sinal de 20% (vinte por cento)
no ato da arrematação e saldo em até 24 (vinte e quatro) horas após o Leilão. A

comissão do Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação,
acordo/remição ou adjudicação e correrá por conta do comprador, remitente ou

adjudicante. Caso os executados não sejam encontrados ou cientificados por qualquer
, razão, quando da expedição da respectiva notificação, valeráopresente comoEdital

de Notificação de Praça/Leilão, segundo estabelece o Artigo 687, Parágrafo 3° do
CPC. Maiores informações no escritório do Leiloeiro fone/fax (0* *47) 422-8141 e!

ou pelo endereço www.leiloeiro.com.br ou pelo e-mail carstens@leiloeiro.com.br

PAULO MARIO LOPES MACHADO

LeiloeiroPúblicoOficial
Matrícula AARC-029/99

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

• Aos sábados: 8h30 às 12h

/

Im 2221 •

VILA NOVA - R.
José Krous - Coso
novo olv., 1 suíte +
2 dorm., garagem
pi dois carros'
RS 88.000,00

Hilamar - R, José
Pavanello, apto' c/
órea 108,34m', 1
suíte, 2 derm.
rhurrnsq. provativa, 1

vaga garagem, 1
sacada, Ent. RS
2 I .000,00 + 33x
RS 677,00 (1,20
CUB's) x 1.20 CUB
+ 9 re'orfos

1

3072 • CHICO DE PAULA - R. 582 -

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

Rei 2155 - VILA LENZI - R:. Jaime
Gadoni, 800 - casa alv ± 140 m2, 1 suíte, 2

derm, banho RS 80.000,00

Rei 2244 - BARRA RIO MOLHA - R:
lateral Estrada Rio Molho - casa alv 150 m2, 1
suite, 2 derm, 2 banh , garagem 2 corros cl
churrasq e frigobar, RS Terreno 1,225 m2.

RS 75.000,00

2'63 -ILHA DA FIGUEIRA - R, EDMUNDO GEORG
- CASA ALV, 130M', 3 DORM" SALA ESTAR/JANTAR,
BWC, COPA/COZINHA CfMÓVEIS SOB MEDIDA, ÁREA
SERViÇO, DESP" GARAGEM, PORTÃO ELETRÔNICO,
INTERFONUERREN0450M'- RS'lO.OOO,OO -

REF 2238 - ILHA DA FIGUEIRA - R:
ANTONIO BERNARDO SCHIDT, 444 - CASA AlV
100M2, 2DORM, ESCRITOR lO, GARAGEM 2

CARROS. TERRENO 594M2. RS 45.000,00.
LEGALIZADA PI mo E FGTS

lOOl-VILA
NOVA - Ed, Ana
Cristina - R, Pedro

Gon20ga, apto ri área
total li Om', 1 suíte,
2 dorm" 1 bwc,
sacada, ehur"
individual bicicletário,
2 portões eletr.,
central de gás e gOL
Enlrada
RS35.000,00+
12x 903,00 (1,6
CUB's)

Rua João Januário Ayroso, 53111 Sala 2 -Início do Jaraguá Esquerdo E-mail: beta@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Iro a
IMÓVEIS lTDA.

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

E-mail: girolla@netuno.com.br

LOCAÇÃO
* 601- Ótima casa cl suíte + 2 qtos
+ dep. emprego (semi-mobiliada) -

Centro - R$ 1.100,00
* 604 - C�sa de madeira cl 3 qtos -

Centro - R$ 300,00
_

_* 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
* 622 - Apto cl 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
* 625 - Apto cl 2 qtos - Centro - R$
320,00
* 626 - Apto 2 qtos - Res. Húngaro -

Barra - R$ 280,00
* 627 - Apto cl 3 qtos - próx.
Supermercado 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
* 634 - Quitinetes "Novas" cl 1 qto -

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

Quitinetes - a partir de R$ 200,00
* 637 - Apto cl 2 qtos - próx. Malwee
- Barra - R$ 220,00
* 655 - Sala ComI. cl 40m2 - semi
mobiliada - Centro - R$ 400,00
* 656 - Sala comI. cl 70m2 - R. João
Picolli - R$ 350,00'
* 660 - Sala comi. cl 40m2 (12 piso)
- Centro - R$ 200,00
* 664 -,Sala comI. cl 150m2 - NOVA
Av. Waldemar Grubba - Vila Lalau -

R$ 67Q,Oe
*' 667 - Sala comI. cl 60m2 -

Guaramirim - R$ 300,00
* 668 - Salà comI. cl 70m2 (12 piso)
� Av. GetHio Vargas - Centro - R$
300,00
* 669 - Sala comI. cl 50m2 - Centro
ComI. Vasel (próx. Prefeitura) - R$
290,00, '

* 674 - Sala comI. cl 80n}2 - próx.
Weg I - R$ 250,00
* 683 - Salas comerciais - ,',fI 50m2,
Rua José Teodoro. R$ 28R�OO ;t

* 684 - Sala cornl. ch�m2, no

Czerniewicz - R$ 350,00,b {lI,
'

:I/: 804- Galpão cl 300m2- C;:erniewicz
- R$ 1.200,00 _,�!é

-

* 805 - Galpão - de alv.' 'cl 200m2,
no Centro. R$ 1.200,09' I

* 902 - Terreno loentré;ll oi 800m2 - : j
R$ 500,00

__�:I'

I ,�I ,

�" ,

i

VENDA
* 1351 - Vila Nova - Casa alv. cl
171m2, c/3 qtos, bwc social, sala
visita, TV, copa, cozlnha,
despensa, lavanderia, garagem pI
2 carros. Terrenou/ 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$
48.000,00
* 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,OOm2
(15x28) c 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 -

esquina c/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, 17m2 (15,10 x 28,50) - R$
30.000,00
* 3000 - Ed. Cristiane Monique -

suíte,,2 qtos, cozo mobiliada, dep.
ernprgada, 2 vgs garagem. Área
privativa de 128,09m2 - R$
80.000,00
* 3011 - Ed. Schiochet - suíte +

2 qtos, cozinha mobiliadá,
excelente acabamento, sol da
manhã. Aceita troca cl apto
Joinville.

I
'* 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,

cl suíte, 2 qtcs 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
* 3356 - Ed. Morada do Sol - novo,
suíte + 1 qto, sacada cl chur. e

garagem - R$ 48.000,00

I
I

1002 .. Centro .. Comercial!
\

Residencial � casa alv., cf 154,89m:.!,
cf 4 qtos, 2 bwc, sala conj., copa,
cozinha, lavand., chur. e garagem.
'Terreno cf 341,60Al2 (14x24,40) -

R$ 120.000,00

1171 .. CZERNIEWICZ - próx, Pama -

alv., cf 234m2, cf 2 suíte + 3 qtos
cozo mobiliada, garagem pf 2 carros.

Terreno cf 339m2 - R$ 125.000,00

I
I1173 .. Czerniewicz .. próx. Pama

"casa alv., cf 150rn2, 'cf suíte, 2
qtos, salas conj., cozinha

mobiliada. Terreno cf 314,90m2 -

,

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

1211 .. 19uá Esquerdo - parte alta -

casa cf 200m2, suíte + 3 qtos,
churrasqueira - R$ 10Ó.000,OO -

aceita troca cf apto - Central cf 3 qtos.

I
1092 .. Baependi - alv., ct 163m2, ct,
3 qtos, 2: bwc, sala visita, TV, copa,
cozinha, área cf chur. Terreno cf

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

R$ 80.000,00 - aceita apto em

Camboriú

1296 .. Lateral da R. Pref.
Waldemar Grubba - casa alv. cf
112m2, cf 2 qtos, sala, cozinha,
bwc, depósito, lavanderia e

qaraqern - R$ 45.000,00

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

4 carros. R$, 140.000,00

1000 .. Centro - Sobrado cf 220m2, cf
suíte + 2: qtos, sala íntima, escritório,
garagem pf 2 carros. R$ 140.000,00

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

1132 .. Centenário - fundos WEG

II, casa alv., cf 140m2,. cf 3 qtos.
Terreno cf 392m2. R$ 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRENOS

1• Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$ ,

25.000,00. Terreno c/ 702,OOm2, esq." no

loteamento.
• Terreno cf área de 442,OOmj (13x34), sito no

loteamento Piermann, próximo a éscola Giardini Lenzi.
Valor R$ 17.000.00.

1
• Terreno c/ área de'600,OOm2 (15x40),_sito a Rua

Henrique Bortolini, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
22.000,00.
• Terreno c/405m2, esquina, Loteamento
Cristovão. Valor R$12.000,OO.

CASAS

São

• Casei de alvenaria c/ 130,OOm2, situado no

1
loteamento Zangheline. Valor R$ 30.000,00.
• 1/2 (meia) Água de Alvenaria, 30,OOm2• No Ouro
Verde (Barra), Lot,e 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 " (Rua Asfaltada). Valor
R$ 17.000,00

I·
112 (meia) Água de Madeira. Loteamento Ouro

Verde. Valor R$ 14.000,00 \

• Casa de alvenaria, c/ 280,OOm2, em construção'
(70% concluído), no Jaraguá Esquerdo. R$
65.000,00
• Casa de alvenaria, c/ 70,00m2, no l.oteomento Ouro
Verde (Barra). R$ 14.000,00 entrada + 57x 3.80,00

I
LOTEAMENTOS FINANCIADOS E�
ATÉ 60 PÀGAMENTOS, COM UMA

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

,

CONDOMlíNIO FECHADO
-FLAMBOYANT

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

�371\-1] 136

���alte� 9�2�::8
v Corretor de Imóveis grotewoJd@netuno.aJm.br

,

LOT. S 'NTO ANTÔNIO· casa em alv., c/ laje,
60m2, 3 '; .) e demeisdep., c/fundamento no fundo.

Terren .e 360m2, murado. RS 16.500,00
. ;��
I

�j e
1�

I q;
t.l[ CIERNlh{!CI - casa mista, próx. canarinho, 3 qtos,
: ... I� sala, eoz�nha, tud2 c/ piso ee�âmieo + garagem,

li &. t ������:::os fundos. RS 45.000,00

1
,� . .

. :

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m2, térreo, 02

quartos, garager\1 coberta, no Jardim das

Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40.

À vista RS 33.000,00 (aceito propostus]

1 275-0172 'I

Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 1438 - SALA 04

.

CRECI1439-J

ALUGA VENDE COMPRA

I

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,OOm2 - 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 Emrnendoerter , lQ andar-cl sulte, 1 qto e demais

dependências + área' anexa de 27,OOm2 - R$
58.000,00
215 • Apto: Central: Rua Mal. Deodoro da Fonseca -

Ed. Monte Cario - 1Q 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$ 62.00Q,00
319 - Terreno com 825,71m2 - 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 108,00m2 - Terreno com 450,00m2• Aceita
auomóvel como parte do pagamento - R$ 16.000,00
406 - Casa alvenaria Bairro Czerniewicz - Rua Henrique
sohn - área de 210,00m2 - Terreno com 1.300,00m2
- 1 suíte, 2 quartos, bwc, copa.' cozinha, dep.
empregada, escritório, lavanderia ampla, sala ,e

churrasqueira - R$ 106.000,00

1

ILar Imóveisl
275-201019101·9028/9122·7393
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

n
;>;l
m
n
...

\00
UI

':'
...

PRAIA - Compra-se, por um preço
barato. Tratar: 9603·3383, el Euda.

RIO DA LUZ - Vende-se, casa alv., 3
qtos, si, coz., bwc, lav., gar.
Valor a combinar. Tratar: 9993-3761
'ou 376-1350�ej\Cleiton.

SANTO ANTONIO - Vende-se ou troea

se, el 120m2• R. Ilda Friedel Latin, lote
254. Tratar: 276-0070, el José.

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

20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276·1044, el Joãô:

SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende-se,
Bahia da 8abitonga, mista, fundos
PI' Bahia, el :2 qtos, sala e coz,

R$ 20.000,00, aceita-se propostas.
Tratar: (47) 379-1559, el Tito'.

SÃO LUIZ - Procuro, pI alugar el
urgência. Tratar: 9992·2575, el Kelly.

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
120m2, terreno el muro. R$
20.000,00. Tratar: 91044588.

SCHREODER - Vende-se, alv., em

constr. CI 1 qto. Terreno de 450,00m2•
R$ 10.000,00. Tratar: 91044588.

SOBRADO - vende-se el 3 quartos,
copa, cozinha, e bwc etc. R$
23.000,00, aceita-se carro e imóvel
de menor valor. Tratar: 273-0378,
pela manhã ou noite. cl Chirlei.

TROCA-5E CAIBRO - eomp., por 1
casa de 7xl0 + 6 janelas, 6 portas
el eaxilhos, por 1 moto acima do ano

90: Tratar: 371-5640. '

TROCA-5E - por sala comercial ou

apto., alv .. , el 150m2, próx. Weg·lJ.
R$ 45.000,00. Tratar: 91044588.

VEN'oE-5E OU TROCA-5E -r alv., el
300m2 e terreno de 1500m2, por
sítio. Aceita·se terreno ou caminhão.
Tratar: 371-5640, el Sérgio.

VILA LALAU - Vende-se, 180m2, el 3
qtos, gar, P/2 carros, murada, cerca'
de alumínio:R$ 33.000,00 + tinane. '

Pela PREVI. Tratar: 371-0695 ou

9993D623.

VILA LALAU . vende-se, sobrado el
156m2, apto e sala comercial. R.
Bernardo Dornbuseh, 2021. Terreno
de esquina. Tratar: 370-1777 ou

91124110, comWilson.

VILA ,LENZI - vende-se, CI 96m2•
Terreno el 480m2• R. lat. Antonio Carlos
Ferreira, ej 2 telefones. R$ 65.000,00.
Tratar: 275-2860, el Sandro.

VILA LENZI - Vende-se, alv. e 2 de
mad. Por apenas R$ 40.000,00.
Rua Antônio Carlos Ferreira. Tratar:
91044588.

VILA ,LENZI - Vende-se, alv., 3 qtos,
2 bwe e demais dep. Terreno el
468m2, e casa el 118m2• No mesmo
terreno uma lI:? água el 3 peças.
R$ 55.000,00. Tratar: 372-0815.

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

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

Jaraguá, Tratar: 9963-8588 ou (11)
. 6976-4612, el Germano ou Cecília.

DIVIDO APTQ el 1 qto, não precisa
ter móveis, somente dormitório.
Tratar: 371-1500, el Rose.

..

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

LAGUNA - vende-se, apto. Ed. Donga
Matos, Mar Grosso, 1 suíte el sacada,
1 qto., 1 wc, lavanderia, eozinha;sala
el sacada. R� 70.000,00, aceita-se

imóvel em Meia Praia (Itapema). Tratar:
370-8336 ou 9973-3560, el Osmar

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

pessoas, el 40m da praia. Tratar:
(47) 3694922, el Roberto.

LOT. DIVINÓPOLlS '" Vende-se, el 2
qtos. R$ 35.000,00. Tratar: 91044588.

, RESIDENCIAL JARDIM DAS
MERCEDES - Vende-se, el 2 qtos, 1
bwe, coz., área de serviço, sala, gar,
Coberta. R$ 6.000,00 + presto de

R$ 260,00;'eorrigida pelo CUBo
Entrada negociável. Tratar: 370-8336,
9997-5561 óu 9121·5516, el Marcelo
ou Suzalin.

SÃO PAULO - Vende-se, grande, no'
centro. Acelta-se. proposta por apto
em Jaraguá do Sul. Tratar: (11)
62976-9448.

SANTO ANTÔNIO· Vende-se, em

constr., el 2 qtos, gar., chur. e salão
de festas no Res. Jardim das
Mercedes. Entr. de R$ 8.00.0,00 +

1/2 eub por mês. Tratar: 370·7698,
el Vilson.

VILA NOVA - Vende-se ou 'troca-se, el
186,20m2, Ed. Porto Belo, el 4 qtos, 1
suíte, lavabo, bwe soc., 2 sac., sala de
jantar/estar/Tv, coz. e lav. el móveis
sob medida. Novo, el piscina e salão
de festa, el 2 vagas na gar. Valor a

nego Tratar: 370-8336, c/ Osmar.

VILA RAU· Vende-se; R$ 16.000,00
c

+ tinane. Caixa Econômica Federal,
ou troca-se por terreno. Tratar:

370-0816, el Silmara.

ÁGUA VERDE =Vende-se, prôx.
Uner], R. dos Imigrantes, 8.450m2•
Valór a combinar. Tratar: 371·6640.

AMIZADE - Vende-se; el 318m2,
próx. Salão. R$ 11..500,00. Tratar:
9979-9970, hor, ComI.

AMIZÁDE - vende-se terreno, el
13,5x23m, próx. Salão Amizade.
Tratar: 371-2357 ou 387·5612
\

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

AMIZADE - Vende-se, lotes, próximo
Clube dos Viajantes. Valor a
combinar. Tratar: 9975-1299.

AMIZADE - Vende-se, próximo Clube
dos Viajantes,' 60% de entrada e

restante parcelado. Tratar: 9992-6045.

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

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

I

BARRA DO SUL - Vende-se, próx.
lagoa. R$ 3.500,00. Tratar:
276-0605, após 17�.

I _

BARRA VELHA - vende-se, terreno
próx. aeroporto. Valor R$ 3.0.00,00.
Tratar: 370-9282.

CENTRO - Vende-se, Massaranduba,
18x20, casa aI. em eonstr. R$ 12:000,00
nego Tratar: 373-0999, el Eurico.

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

ENSEADA - Vende-se, Balneário
Majorka. R$ 3.000,00. Tratar:
370·8145, após �s 17hs, e/,Laurita.

ILHA DA FIGUEIR,\ - Vende-se, José
Teodoro Ribeiro, 14x28. R$ 19.000,00.
Tratar: 371-6640, el João.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, el
350m2, próx. salão. R$ 10.600,00 entro

+ 12x R$ 450,00. Tratar: 9979-9970.
\

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, el
726m2• Rua Jbão'Manoel Lopes Braga,
228, subida Aearai. Aceita-se carro no

negócio. R$ 30.000,00. Tratar:
370-6406, hor.eoml. ou 9975-1792, el
Ronildo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDO UMA SOLUÇÃO
,* Terreno no centro c/ 750,00m2 (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 transfo�mado
bem mais rápido em retorno, investimento, comodidade,

'

etc.

Localizado na Rua Dona Antonio, 160 - Valor a combinar.
,

Tratar: 372-3947 ou 9'102-5299'

negociável. Tratar: 373-0999 el Eurico.

NOVA BRASíLIA - Vende-se, el
'

250,00m2• Tratar: 372-3947,
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, el
320,00m2. Rua 'Santa Julia.
R$16.000,00. Tratar: 371-2357.
CREC14936,

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

.mar, eond. fechado. Ótima loe.
R$ 15,000,00. Tratar: 372-3812.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se" 35
heet. Tifa Martins; Tratar: 376-0253.

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

376-2691, el Guido.
JARDIM FIRENZE - Vende-se,
Tratar: 371-7061. SANTA LUZIA - Vende-se, el

101.000m2, prôx, Max Gums, Tratar:
2748125.JOINVILLE - Vende-se, no Jardim

Santa Mónica, el 390m2, quadra E,
lote 10. Vaior a comb. Tratar:
373-2912, el Valdeeir.

SAO JOSÉ DOS PINHAIS - vende-se,
terreno quitado. R$ �.OQ,O,OO, aceito
carro de igualou menor valor.
Tratar: 273-Ó378.LOT: SOUZA - Vende-se, el 540m2

(18xl0). R$ 4.500,00, Tratar:
91044588, SCHROEDER - Vende-se, el

126,000m2, à 200mts do
calçamento. Tratar: 374-1588.MASSARANDUBA - vende-se, terreno

no centro, 18x:?Ó, casa de alvenaria
em construção., R$ 12.000,00, TERRENO - Compra-se, el 1.:t00m2,

Jaraguá do Sul; 07 de março de 2002.
A diretoria.

,Infor.mativo
-,

Imobiliário AIJS
AtaReunião AIJS em 05/03/02 com tribunal de

mediação e jiJizado arbitral

A convite do árbitro do tribunal de mediação e

juizado arbitral Sr. Renato Piazeira, realizou-senas
dependências do Tribunal reunião objetivando um

melhor esclarecimento com relação aos trabalhos
'

do tribunal, podendo seus serviços serem utilizados

pelas imobillárias e corretores de nossa cidade, em
seus contratos de locação ou compra e venda de

imóveis" buscando rnaíoréaptdez da solução de
seus problemas. Oitenta por cento dos casos são
resolvidos por concillação das partes e somente
vinte por cento através de execução a qual deverá
ocorrer em um prazo máximo de seis meses. Para
detalhamento das informações é importante que
cada imobiliária dirija-se ao Tribunal localizado à '

rua Procópio Gomes de Oliveira, 809 ou através do
telefone 372-2800.

Agradecemos a atenção dispensada-pelos Srs.
Árbitros do tribunàl.

I,

mínimo 25m de frente. Pago a vista
ou troco pI imóvel no local. Tratar:

371-8009, cl Pérola.

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

276-0373.

TRÉS RIOS DO NORTE - Vende-se, el
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, el
Bernadete, em qualquer horário .ou
9111-1831, com Patrícia após as
18:00hs.

VILA LENZI - vence-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 el Patrieia.i

CENTRO - Vende-se, escritório, el
toda infraestrutura montada. Tratar:
311-3216. Venda: R$ 20.000,00

CENTRO - Vende-se, el 45m2, lat.
Procópio Gomes. R$ 18.000,00.

,

Tratar: 9104-4588.

VILA LENZI - Vende-se, locadora,
ótimo ponto. Tratar: 275-3937.

R. MAX WILLlAN - Aluga-se, éom
25m2. R$ 350,00. Tratar: 371-9431,
el José.

CENTRO. - Vende-se loja na Marechal,
el estoque e clientela formada.

R$ 12.000,00 e aceito carro
'

no negócio. Tratar: 371-4497.

CHACARA
São João do Itaperiú

Vende-se Ou troca-se por
propriedade em Jaraguá do
Sul ou praia, cl 12 morgos,
2 casas de alv., parabólica,
tone, 2 piscinas, galpão de,
festas, lagoa de peixe,
pomar, pasto, etc.
Valor a 'combinar.
Tratar: 372-0665.

VENDE-5E, chácara toda mobiliada,
el lagos, casas, campo de futebol

suíço, etc. R$ 170.000,00, nego
Tratar: 275-2990. CRECI 001770-J.

, .
,

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão
Caeilda, el 200,000m2, el nascente,
luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 372-0571,

GARIBALDI -Vende-se, mini
chácara; :t0krn da Malwee,
totalmente plana el lagoa. 4.770m2,
R$ 19.000,00. Tratar: 9122-4198.

MASSAR,ANDUBA - Vende-se, 7km
do centro, área de,60,500m�, el
casa de mad., rancho lagoas,
plantação. Tratar: 379-1031, a noite.

RIO CERRO - Vende-se sítio, el área
a escolher de 20.000 a 30,000m',

'

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

RIO MOLHA - Vende-se, 20.000m2,
lei infraestrutura, privacidade, junto
,à natureza, 5km do centro. Doc.
100% leg�1. Tratar: 370-8563.

RIO MOLHA - Vende-se, 40.B50m2,
verdadeiro paraíso, cf. chalé suíço,'
85m2, 1 qto, 1 suíte e demais dep.

, , gar., área pI quiosque, lagoa,
galpão, etc. Tratar: 370-8563,

SANTA LUZIA - Vende-se, 2
chácaras, e/4,350m2,eada. Tratar:
274-8125, cl Menegheli.

TRES RIOS DO NORTE - Vende-se,

chácara el 12 rnorgos, el fonde de

água. Valor a eomb. Tratar: 371-9431,

VENDE-5E - el BO,000m2, possuindo
casa de 2 pisos, alv., lagoa. Tratar:
9113-9337, el Vera.

VENDE-5E um sítio el 104.000m2 à
1.500m da Praia, Tratar: (47) 345-
3458, el Rosi ou Carmem.

Ploricuitura 5
i

"F(ore� naturais, arràt90s em gerar,
atendemosfestas, casamentos,Junera(
e cestas de ct!Jé da manhã.

'v

'118 de março
DIA INTERNACIONAL

DA MULHER

ryresenteie comftor e amor" "

..'
'

, Rua Procópio G. de Oliveira, 1066 (ao lado do cemitério

·ir 371-9942 temos disk entrega

empregos

Experiência
de 7 anos. Consertos

de eletrodomésticos em

geral, automóveis,
caminhões, etc.

Atende em domicílio.
Tratar: 273-5086

ELETRICISTA

CUIDO DE CRIANÇAS -

qualquer horário. Tratar:

372-2603, cl Marli.

DAMA DE COMPANHIA - pi
pessoas idosas, cl ref. E

experiência. Tratar: 370-2718.

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar, Água Verde ou

proximidades. Tratar:
370-6687.

DIARISTA OU MENSALISTA -

,

,

Senhora se oferece pI
trabalhar, cf experi6encia.
Tratar: 273-0461, cl Salete.

DOBRAÇÃO DE ESTOPAS -

Casal se oferece para
trabalhar. Tratar: 374-1103.

I

EMPREGADA DOMÉSTICA,':'
Precisa-se pI pernoitar.
Tratar: 9122-0566.

FOTÓGRAFO PROFISSIONAL .:_

Procura-se trabalho, faço free

lance, casamentos,
nascimentos ,de bebês em

hospital, filmagens, eventos
em geral. Tratar: 371-6238,

.

cl Andréa.
.

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

lnéslo, 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
GERAL - Tratar: 370-6170 ou

9112-3916,

SECRETÁRIA OU RECEPC. -

Procura-se, tenho 18 anos, 2º

grau comp., experiência e ótimo .

conhecimento de informática.
Tratar: 372 3922" cl Karen

SACOLEIRA - precisa-se para
venda de Larigerte, atuação
na região, direto da fábrica,
exige experiência' no ramo.

Tratar: (47) 339:6198.SENHORA - Oferece-se para
morar (la casa de praia pi
cuidar enquanto ninguém está
na residência. Tratar: 9603-

3383, cl Euda.

SECRETÁRIA - Precisa-se,
com experiência em Corei

'

braw. Tratar: 371'2020.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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F/ESC
C/ESC
SES/
SENA/
/EL

Sistema Federação das tndústries
do Estado de Santa Catarina

SESI � MARCA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
Centro de Atividades Jaraguá do Sul; Rua: Walter Marquardt, 835

sesijgua @ netuno.com.br

FONE: (O **47) 3\70-7899 FAX: (0**47) 370-7690

SE
,

,

F/ESC

SENAi

JARAGUÁ DO SUL

I

SEJA UM PROFISSIONAL PREPARADO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO
MERCADO DE TRABALHO. FAÇA CURSOS NO SENAI \

Programação de Cursos
Curso Carga Horária Inscrições até:
Produção de Moda ·40h 15/03/2002

Modelagem Industrial 300h, 15/03/2002

Cronometragem Básica 90h 10/04/2002
MOPE - Treinamento Específico de Condutores de Veículos Rodoviários
Transportadores de Produtos Perigosos 40h 04/04/2002

Relações Humanas para o Trabalhador 12h 28/03/2002
TWI1 ª Fase - Técnica de Treinamento 12h 15/03/2002
TWI 3ª Fase - Melhoramento de Métodos
de Trabalho 15h 05/04/2002

Relações Interpessoais 15h 12/04/2002
Treinamento de Segurança na Operação de
Caldeiras 40h 08/04/2002

@SESC
I

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

HORÁRIOS DISPONíVEIS PARA ESPANHOL ADULTO

NíVEL DIA HORÁRIO PROFESSOR INíCIO

Nível1 6º 19h às 21h Luciano 15/03
Nível1 Sábado 15h às 17h Luciano 16/03
Nível1 5º feira 18h às 20h Luciano 14/03
Nível2 6º feiras 9h às 11 h Luciano 15/03
Nível2 3º feiras 20h às 22h Luciano 12/03
Nível2 Sábado 13h ás 15h Luciano 16/03

I

Nível3 Sábado '1 Oh30 às 12h30· Luciano 16/03

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br I e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371 �91�

CURSOS TÉCNICOS

TÉCNICO EM COMÉRCIO EXTERIOR

Objetivo:Formar profissionais que além de competência geral de
iniciar a atividade comercial no âmbito da economia mundial, estarão
habilitados a conhecer o setor de comércio exterior, tanto importação,
exportação, política cambial, despacho aduaneiro, SISCOMEX, etc, de

forma a atuar profissionalmente como operador de comércio
exterior, dentro das mais diferenciadas rotinas.

TÉCNIC,O EM CONTABILIDADE

Objetivo: Habilitar pessoas para atuarem na área contábil

capacitando·as a utilizarem modernas técnicas e tecnol�gia de ponta,
com vistas ao alcance da excelência de desempenho profissional que

atenda as exigências de mercado.

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguó do Sul- se
Fone/Fax: (47) 370-0251
E-m�il: jaraguadosul@sc.senac.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

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

,

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

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

BR 280 Guaramirim

Preço: R$ 75.000,00

-+ VENDE

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

Rua Alfredo Hanemann, 106 (Barra)
Preço: R$ 50.000,00 ,

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

Nova). Preço: R$17.000,OO

-+ Casa alvenaria, c/ área 230 m2, em terreno 540 m2.

RU,a 25 de Julho, 594 (Vila Nova). Preço: R$ 70.000,00
-+ Apto. 1 suíte + 2 dormitórios, eI área 15 m2. Rua

Goiás, 395 - Apto. 204 - Ed. Sonia Magali. Preço: R$
,

52.000,00
-+ Apto. 1 suíte +: 2 dormitórios: eI área 137 m2. Rua

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

-+ Terrenos lei área 342 m2. Rua Bernardina B. Muller (Ao
lado ARWEG). Entrada + saldo em 24 parcelas.

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

,-+ Terreno eI área 1.380 m2. Rua Vera Fischer (Centro)
Preço: R$160.000,00 )

/

Chácara contendo casa de madeira, em terreno eI área

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

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

dos Santos, 47 (Vila Lenzi)
Preço: R$ 1�0.000,00

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

Barbi - lote 83:
- Preço: R$ 43.000,00 (Aceita troca)

VENDE�

J.

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

m2. Tabuleiro Barra Velha

Preço: R$ 110.000,00

Vende: Alvenaria, c/ área 194 m2,
\
em terreno 300 m2. Rua Francisco

Hruschka, 1637
Preço: R$ 85.000,00

"

Sala comercial cf área 25 m2.
Rua Goiás, 395 - Ed. Sonia Magali - Sala 04

(Próx. Mercado Getúlio Lenzi)
Preço: R$ 15.000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul- SC
E-mai�:!�r�,:���!�!�:!�����om.br CRECI0914-J ... 371-2117

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Av. Ma.rechal Deodoro da Fonseca. 1085
Centro - .Jaraguá do Sul/SC

Tel.: (047) 371-2551

veículos
\ '

som pionner. R$ 6.500,00, ou
troco por terreno em Guaramirim
ou Schroeder. Tratar: 9163-2082.

c/ Lurdes.

ASTRA - GLS, 2.0, ano 95,
completo, 4 portas, cor prata.
Valor R$ 12.000,00, aceito troca

P9r menor valor. Tratar:
9101-0813.

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

,

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álc. R$ 4.000,00. Tratar:
370-0690.BLAZER � Vende-se DLX 4.3,

16V, 97, cinza, compl., aceito
troca. Tratar: (47) 9101-3070 ou

(47) 366-0146.
CHEVETTE - Vende-se, 87, SE.

R$ 2.800,00 + financ. Tratar:
9122-1157.

CARAVAN - Vende-se, 81, verde
met., ótimo estado. R$ 2.500,00,
aceito carro de menor valor.
Tratar: 9111�3768.

CHEVETTE - Vende-se, 81.
Tratar: 9992-8489.

CHEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
rodas esport., gas. R$ 3.500,00.
Tratar: 275-1817.

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

CHEVY - Vende-se, 500, 92, DL,
impecável, rodas esportivas,
capota marítima. R$ 6.00,00 ou

R$ 2.550,00 + 36x R$ 192,00.
Tratar: 376-1772.

CHEVETTE - ano 87, álcool, com
reparos na lataria. Valor R$
3.000,00. Tratar: 9122-2333.

CHEVETTE - Vende-se, 89,
branco, gas., lataria ótimo estado.
Tratar: 273-1001, c/ Waldir.CHEVY - Vende-se, 92, DL,

branca, rodas esp., capota
marítima, ótimo estado. R$
6.200,00. Tratar: 273-1001.

CHEVETTE - Vende-se, 89,
excelente estado, R$ 1.800,00
entro + 22x R$ 190,00. Tratar:
371-0002 ou 275-3979, após
18hs, c/ Fabrício.

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

9112-4950. CORCEL II - Vende-se, 79. R$
1.500,00. Tratar: 9122-1157.

CHEVY - Vende-se, 92, 22 dono,
c/ N.F., aro 14, capota marítima, CORSA - vendê-se, Super, 97/

97, 4p. Tratar: 9953-1878 c/
Leonardo.

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

CORSA - vende-se, 4p, branco,
'

97, vidro, trava eletr., alarme,
único dono, 64.000km, Tratar:
9975-6766, c/ Eyandro,'

CORSA SEDAN SUPER - Vende

se, 00/00, 1.0, prata, gas., c/
rodas liga leve. Tratar: 372-0676.

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/ João.

CORSA SUPER - Vende-se, 97,
2p, alarme, trava. Valor nego
Tratar: 275-1096.

CORSA SUPER - Vende-se, 97,
4p, tv. eletr. R$ 11.600,00.
Tratar: 273-1001.

CORSA WIND - Vende-se, 4p,
prata, c/ opc, Valor negociável.
Tratar: 275-1096.

CORSA WIND - Vende-se, 4p, 99/
00, azul, R$ 10,000,00 +-j:5x 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,
ÇiLS, branco. R$ 13.900,00.
Tratar: 373-0504.

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

D-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. i

Tratar: 371-8301 ou 9979·8090.

CORREIODOPOV017

0-20 - Vende-se, 92, compl.,
cabine dupla. Tratar: 371-7212.

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

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

ar. R$ 8.800,00. Tratar:
373-2563.

KADETT - Vende-se, 93, 1.8,
gas, c/ dir.hid. Tratar: 371-534,3.

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

MARAJÓ - Vende-se, 87, em
ótimo estado, vermelha, alc. Toda
reformada. Tratar: 370-7703,
com Vomir:

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

MONZA - Vende-se, Classic, 89,
bordô. R$ (3.400,00, à vista ou

R$ 2.400,00 e assumir parcelas.
Tratar: 371-4284, c/ Rubens,

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

9122·1157.

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

MONZA - SLE, ano 90, compl. -

ar. Valor R$ 4.500,00 e assumir
12 parcelas. Tratar: 276-1044,
falar com João.

MONZA - Vende-se, GLS, 94, azul,
compl. + painel digo e freios abs. R$
5,500,00 + 30x R$ 336,00, estuda
se troca. Tratar: 371-9464.

MONZA - Vende-se, 94, freios
ABS, painel digital, ar-cond.,
compl. R$ 6,000,00 e assumir

prestação, Tratar: 371-9464 ou

371-6916,

MONZA - Vende-se, 94, painel
dig., freios abs, ar cond., d.h. vid.

e trava eletr., 4p.
R$ 6.000,00 + presto Tratar:

371-9464 ou 371-6916.

I'
MONZA CLASSIC - Vende-se,
89, compl., vermelho perol., em
bom estado, R$ 5,200,00 ou.

R$ 1.200,00 e assumir presto
Tratar: 370-0446, após 16h.

MONZA - Vende-se, GL, 94,
cornpl. Valor nego Tratar:

275-3042, comI.

OMEGA - Vende-se, 93, GLS;
compl. Tratar: 9975-0383 ou

370-8622.

OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
branco. R$ 8.700,00 +' 23x
R$ 275,00 ou R$ 12.700,00.
Tratar: 371-8432 ou 9903-9838, -

OMEGA - Vende-se ou troca-se,
93, branco, GLS, compl. Tratar:
9975-0383.

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, complt., impecável.
R$ 11.900,00. Tratar: 9975-0383.

OMEGA - Vende-se, eD, 94, teto
solar, verde met. R$ 15.500,00
ou R$ ,4,.700:00 + 36x fixas.
Tratar: 376-1772.

OPALA - Vende-se, diplomata, 90,
compl., gas. Tratar: 371-7212.

OPALA - Vende-se, 81, Comodoro,
'

4 Cc, em bom estado. R$
2.200,00, aceito troca. Tratar:
9122-1157.

S-10 DE LUXE - Vende-se ou

troca-se, 96, compl., azul, motor
novo. Tratar:' 3.70-8622.

S-10 DE LUXE - Vende-se, 00,
10.000km, branca. Tratar: 371-
6490, c/ Luiz.

S-10 DE LUXE - Vende-se, 96,
2.0, branca, compl., gas, R$
15.500,00. Tratar: 371-5343.

S-10 DE LUXE = Vende-se, gabine
estendida, 97, roda liga leve, freio
ABS, dir. hid., ar cond., vid., compl.,
preta. R$ 18.500,00. Tratar: 9952-
7084, hor. com.,c/ Mara.

5-10 - de luxe, diesel, 96,
impecável., vendo ou troco.

R$ 29.000,00. Tratar: 276-3223.

S-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.

FIAT 147 - Vende-se, 80, todo
original. R$ 1.500,00. Tratar:
9122-1157.

FlORINO - Vende-se, 98, aberta.
Tratar: 9903-7156, c/ Paulo.

FIORINO - Vende-se, 1.5, 96,
furgão, branco, emplacamento
2002 quitado. R$ 11.000,00.
Tratar: 9980-7115.

FlORINO TREKING - Vende-se,
96, vermelha, c/ capota de fibra e

lona marítima. Único dono. R$
8.900,00. Tratar: 371-2020

MAREA WEKEND - 2.0 SX, ano
99, preto, completo, super inteira,
com rodas e som. Tratar:

99\)2-5652.

PALIO - Vende-se, 99/00, 1.0,
branco, gas. Tratar: 372-0676.

PALIO - Vende-se, 98, 4p, c/ ar
cond. R$ 11,800,00. Tratar: 373-
0358, c/ Edevar.

PALIO - Vende-se, EL, 97, 1.5,
4p, vermelho. Tratar: 370-3113.

PALIO - Troca-Sé por caminhonete,
EL, 98, branco, 4p, 1.5. Tratar:
276-3345, c/ José Roberto.

PALIO - Vende-se, EX, 99, branco,

I 2p, pára-choque personalizados.
Tratar: 371-5343.

PALIO - Vende-se, 98, ED, único

dono, c/ som. R$ 10.500,00.
Tratar: 9905-3398.

PALIO - Vende-se, 99, c/
27.000km. R$ 8.500,00 + 24x

R$ 227,00. Tratar: 9903-1900,
c/ Fabiana.

PALIO WEEKEND - Vende-se, 00,
vermelha, ar cond., dir., trio elétr.,

, air bag duplo, compl. Tratar:
9113-1011, c/ Jaime.

TEMPRA - Vende-se, 16V, Ouro,
95, verde met., compl.
,R$ 12.000,00. Tratar:

(47) 374-2016.

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96, c/
ar e cd. R$ 11.800,00. Tratar:

(47) 370-4826.

TEMPRA - vende-se, Ouro, 92,
azul, completo. R$ 7,700,ÓO à
vista s/ troca. Tratar:9902-8433.

TEMPRA - Vende-se, 8V, 93,

IMPERDíVEL
Carta de Crédito para imóveis,

reformas e construção
R$107.000,00
89x R$ 1.518,00
R$ 50.qOO,00 '\

89x R$ 539,00
R$ 20.000,00
120x R$ 214,00

Tratr.3702995j275OO51
Consórcio Battisttela

cornpl., impecável. Tratar: 370-
3331.

TEMPRA - Vende-se, 92, bege,
4p, compl. Tratar: 9111-1996.

TEMPRA - Vende-se, Ouro, 93.
Tratar: 9963-7641.

TEMPRA - Troca-se, 95, 16V,
compl., por maior valor.
R$ 11.500,00. Tratar:
9953-9966.

TIPO - Vende-se, 1.6 IE, 94,
vermelho, cornpl., - ar.

R$ 7.200,00. Tratar: 9905-
3644, c/ 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.

TIPO - 1.6 IE, ano 94, completo.
R$ 8.500,00. Tratar: 376-1465,
falar com Cláudia.

TIPO - Vende-se, IE, 95, 4p,
lindo, cinza, rodas esp,
R$ 9.000,00 ou R$ 2.700 + 36x

R$ 308,00. Tratar: 376-1772.

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 21>,
vermelho. Tratar: 371-4225\,

'

UNO - vende-se, EP, 96, 4
portas, completo, mais 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. R$ 4.500,00,
aceito moto'. Tratar: 373-0131.

UNO - Vende-se, Mille, 98,4p,
compl. - ar, vermelho met. Tratar:
9905-2848.

UNO - Vende-se, 94, 1.5.
R$ 6.000,00. Tratar: 9952-
7084, c/ Mara. /

UNO - Vende-se, 90, 1.6R,

branco, vid. eletr. R$ 6.300,00.
Tratar: 273-1001.

UNO - Vende-se, CSL, 4p, 94,
bordô, cornpl. R$ 7.600,00.
Tratar: 9991-4104, c/ Charles.

UNO - Vende-se ou troca-se, 93,
4p. Tratar: 371-1335.

UNO - Vende-se CS 95, ar cond.
vid./tv, eletr. R$ 8.600,00,
Tratar: 273-1001.

UNO - Vende-se, 99, EX, 4p.
Tratar: 371-7212.

UNO - Vende-se, 87, v.e., preto.
'R$ 4.000,qO. Tratar: 276-0605,
após 17h.
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aerofoleo tras. R$ 7.350,00 ou

1.900 + 36x R$ 274,00. Tratar:
376-17.72.
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, BELlNA - Vende-se, GLX, 1.8,
álcool, com. d.h., super
conservaco. R$ 5.500,00. Tratar:
273-1001.

I.

BELlNA - GlX 1.8, 89 vermelha
com direção hidráulica.
R$ 3.900,00. Tratar: 9975-0383.

CO,URIER - SI, ano 00, completo
menos ar. Tratar: 372-2331 ou

9113-2331, falar com Sílvio ou

Frahcieli.
. ,

DEL R_EY - Vende-se, GlX, 89,
prata, dir.hidr. 2p, alc.
R$ 3.900,00 + 8x R$ 190,00.
Tratar: 376-1772.

.

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.

.ESCORT - vende-se, super, ano
95 GLI, gas., marron met., ótimo
estado. R$ 8 -.900,00 ou troco por
outro de menor valor. Tratar: 9111-
6209 c/ Marcelo.

ESCORT - Vende-se, SW, 4p, 97,
cornpl. R$ 17.000,00 ou troco

por carro de menor valor. Tratar:
370-0581 ou 9102-1413.

ESCORT - Vende-se, XR3, 88,
conversível, vermelho, compl., ar,
rodas 15. R$ 6.300;00. Tratar:
9903-2936.

ESCORT - Vende-se, 86.
R$ 3.500,00. Tratàr: 275-3711. /

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.

ESCORT - Vende-se, 96. Tratar:
9963-7641.

F"100 - Vende-se, camioneta,
diesel, 73. R$ 8.000,00, ou troco
por moto. Tratar: 370-0290.

F-1000 - Vende-se, gabo
estendida, 94, cinza, compl.
Tratar: 376-1701.

F-1000 - Vende-se, 89, perfeita.
Valor negociável, Tratar:
370-9365.

F-1000 - Vende-se, 98,. gas.,
compl. (6. can.). R$ 21.000,00.
Tratar: 37.1-6164.

F-1000 - Vende-se, 97, gás
natural, ar/dir .. , 2 bujões.
R$ 25.000,00. Tratar:
371�i3164;

F-1000 - vende-se, 86, turbinada
em bom estado. R$ 18.500,00.
Tratar: 275-1412.

FIESTA - Vende-se, 95, LO, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

FIESTA - Vende-se, 01, 4p,
modelo novo, c/ CD player
e rodas esp. R$ 15.000,00 à
vista. Tratar: 9102-8213.

FIESTA - Vende-se, Oi} c/
20.000km, rodas liga leve', 4p,
branco. R$ 14.950,00.
Tratar: 371-8116, c/ Marlene.

FIESTA - Vende-se, 99, compl.,
branco. Tratar: 9963-7641.

KA - Vende-se, 00/00, Gl, LO,
vermelho, gas. Básico. Tratar:
372-0676.

KA -iVendeJse, 98, LO, 'cinza,
gas, Compl. - ar. R$ 10.500,00.
Tratar: 371-5343.

LANDAW - Vende-se, 80, inteiro
ou em peças. Valor a comb.

Tratar:.(47) 374-1935 falar c/
Adelcio.

gás. Tratar: 372-2316.

VERONA - Vende-se, GlX, 96,
compl., vermelho, ·c/ jogo de rodas
e insufilme. R$ 9.800,00. Tratarr:
371-0695 .ou 9993-0623�

VERSALHES - Vende-se Gll.8,
95, prata., compl. - ar. Valor a

corno. Tratar: 370-4430.,

, VERSALHES - Vende-sé, 94, azul.
Excelente estado de conservação.
Tratar: 372-3388 ou 9973-9643,

. c/ Tereza.

Especializada em
estofamento
automobilístico"
em couro e tecido

E-mail: estofariagaucha@netuno_com.br
www.embrainfo.com.br/estofariagaucha

MONDEO - Vende-se, 96, GlX,
compl. R$ 13.500,00, aceita-se
veículo de menor valor. Tratar:
370-7542 (res.) ou 275-2990
(com.).

/

'PAMPA - Vende-se, 84. Tratar:
370-0670.

I

.

PAMPA � Vende-se, Gl, 1.8, c/
capota de fibra, 90, branca, toda
original. Tratar: 9903-0813, com
Nei.

RANGER - Vende-se, XlT, 4.0,
99, c/ 34.000km, c/ gás natural.
Valor + .tínanc. Tratar: (47) 9996-
2525.

RANGER - Vende-se, lXB, 97,)
preto met., 4p novos, convertida a

BRASILlA-vende-se, bege, 77, bom
estado. Valor a comb. Tratar: 9955-
5884.

BRASILlA - Vende-se, 79, branca,
ótimo estado. Aceita metade do

valor em material de consto
R$ 1.500,00. Tratar: 376-3666.

·ESCORT - Vende-se, 93, gas.,
personalizado, ótimo estado.
Aceito troca menor ou maior valor.
Tratar: 370-8563.

FUSCA - Vende-se, 78.
R$ 2.300,00. Tratar: 275-0329.

FUSCA - Vende-se, 72, bordô,
ótimo estado. R$ 2.200,00.

.

Tratar: 9122-1:157.

FUSCA:_ Vende-se, 78, em ótimo
estado. R$ 2.500,00. Tratar:
371-7341 ou 370-1824, somente
a noite.

FUSCA - vende-se, 76, branco,
gas. Tratar: 9963-7641'

FUSCA - Vende-se, 77, .1.300,
branco, ótimo estado.
R$ 2.500,00. Tratar: 370-9190,
c/ Porsírio.

GOL PlUS - Vende-se, 16V, 98,
branco. R$ 11.000,00, aceito
troca. Tratar: 370-3244 ou

911:2-4950.

FUSCA - Vende-se, 79, branco,
ótimo estado. R$ 2.500,00 à
vista. Tratar: 275-3729, c/
Claudete, a partir das 18 horas.

FUSCA - Vende-se, 74, branco,
em ótimo estado. R$ 1.400,(10 à
vista. Tratar: 373-0919, c/ Lia.

FUSCA - Vende-se, 77., bege.
ótimo estado, c/ aro esportivo.'.
R$ 2.000,00. Tratar: 370-3545,
c/ Valdinei.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370-
6316.

FUSCA _ Vende-se, 77, 1.500,
branco. R$ 2.300,00. Tratar:
9952-7084, c/ Mara.

FUSCA - imo 85, .motor 1600, cor
branco. Aceito moto no negócio.
Tratar: 370-7678, falar com Gilmar.

FUSCA - Vende-se, 76. Tratar: /
9963-7641.

GOL - Vende-se, 80, DX, branca,
gás. 'R$ 2.200,60. Tratar:
372-2402.

GOL - Vende-se, 95, prata,

GOL PlUS - Vende-se, 96. Tratar:
371-7212.

GOL - Vende-sé, 92, Cl., 1.6,
verde met., ótimas condições.
R$ 6.500,00. Tratar: 9111-7012
ou 275-3191., i3 noite c/ Roni.

GOl.!_ Vende-se, 95, 1000, prata,
aerofoleo traseiro. R$ 7.500,00
ou R$ 2.000,00 + 36x
R$ 270,00. Tratar: 273-1001.

GOL - Vende-se, 98, 4p, verde.
R$ 13.300,00. Tratar: 373-0504.

GOL - Vende-se, LO, 16V,
branco, 4p, única dona, pneus
socorro zero, totalmente revisado.

R$ 13.812,00. Tratar:
9973-8765, c/ Junior.

GOL - Vende-se, LO, 95, bege.
Valor IR$ 7.500,00. Tratar: 373:
3298, c/ledro.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, 89. R$
4.000,00 entro e assumir financ.
Tratar: �70-2146, c/ Odézio.

GOL - Vende-se, Cl 1.6, 92,
branco, gas. Tratar: 9903·2936.

GOL - 1.8, a álcool, ano 92, em

ótimo estado. R$ 6.400,00. Tratar:
370-0724 ou 9975'4667, falar com
Fernand0.

GOL - Vende-se ou troca-se por
maior ou menor valor, Cl., 1.6, 90/
90, bom estado. R$ 4.900,00.
Tratar: 9104-7233, c/ Armando.

ONSÓRCIO REGATA
'. \,

NDISCUTIVELMENTE O MELHOR

CARROS e'ln até 60 MESES MOTOS em até 60 MESES

A PARTIR RS 80,18
Grupos especiais com conterriplaçoes todo mês
FINANCIAMENTO' TODA LINHA HONDA

,

I'

Só 10% de entrado e soldo em até 36X Fixo

NOVOS· E USADOS
A PARTIR RS 275,00i A PARTIR RS 130,00

\
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PASSAT POINTER - Vende-se, 88,
1.8, álcool, preto. R$ 5.000;00.
Tratar: (47) 379-1062 ou 9963-
5090.

370-3244 ou 9112-4950.

'GUA: !:;IA 0-

I;'J [.)·:i.t-� ....

o-
MOTOS NOVAS E USADAS .-

I

Veículo Ano Comb. Cor ....

RF 93 G Vermelha ....._
XT225 00 G Azul M
Ind.250 98 G Preta
DT200 95 G Preta
NX200 98 G Verde
XLX 250 iJ1 G Preta
CB450DX 90 G Vermelha
CB400 85 G Preta
Titan 125 02 G Vermelho
Titan 125 00 G Vermelha
Titan 125 99 G Azul
Titan 125 98 G Vermelha
Bis 100 00 G Verde
YBR 125 02 G Preta
BMW325i 93 G Cinza

POlO CLASSIC - Vende-se ou

troca-se, 1.8, 97, branco, cornpl. -

ar. Troca-se por aptopróx. centro
ou assume financ. Tratar: 9955-
4946.

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, cl
Edilene.

WI
Parati ci 1.8 94 bordô gas.
Parati Cl 1.6 90 azul met. gas.
Gol ci ;1..6 92 branco gas.
logus CU, 1.8 95 azul gas.

GM
Vectra, 2.0, Gl, compl. 97 branco gas.
S-10, 2.0, deluxé, completa 95 branca gas.
Kadett Sl, 1.8, d.h., ar qte, llmp, ss prata gas.
Cheve 500, 1.6 90 prata gas,
Monza SlE, ar, dir.. 87 preto gas.
Chevette 1.4, Sl 79 dourado gas.

FIAT
Palio EX, 2p, pára-choque pers. 99 branco gas.
Palio EX, 1.0, 2p, limp., des.ar q. 95 preto gas.
Uno Mille, 4p, cornpl. ...: ar 95 vermelho meto gas.
Tempra Ouro 16V, cornpl. 94 branco gas.
Uno 1.3 ss azul alc.

FORD
Ford KA, 1.0, completo, - ar 95 cinza gas.
Escort 1.6, ar qte, desemb. 94 vermelho gas.
Escort XR3, conv., cornpl., ar, rodo ffi vermelho gas.

POlO CLASSIC - vende-se, 971
97, completo, com ar, direção,
vidros, travas, cd e rodas.
Excelente estado, 53.000km. R$-
17.500,00. Tratar: 275-0405 ou

9993-320(i)

MERCEDES CLASSE A - Vende
.se, 2000/2001, preta, cornpl., cl
bancos em couro. Baixa km. R$
33.000,06. Tratar: 370-8336 ou

9973-3560, el Osmar.
SANTANA - Vende-se, 1.8, 89,
gas., aro liga leve, porta mala eletr.
E som CDPioner. R$ 5.800,00.
Tratar: 371-6238.

PEUGEOUT BREAK - Vende-se,
98/99, 1.6, 16V, 4p, vermelho,
gas, Tratar: 372-0676.

SANTANA - Vende-se, compl., 95,
Gli, 2.0, inteiro. Tratar: 371-1988,
el Marcos.

PEUGEOT - 504, diesel, revisada,
vendo ou troco. R$ 14.800,00.
Tratar: 370-8622.

BR280Km 57, n"1149-Pr6ximo ao Trevo deGuaramirim
Fax: (47) 37W9:17/373-1381-Guaramirim-$C

SANTANA - Vende-se, 97, cornpl.,
instalado a gás. R$ 16.000,00.
Tratar: 373-2563.

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.

motor novo, cl frígobar, pia, fogão,
cama casal e armários. R$
4.000,00. Tratar: 376-0580.

R$ 3.600,00. Tratar: 275-0325. NX SAHARA - Vende-se, 350,
96, azul. R$ 4.250,00. Tratar:
9962-2826.FAlCON - 400, azul, ano 00.

Valor R$ 8.300,00. Tratar: 373-
3001 ou 9952-7084 horário
comercial, falar com 'Mara.

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
86. Tratar: 371-7212.

CAMINHÃO GMC - Vende-se, 98,
capacidade pI 15ton., 1590,'
branco, cl rodular. R$ 58.000,00.
Tratar: 9992-0343, el Braulio.

CAMINHÃO PUMA - Vende-se,
95, com baú. Tratar: 9973-9120
ou 370-2261.

KOMBI - Vende-se, 88, branca.
R$ 4.300,00. Tratar: 373-2887,
el Helio.

SUZUKI - Vende-se, 76,
vermelha, motor, caixa e pintura
novas. Tratar: 370-1724.VOYAGE - Vende-se outroca-se

por moto, 84. R$ 2.900,00.
Tratar: 9.963-7968, depois das
18h.

GOL - BX, ano 85, cor branco. Valor
a combinar. Tratar: 370-2275. 2 GARELI - Compra-se. Tratar el

Raquel na pbrtaria da Urbano, manhã,
ou Rua Luis Bortoline, 290.

KOMBI - Vende-se, 91, ótimo
estado. R$ 4.900,00 (financio).
Tratar: 275-0329.

XLX - 350, ano 91. Tratar: (47)
374-1588.GOL - Vende-se, 83, motor AP·;

1.8, alc. Bom estado. R$
3.000,00, aceita troca. Tratar:
372-2402, el Mareio.

VOYAGE - vende-se, 86, cor prata,
gas, R$ 3.500,00. Tratar:
9905-2385.

XR 200 - Vende-se, R$ 500,00
entro + 42x R$ 186,00. Tratar:
370-5651, el Antonio.

HIOSUNG CRUISE - 125, ano

97, vermelha, 20.000 Km

originais. Tratar: (47) 374-1588.
KOMBI FURGÃO - Vende-se, 96,
impecável. R$ 7.900,00. Tratar:
370-8622.

MERCEDES 1113 - Vende-se,
87, el d.h., rodoar, ótimo estado
de conservação. R$ 20.000,00.
Tratar: 370-2328.

GOL PlUS - Vende-se, 95, gas.
Tratar: 9963-7641. VOYAGE - Vende-se, 90, Cl 1.6,

ále. Tratar: 9963:7641.
HONDA - Vende-se ou troca-se,
NX400 Faleon, 00. Tratar: 9975-
0383 ou 370-8622.

XT 600 - Vende-se, 97, branca,
a mais nova da cidade. Tratar:

9953-2627, cl Samir.
lOGUS - Vende-se, 93, gas.
Tratar: 9963-7641.GOL BX - Vende-se, 85, branco,

el aro de liga leve, 3 pontas. R$
3.000,00. Tratar: 370-2275.

VOYAGE - vende-se, 88.
R$ 4.000,00. Tratar: 370-0290.lOGUS - Vende-se, GU, 95,

cornpl., el ar cond., d. h., trava,
vid. elétr., desemb. tras., alarme,
aros liga leve, el engate, ótimo
estado. Tratar: 371-9311.

HONDA - XR 200, entrada +

prestação R$ 97,00 por mês.
Tratar: 9973-8955, falar com
Nick.

YAMAHA - vende-se, YZ 125,
92. R$ 2.800,00. Tratar: 370-
0724 ou 9975-4667.GOL - vende-se, MI, 97, 8 v, verde

personalizado. R$ 11.000,00.
Tratar: 371-7260. CB HONDA 400 - Vende-se, 83.

valor 1.800,00. Tratar: 9121-
5180, cl Jaison.

. YAMARA 125 - vendo ou troco,
ano 81. 350,00.
Tratar: 371-1335.

Ml 125 - Vende-se, moto
Honda, valor a eomb. Tratar:
9113-7636.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, prata,
rodas. R$ 9.800,00. Tratar:
9975-1110.

lOGUS - vende-se, 93, Cl.,
grafite, rodas, isufilme, ar quente,
desemb. Tras., em ótimo estado.
Tratar: 8.300,00. Tratar:
9991-6637.

BUGGE - Vende-se, 99, cor azul.
Valor a eomb. Tratar: 370-9282. CBR 450 - Vende-se, 91. R$

7.500,00 ou finane. de R$
1.500,00 entrada mais 36 vezes

R$ 273,18. Tratar: 9111-5064.

CAMINHONETE PEUGEOT -

Vende-se' ou troca-se por carro de
menor valor, 95, bom estado, die.
R$ 13.500,00. Tratar: 373-1118,
cl Jair.

GOL SPECIAl - Vende-sé, 99,
vermelho, único dono. Tratar:

9104-4412, el Ausson. • PARATI - Vende-se, 1.6 MI, 97,
Branca. Tratar: 370-3113. CBX 200 - ano 98. R$3.800,00

financ. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 el Mara - nor. ComI.
KARMAN GHIA - Vende-se, 70,
vermelho, motor 1.600. Tratar:
275,-1444, el Marcelo.

PARATI - 1.6 Cl, branca.
R$ 12.800,00. Tratar: 9973-5770. CAMIONETE - Vende-se, C-20, 87,

branca, 6Ce, álc., perfeito estado. R$
12.000,00. Tratar:' 9979-0605.

CBX 200 - Vende-se ou troco, el
9.000km. R$ 2.800,00 +

prestações, aceita-se moto de

menor valor. Tratar: 373-1580.

KOMBI - Vende-se, 82, diesel. R$
4.000�00. Tratar: 370-1778, el
Dinarti.

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.

PARATI - Vende-se, 92, Cl 1.8,
2P, bege. Tratar: 371-4225.KOMBI - Vende-se ou troca-se, 82.

R$ 1.800,00. Tratar: 371-0695.

CBX 200 - Vende-se, 00, preta.
Valor negociável. Tratar: 373-
1580, el Marli.PARATI - Vende-se, Cl 1.8, 94,

bordô, gas. Tratar: 371-5343. ANTENA PARABÓLICA - Vende-se,
Tee Sat. R$ 300,00. Tratar: 376-
2305, cl Vanderlei, após 18:30.

APARELHO DE SOM - marca CCE
com controle, 3 CDs, 2 meses de

uso. R$ 350,00. Tratar: (47) 375-
2190, el Viviane.

750,00. Tratar: 371-4497.KOMBI - Vende-se ou troca-se.
96, branca, impecável. Tratar:
276-3223.

JEEP - Vende-se, 57, capota
conversível motor novo, ótimo estado.
R$ 5.500,00'. Tratar: 9992-6016 ou

373-0335, após 18h,

'CBX 250 - Vende-se ou troca

se, Twister. Tratar: 379-0165,
hor. comI., cl Murilo..

BARCO DE ALUMíNIO - Compra-se,
motor 15hps e carretlnha, Tratar:
275-2277 ou 9102-4424, el Élio.

PASSAT - Vende-se, TS, 80,
ótimo estado. R$ 2.500,00.
Tratar: 273-1001.

.

KOMBI - Vende-se, 91, ale.
R$ 5.900,00. Impecável. Tratar:
275-333;1..

JEEP - vende-se Grand. Cherokee
Limit Exeeutive, 96/97, preta,
completa, turbo diesel intereooler.
R$ 60.000,00. Aceita-se
automóvel de menor valor.

I Tratar: 370-8336' ou 9973-3560,
c/ osmar

CBX 250 - Vende-se, Twister,
01/02, el 3.700km, vermelha.
R$ 5.000,00 + 12 prestações
fixas de R$ 285,56, nego Tratar:
373-0642 ou .373-4268.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se, 5m
de alumínio, cl partida elét., el
motor Jonhson 30hp, 91, cl
earretinha. Valor a comb. Tratar: 376-
1827 ou 370-4095.

PASSAT - Vende-se, 80, bege,
em bom estado. R$ 1.800,00.
Tratar: 9122-1157.KOMBI TREILER - Vende-se, 77, AQUECEDORES (1) - vende-se, a

gás. Tratar: 9992-7i62�

Fone: (47)
370-8622

CG - vende-se titan, Okm.
R$ 816,00 de entrada, saldo 36

.

x R$ 158,00. Brinde Capacete.
Tratar: 373-3001 ou 9952-7084

cl Mara - hor. ComI.

AR-CONDICIONADO - Vende-se,
eletrolux, 12.000btus ou troca-se por
outro 7.500btus. R$ 300,00:Tratar:
997S0605.

BASSET COFAP - Compra-se, filhote
macho, pura. Paga-se até R$ 60,00.
Tratar: 371-6475, falar el Jô.

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.

BATERIA - vende-se, Dolphin azul
marinho em ótimo estado e um

microfone sem fio. Tratar: 372-4402

CI Sérgio.

Palio Fire EX, 1.0,
Gol GIII, 4p
Corsa Sedan cf ar
Fiesta 1.0, 4p
-Fiesta 1.0, 4p
Escort GL 1.8, 4p
Vectra CD Teta

, Vectra 2.0, compl.
Corsa Wind
Kombi 1.6
5-10 Del.uxe, diesel
Fiorino Trecking
Corsa Wind
Corsa Wind
Para ti CL .1.8
Esccrt GL 1.6

g�nT?200 cornpl.
Pampa L
Peugeot 504 Diesel
Gol CL 1.6
Cheveffe DL 1 .6/5
Kombi 1.6
Belina GLX
Chévy 500L
Chevette 1.6
Fusca 1300 L
Kambi Dupla Diesel

01
00
00
98
98
97
97
97
96
96
96
96
95
95
95
95
94
94
94
93
92
91
90
89
88
83
82
82

Branco
Prata
Verde
Vermelho
Prata
Azul
Bordô
Bordô
Preto
Branca
Roxa
Preta
Branco
Bordo
Bordô
Prata
Cinza -

Cinza
Vermelho
Bordô
Branco.
Vermelho
Branca
Vermelha
Cinza
Branco
Cinza
Amarela

ARMÁRIO - Vende-se, estante pI
escritório. R$120,00. Tratar: 370-6316.CG - Vende-se, 82, modo 83, cl

documentação atrazada..
R$ 700,00. Tratar: 370-5275.LADA LlKA - Vende-se, 93, 1.6,

gas., 4p, carro vindo da Rússia.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se, el 4
gav. R$ 70,00. Tratar: ·370c6316. BATERIA DECELULAR!J:CARREGADOR

NOKIA - Vende-sei Valor a eomb. Tratar:

9121-2362, cl Joilce.
CG - Vende-se, 01/02. Entrada
R$ 2.500,00 + 27x R$ 81,00,
verde. Aceito moto usada. Tratar

9952-7084, el Mara.

ARRECADO roupas e brinquedos pI
crianças carentes e para os índios do
Piraí. Tratar: 371-7341.

PUMA GT - Vende-se, 79, verde,
fibra de vid. R$ 2.500,00. Tratar:'
9952-6889.

BERÇO - vende-se, valor a comb.
Tratar: 373-3787 el Noeli.

CG - vende-se, 2001, verde. R$
3.500,00. Tratar: 373-3001 ou

9952:7084 el Mara - hor. Comi.

ASPIRADOR - Vende-se, profissional
pI lavar estafamento. Tratar:
9992-8489.

.' PICK UP WILLYS - vende-se,
traçada com carroceria original, em
ótimno estado. Valor: 4.500,00.
Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

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

CG - Vende-se, 85. Tratar:
9992-8489.

ASSADOR DE CARNE - Vende-se, a
gás. R$150,00. Tratar: 371-4547. BICICLETA ERGOMÉTRICA - Vende

se, marca Calai. Valor a eomb.,
seminova. Tratar: 371-4921, el
Marilene.

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
verde, 63. R$ 7.500,00� Tratar:
370-3244 ou 9112-4950.

CG TITAN - Vende-se, 98, azul
.

metálica. 'R$ 2.800,00 ou 36x
R$ 118,00. Tratar: 9111-5064.

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

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime BUJAO DE GÁS - Vende-se. Tratar:
370-9062.

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
80, bege. R$ 11.000,00. Tratar:

BANHEIRA HIDRO. - Vende-se,
nova, compl. pI instalação. R$CG TITAN - Vende-se, Q1.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAMA - Vende-se, nova, de solteiro,
madeira maciça. Tratar 376-0081, cl
Emerson.

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

CARTUCHO - Compra-se, vazio de

impressora. Tratar: (45) 9965-6980.

CELULAR - Vende-se, Erlcson
Pronto. R$150,00. Tratar: 371-1012,
cl Aline.

'

CELULAR - Vende-se, Ericson KF
788. Tratar: 379-1119, cl Marisa,
hor. comI.

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

CERCADO PARA BEBÊ - Vende-se,
R$160,00. Tratar: 370-1973 ou

9975-1299, cl Prof. Ademar.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, cl duas bocas, ideal pI
camping ou pI quem gosta de
cozinhar em pequenos espaços.
R$ 130,00. Tratar: 370-0464.

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

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: 376-1378, cl
Emerson.

COMPUTADOR - Vende-se, 486 +

impressora HP 6000. R$ 750,00.
Tratar: 370-8615.

COMPUTADOR": Vende-se, ANDK6,

500mhz, cl monitor 14',
estabélizador, cd room, impressora

, HP 640. R$ 1.500,00. 6 meses de
uso, cl nota fiscal. Tratar:
9991-6637.

CONCHA - vende-se, para retro-:
escavadeira. Tratar: 9992-7162.

CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se pi
comércio, seminovos, juntamente cl
toda linha de roupas masculinas,
feminlnas.Jnfantls, moda íntima e

bijouterias. 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:
370-1398, cl Plínio.

DISK MAN - vende-se Sony, quase
novo. R$100,00. Tratar: 370-7398,
falar com Plínio.

'

DIVIDE-5E 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-5E APTO - Precisa-se de

moças, apto mobiliado no centro,
novo. Tratar: 372-6090, cl
Alexandra.

DIVIDE-5E APTO - Procura-se moça
ou moço. Tratar: 275-1760, cl
Carlos, após 18hs.

DIVIDE-5E APTO - Procu�í.l-se moça,'
apto mobiliado no centro. Tratar:
371-5824 ou 9962-7692.

ESCORREGADOR:- vende-se, pI
playgrund. R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. cl prof. Ademar.

ESPELHO - Vende-se, cl armário pI

bwc,' cl 3 portas, 45x70cm. R$
35,00. Tratar: 370-0464.

ESTEIRA ELÉTRICA - Vende-se,
seminova. R$ 200,00. Tratar:
370-4324.

ESTEIRA MECÃNICA - sem i nova .

Valor R$ 150,00. Tratart
(47) 375-2190, falar com Viviane.

ETERNITE - Vende-se, 40 folhas,
6mm, medidas 1,10x2,44.

'

R$ 430,00. Tratar: 370-0464.

ESTOJO DE MISSANG�S - Vende

se, várias peças cl 4 alicates.
R$ 250,00, nego Tratar: 376-3572,
cl Ticiani.

\
ESTOQUE DE LOJA - Vende-se, em
Joinville, estantes, mesas cl
cadeiras, estofados, etc. Tratar:
(47) 453-102� ou 3025-4549.

•

FILMADORA - Vende-se,
Panasonic M2000. Tratar:
273-0885, cl Joel.

FILMADORA - Vende-se,
Panasonic. Tratar: 276-0605,
após ilh.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, cl Joilce.

FILMADORA - Vende-se, M9000,
Panasonic, grande. R$ 1.500,00
ou até 3x. Tratar: 373-;3805 ou

9111-0125, cl Marli ou Valdir.

FILMADORA - Vende-se, JVC,
color. Tratar: 371-7976.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas, valor a

combinar. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

FOGÃO - vende-se, auto-Iimpante,
marca Aquarium, soocas.tratar:
372-2955.

GALPÃO - Vende-se, estrutura
metálica, montado e coberto.
Melhor preço da região. Tratar:
(47) 9975-2825, cl Silvio.

SÁBADO, 16 de março de 2002

ummmm.
fiem cheirinho de

novidade gostosa,
na cidade ...

(

f

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

especíalízada 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 delícíosa novidade.

, '

OORMITÓRIOS, COZINHAS, ESTOFAOOS
E MUITO MAIS PARA SEU LAR ...

VOGÊ ENCONTRA AQUI!

'FAÇA-NOS
UMA VISITA

MÓVEIS
GOMES

Endereço: Rua Venâricio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se 372-0002
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,�BADO, 16 'de março de 2002

Tratar: 371-7060.

CAUSAS: Civis'" Criminais'" Trabalhistas
,I

'" Sandro Marcelo dos Santos
OAB/SC7835
'" Rosane Ma de Oliveira Werner
OAB/SC7566

Rua Henrique Piazera, 100 - Centro - 372 -0296
GALPÃO - Aluga-se, 100m2, próx.
Samae. R$ 250,00. Tratar:
273-6113, após 17h.

GALPÃO - Tenho para alugar, na
Rua Erwino Menegotti, 1190,
aprox. 100m2 - R$ 250,OO�
Tratar: 9992-4682.

GALPÕES - Aluga.s�, 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 E FREEZER -

Vende-se, Consul Slim, tam.
médio. Tratar: 371-7976.

GRADES PARA JANELA -

1.80x1.50. R$ 7<!l,OO. Tratar:
9903-7156, cl Paulo.

IMPRESSORA - Vende-se, Epson
1500 A3, ploter de recorte, boca
de 25, mesa de vidro, estante
regulável. Preço de ocasião.
Tratar: 370-8563 ou 9975-0102.

IMPRESSORA DE CÓDIGO -

Vende-se. Tratar: 371-7842, cl
Edilene.

IMPRESSORA MATRICIAL -

Compra-se, marca Citizen, usada;
em boas condições. Tratar: 371-
9201, cl Raimundo.

ISOPOR -,vende-se, 135m2 p/
isolamento. Tratar: 9992-7162.

JETSKY YAMAHA - Vende-se,
sentado, 91, cl carretinha. R$
4.000,00_ Tratar: 9902-0348, cl
Eduardo. .

JOGO DE MOVEIS PI LOJA -

Vende-se, valor a comb., c/ 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

Reinoldo Rau, R$ 5.000,00.
Aluguel: R$ 335,00, parcela-se.
Tratar: 371-4626.

LAVA JATO - Vende-se,
profissional, da Porta técnica,
trifásico, 2.200 libras de pressão.
Tratar: 9992-8489.

LAVADORA - Vende-se, Vila
Lenzi. Tratar: 275-3937.

LIQUIDIFICADOR - vende-se,
valor a combinar. Tratar: 373-
3787 cl Noeli.

LUSTRE (2) - vende-se. Tratar:
9992"7162.

MADEIRAMENTO -(CAIBRO) -

Vende-se, 7xl0, compl., 8 portas
CI caxilho, 6 janelas, 38 eternites,
1 porta de vitrine 2x3. Troca-se

por moto ou fusca. Tratar: 371-

5640, cl Sérgio.

MÁQ_ COSTURA - Vende-se,
,

modelo reta, Yamata. Valor a
comb. Tratar: 9113-7636.

MÁQ_ DE COSTURA - Vende-se
ou troca-se, marca Closley, antiga.

MAQ_ DE FAZER SORVETES -

Vende-se, italiana, rnod. 2001, 3
anos de garantia. Aceita-se carro

no nego Tratar: (47) 379-
1119 cl Ailton ou 379-1868, cl
Dalila ou Marco.

.

MAQ. DE FAZER SORVETES E
PICOLE - Vende-se. Tratar:
9992-8489.

MÁQUINA - Vende-se, cobertura
cl traçado e overlok, 8 mil pontos.
R$ 1.500,00 as duas, ou troco

por carro de menor valor. Tratar:

(47) 345-3140, cl Tereza.

CEDRO MÓVEIS

Orçamento sem compromisso

376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

MÁQUINA DE FRALDA - Vende

se, descatável. Tratar: 372-3164,
cl Fernando.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA -

Vende-se, Müller, de fibra;
seminova. R$ 240,00. Tratar:
370-7703.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA -

Vende-se, enxuta, seminova.
R$ 100,00. Tratar: 371-7926.

MÁQUINA OVERLOQUE - Vende
se, 7.500 pontos, seminova. R$
1.000,00. Tratar: 370-9228, cl
Rosane.

MÁQUINA DE REBATER
":LÁSTICO - 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.

MÁQUINAS PI COSTURA -

Vende-se, 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.

MÉDIO ESTOQUE DE ROUPAS -

Vende-se, infantil, masculino e

feminino, todas as linhas. Tratar:
370-5518, cl Paulo Wolz.

MERCADO - Vende-se, estoque,
equipamentos, cl 12 anos de '

funcionamento. Tratar: 372-3947.

MESA - Vende-se, 5m de comp.,

* Cozinhas
Planejadas;

* Mesas e
-

Cadeiras;

* Estantes e

(Sofás;

* Dormitórios;

* Artigos de

Entrega e

montagem

CORREIO00POVO 21

cl 5cm de espessura, cl bancos.
Tratar: 9992-7162.

MESA - Vende-se, em cerejeira
maciço, 90x130cm, cl 5
cadeiras .. R$ 230,00. Tratar:
370-0464.

/
MESA DE SINUCA - Vende-se.
Tratar: 9991-1781, 275-1486 ou

373-3036, cl Alceu.

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)MESA DE SINUCA - Vende-se.

Tratar: 9992-8489. Valor a comb.

nego Tratar: 9112-8708.
MESA DE TALHAÇÃO - vende-se,
nova, medindo 7 metros. R$
700,00. Tratar: 371-4497.

371-9431, cl Narana.

PEDESTAL-Vend�se,16canhões
de luz cl catraca e 40m. fio. R$
900,00. Tratar: 372-3598, cl Ane.

PRANCHA - vende-se para alisar o

cabelo, marca Arno. R$ 50,00.
Tratar:376-3062. cl Elaine.'-

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

PINTURA - Fazemos pintura em

móveis (pátina, decapê, etc.).
Tratar: 9905-2929 ou 275-2229.

PRATELEIRAS - Vende-se ou troca

se por carro, pI loja de qualquer
natureza. Gôndolas, cl 3m cada e

várias cl vidro. Neg. R$ 6.000,00.
Tratar: 370-7398, cl Mágnes.

MÓVEIS - Vende-se, de
lanchonete. Tratar: 9121-2362,
cl Joilce.

PLAY GRAUND
ESCORREGADOR - Vende-se,
R$ 250,00. Tratar: 370-1973 ou

9975-:1,299, cl Prof. Ademar.PAINÉIS - Vende-se, estruturas
novas e compl. Preço de ocasião.
Tratar: 370-8563 ou 9975-0102:

PRATELEIRAS - Vende-se, ideais
para lojas, de vidros e gôndolas cl
5 e 6 divisões. Novas, cl 3
meses de uso, ótimo estado.
Tratar: 371-7842. I

PAPELARIA - Vende-se, no
Centro, Av. Mal. Deodoro da
Fonseca. Valor a comb. Tratar:
371-0452.

PLAY STATION, vende-se, com 2

controles, 1 normal, 1 analógico, 1
memory caro, 25 cds na caixa. R$
250,00. Tratar: 9118-6126 cl Elvis_

PNEUMÁTICO - vende-se, pI
Truck. Trat,ar: 9992-7162.

PAPELARIA - Vende-se, por
motivo de doença. R$ 4.000,00.

. Somente esta semana. Tratar:
9112-8708.

PRECISA-SE - de moça pI dividir
ápto no centro. Tratar:- 371-5824,
371-7631 ou 9962-7692.

PROCURA-SE - quitinete
mobiliada na região central. Tratar:
9103-5199, cl Marcelo.

PODLE - Compro filhote, toy ou

micro toy, fêmea, branca. Tratar:
371-8153.

PROCURA-5E APTO - PI dividir
aluguel, prôx. Unerj. Tratar: (47)
375-2177, cl Rose.

PORTÃO DE FERRO - Vende-se,
3,20 x 60. R$ 100,00. Tratar:

PAPELARIA E BAZAR - Vende-se.
R$ 5.800,00. Aceita-se carro no

VENDE-SE
Informações:

371-8844 ou 9975-3940

RESIDENCIA EM ALVENÀRIA - Nova,
pronta, cl 250m2, Lot. Champagnat.

- garagem p/ 2 carros - salas de estar, 1"1,
jantar - lavabo - churrasqueira - cozinhai

copa - despensa - lavanderia - bwc - dependo
empregada - 1 suíte mester (c/ doset/

banheira) - 2 suítes simples - 1 sala íntima c/
sacada frontal - acabamento alto padrão
(granito, massa corrida, 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 estar e jantar - cozinha/copa - despensa -

2 bwc social - lavanderia - 1 suíte simples - 3
dormitórios - acabamento alto padrão

(granito, massa corrida, pintura acrílica) -

portão 'e porteiro eletrônico

TERAPIA OCUPACIONAL
371--43358 "152...(011

!D'l.. c§i'l.gio,c§pizia
Crel1to-5/ 621 FPTO

Formação:
* Terapeuta Ocupacional
* Neurologia (pós-graduando)
* Confecção de Órteses

Atendemos: crianças, adolescentes
e adultos, na área da reabilitação.
* Síndrome de Down;
* PC - Paralisia Cerebral;
* AVe- 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 



Drogaria e Farmácia fOFA

370-1113

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda a sexta-feira das 8h as 22h
Sábado das 8h as 18h

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

PROCURO - pessoa do sexo

masculino pI dividir apto no

centro. Tratar: 275-2130. ou

9112,0.50.9, el Carlos.

QUITINETE - Procuro para alugar
ou dividir: urgente. Tratar: 370.-
90.0.6 ou 910.1-8863, el Fábio.

QUITINETE OU CASA - Proeura
se para, alugar, el mais de 3

qtos. Tratar: 37o.-1531.ou �113-

,I
4116.

RODAS (4) - Vende-se, originais

'1' I
para Voyagen. Tratar: 9992-
7162.

RODAS - Vende-se, aro 15,
marca Momo Raee, el pneus
bons. R$ 1.0.0.9,0.0.. Tratar: 376-
1854, el Adilson.

ROUPA� DE BEBÊ - Vende-se,
roupas usadas, em bom estado,
de o. a6 meses, para meninos e

meninas. Tratar: 370.-9228, el
Rosane.

SCANNER DE MÃO - compra
se, pago até R$ 50.,0.0.. Tratar:
372-3922.

SELOS - Vende-se, coleção,
comemorativos do Brasil, blocos
e de blocos; de 190.0. a 20.0.0.,
completa. Tratar: 371-9543 Ou

9973-8747.

SERRA FITA - vende-se para

açougue. Tratar: 376-1699.

SOFÁ-CAMA - vende-se,
excelente qualidade espuma 28,
madeira tratada, novo, saldo de
estoque. R$ 340.,0.0. cada.
Tratar: 370.:6512.

SOFTWARE - Vende-se, estoque,
educativo e de digitação, pI
usuários de inf. e escolas de ed.
infantil. Tratar: 370.-3623 ou

371-50.0.6.

SUPER NINTENDO - Vende-se,
el 2 controles e 3 fitas.
R$ 10.0.,0.0.. Tratar: 376-o.o.!31,
el Emerson.

SUPER NINTENDO - Vende-se
ou troca-se. Tratar: 371-70.60..

TABELA DE BASQUETE -

Vende-se, infantil, e/base.
R$ 150.,0.0.. Tratar:
370.-1973 ou 9975-1299, el
Prof. Ademar.

TEAR CIRCULAR - Vende-se.
Tratar: 376-1933 ou 376-2228,

.. ,{!'.

el Arnaldo.

TEARES - Vende-se, 1
fukuarama pI moleton e 1

JARAGUÁ DO 'SUL � Rua Reinaldo Rau, 433 ., Centro (47) 371-5564
GUARAMIRIM Rua 28 de Agosto, 1578 - Centro - (47)r373-1016

sehikibin pI meia malha, el
menynguer, Tratar:
371-6490., el Luiz.

UíSQUE CHIVAS - Vende-se, 1

litro, 12 anos. R$ 60.,0.0..
Tratar: 9122-9867.

VENTILADOR INDUSTRIAL -

vende-se, 2 com ótimo preço.
Tratar: 9992-7162.

VESTIDOS DE PRENDA -

Vende-se, azul, el mangas eomp.
e um marron, el mangas curtas,
de seda. R$ 80.,0.0. cada.
Tratar: 910.3-9893 ou

376-0.168 (ree.).

VIDEOCASSETE - vende-se,
marca Philips, 6 cabeças, último
lançamento. Valor negccrávet.
Tratar: 373-10.36.

VIDEOGAME - Vende-se, master
systens III. R$ 70.,0.0.. Tratar:
276-'10.0.7.

.

VIDEOGAME - Vende-se, mega
drive III, novo, na caixa, el 2
fitas. R$ 80.,0.0.. Tratar: 275-
0.134, el João, após 18h.

VIDEOGAME - Vende-se, Play
Station, 17 CD's. R$ 350.,0.0..
Tratar 370.-7866.

VIDEOKÊ - Vende-se. R$
390.,0.0.. Tratar: 370.-8381, el
Jeferson.

VIDEOKÊ - Vende-se, el CD.
R$ 150.,0.0.. Tratar: 371-7926,
somente a tarde.

VIDEOlOCADORA - Vende-se, el
grande acervo de fitas na Vila
Lenzi. Aceita-se carro ou imóvel.
Tratar: 275-3937.

VIOLÃO - Vende-se, cavado
Gianine, novo e uma caixa de
som amplificada, auto falante 12,
com 5 entradas pI instrumento
e mais4 pI aparelho de som.

R$ 50.0.,0.0.. Tratar: 9111-1731.

CORREIO DO POVO � 2�

TELEFONE - vende-se, linha para
instalação imediata. R$ 26o.,Óo..
Tratar: 372-0.389

TELEFONE - Vende-se, prefixo
370.. R$ 30.0.,0.0.. Tratar:
371-10.44, ramal 20.8, el
Solange.

TELEFONE � Vende-se, prefixo
376. valor a combinar. Tratar:
9992-5253.

Ovos, Coelhos de Chocolates,
Chocolate em KG e Cestas.Oecoradas.

Rua José Krause, 132 - B. Vila Nova - Jaraguá do Sul

TELEFONE - Vende-se, prefixo
370.. ,R$ 250.,0.0.. Tratar:
371-10.44, el Solange.

TELEFONE RURAL � Compra-se.
Tratar: (47) 9126-9.1o.7,'el
Angela ou (41) 442-20.66, el
Fernanda.

TíTULO DO BAEPENDI -

patrimonial. Valor R$ 30.0.,0.0..
Tratar: 372-3616.

TíTULO PATRIMONIAL - Vende
se , Soe. Aear'aí. as'soo.oo.
Tratar: 9967-9864.

TíTULO PATRIMONIAL - Vende

se, Beira Rio. R$ 20.0.,0.0..
Tratar: 9997-537'1.

TOLDO - Vende-se, semi-novo.
.

R$ 100.;0.0. neg .. Tratar:
370.-90.0.5.

TROCA-SE oficina de tornearia +

gol 95 por caminhão. Tratar:

371-5640., el Sérgio.

TV - Vende-se, marca LG, 20.

pol., somente 2 meses

de uso. Valor negociável
Tratar: 370.-4383, el Léia
(somente no período
da manhã).

RODAS � AMORTECEDORES

acompanhantes
AlEX E RAQUEL - para eles, elas e . Tratar: 990.3-7135.
casais. Tratar: 9953-3540..

IARA - sexy, sapeca e atrevida. (47)
9995-7121..ALEXIA - casada, mas safadinha:

(47) 9961-8518.
.

MAICON - Moreno, 1.80, 78kg, 20.

anos, corpo sarado. Tratar: 990.5-4668.ANE - doce e sexy, eqm acessórios.

(47) 423-.1856.

DOUGLAS - Moreno claro, 1.75,
8o.kg, corpo elegante, disponível.

ROGÊRIO - 29 anos, loiro fogoso,
atende elas e casais'.

(47) 9119-350.9.

Rodos Esportivas

ARO 14 RS �·OO,OO
ESCAPAMENTOS BALANCEAMENTO - GEOMETRIA

,
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aniel Francisco Sem identidade
Paulo Francisco de Souza

Formado em t:, gii� com pós
graduação �m Et!!:,cação Espe-cial e
Metodologia do Ensino Superior, procura
retratar sua paz de. espírito em cad� texto,
em verso ou prosa,
"Desde pequeno'gostava de ficar
inventando hístó

oe

s, que se perderam no

iel, que hoje conside
o:nsá�eí pelosh

Quando de um pobre mísero
O fulano não passa
Seus feitos de rotina
É associar-se de vez às -

Desgraças.
Num .botequim imundo

Devora em goles, garrafas
Irrita, perturba todo mundo

Cospe fogo, se aposta em jogo
No embalo da cachaça.

Mas o minguado "carvão" acaba
Já bêbado, incomoda alguém que

.

Pouco bebe e certo paga.
Irritado,' o botequeiro grita:

"Não enche'! Te arranca, vagabundo!"
Cambaleando, pega qualquer rumo

Gesticula, faz caretas e

Insinua.
Gozadores o insultam:

. "Vai-te embora, cachaceiro!"
"Pinquuuço! "

Tenta reagir, mas sem força,
. Se contenta em apenas difamar

A "santa" mãe de todos,
Cega-se à reta,

Serpenteia sobre a rua.

Pára, tenta fazer um quatro
Cai no chão que, muitas vezes

Serve-lhe de cama .

Levanta e segue
Procura um refúgio num beco

Escondido, numa viela sem nome

E no esconderijo dos imundos,
dorme

E' esquece de sonhar
É um homem sem identidade

Não, não é um homem!
É apenas um pesadelo
Para a sociedade!

Em 14 de marco de 1847, nascia em

Muritibá, na Bahia, o grande poeta dos

escravos, Antonio de Castro Alves. Ele
faleceu no Rio, em 6 de junho de 1871. Suas

principais obras são: ESPUMAS FLUTUANTES,
CACHOEIRA DE PAULO AFONSO, POEMA

DOS ESCRAVOS, etc. "

O dia de Castro Alves é também celebrado
como o Dia da Poesia."

FONTE: DICIONÁRIO DE DATAS

COMEMORA1JVAS, de André de Carvalho.

Resolvi mudar.
E assim

A lua transformou sua face.
Mingua no céu negro,

Cede seu espaço às estrelas.

do Sul contra a dengue.
essa luta! Prefeitura Municipal'

de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I EDUCAÇÃO: UNERJ IMPLANTARA CURSOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E MECÂNICA
\

Graduações atendem à demanda
I '

e. enfatizam projetos de máquinas
]ARAGUA DO SUL - A

partir de agosto, o Centro
Universitário ministrará os
cursos de engenhariaElé
trica e Mecânica. As

graduações, . aprovadas
pelo Conselho Univer

sitário, na terça-feira,
atendem à demanda de

mão-de-obra esp ecia

lizada e à realidade da

região, responsável pela'
produção de 800/0 dos
motores elétricos fabri
cados no País. As inscri

ções para o primeiro ves

tibular, que acontece no dia
30 de junho, estarão

abertas de 22 de abril a 10

de maio, na Unerj, Serão

50 vagas para cada curso.

Os cursos serão em

dez período,s, com ingres
so anual e aulas em horário .

diferenciado - das 15 às

20h15. O professorRenato
Zanandreà, coordenador
do curso de Engenhariade
Confecção, acredita que o

horário alternativo aten

derá o estudante que tra

balha de manhã e o

trabalhador que deseja
capacitar-se para disputar
o mercado de trabalho.

"Pesquisa realizada' na

região, com 3,5 mil estu

dantes do Ensino Médio,
apontou que 10%' têm
interesse nas áreas de en-

genharia Elétrica e Me

cânica", revelou.
A reitora da Unerj,

Carla Schreiner, informou
que pretende firmar par
ceria com as empresas -

que devem empregar os

futuros engenheiros - e o

poder público para levan

tar recursos para montar

os laboratórios, "Serão

equipamentos de ponta

para garantir a qualidade
dos cursos e a capacitação
do aluno", prometeu,
apostando que os profis
sionais estarão capacitados
para desenvolver projetos,
para a fabricação e aplica- .

ção, bem como para a

gestão do processo pro
dutivo.

Segundo Zanandrea, os
laboratórios serão insta-

Zanadrea diz que cursos integram o Centro Tecnológico
Cesar Junkes/CP

lados à medida das neces-
'

sidade dos cursos. A idéia
é construir um prédio, de
aproximadamente 1-,2 mil
metros quadrados, pará os

laboratórios de engenharia
Elétrica, Mecânica e de

Confecção. "Não serão

precisos todos os labo

ratórios agora. A im

plantação de 'acordo com

a exigência evita inves

timentos desnecessários e

a ociosidade dos equi
pamentos", justificou,
informando que os cursos

serão focados para pro

jetos de máquinas elétricas,
O professor disse

ainda que a universidade

pretende capacitar o

futuro engenheiro para o

mercado. "O profissional
precisa conhecer a en

genharia básica, inter

pretar projetos, tanto téc

nico quanto operacional
e dominar informática,
que é a ferramenta para a

elaboração de projetos",
ensinou, lembrando que
o pro fis sional poderá
trabalhar também na área

de manutenção. Os cur

sos exigirão a contratação
de 35 professores -

com pós-graduação -

,

da região, 15% com dedi

cação integral. (MAURíLIO
DE CARVALHO)

Lançado o Programa de Humanização do Pré-natal
]araguá do Sul - A

Secretaria de Saúde lançou
na tarde de ontem o Pro

grama de Hum�ação no

Pré-natal e Nascimento

SIS (Sistema de Informação
em Saúde) no Pré-natal. A

proposta é oferecer melhor

atendimento às gestantes,
, seis consultas, pré-natal, to
dos os exames de rotina, in
cluindo ecografia. O secre

tário Airton Weber da Silva

prometeu que a equipe da

secretaria fará acompanha-
I, , .

menta as gestantes e as cnan-

ças, antes e após o parto.
SegundoWeber da Silva,

o programa tem como

objetivo reduzir o índice de
mortalidade materna em

Jaraguá do Sul-· hoje de
50 para cada 100 mil. O ín

dice nacional é de 80 para
cada 100 mil. ''A idéia é

oferecer o melhor atendi

mento possível durante a

gestação e no período pós
parto", reforçou, infor
mando que;além das visitas

especiais, a secretaria vai

acompanhar as situações de
risco, mãe ou o bebê que ti

ver algum problema, ''Nes
tes casos, faremos visitas

domiciliares", completou.
'o prügrama, inteira

mente gratuito, vai distribuir

também amedicação neces
sária e prevê palestras com
profissionais da áreamédica,
que' orientarão as gestantes
quanto aos procedimentos

, antes e pós-parto, aüs cui

dados com a saúde e corno

preparar-se para a ama

mentação. Weber da Silva

lembrou ainda que as ges-

tantes adolescentes terão

atenção especial. Atualmen
te, a secretaria acompanha
46 delas, entre 13 e 19 anos.

"O número é crescente e

preocupante", resumiu, afir
mando que a questão deve

ser inserida num programa
de educação continuada.

(MC)

I

Corupá trabalhana recuperação
dos prejuízos da enxurrada

Corupá - A Se

cretaria de Obras colo

cou todo o maquinário na

recuperação dos estragos
causados pelas últimas

enxurradas na localidade

de Rio Paulo, destruindo

pontilhões e prejudican
do as estradas e tÍ:ilhas.
De acordo com o secre

tário de Obras da 'Pre

feitura, Ademir Francisco
Judachewski, a priori
dade é melhorar o acesso

já existente na proprie
dade de Theobaldo Lan

gue e somente depois
iniciar a reconstrução do

pontilhão que foi levado

pela _ água, "Es tàmo s

trabalhando para facilitar
O escoamento dà pro
dução agrícola e trans

porte escolar", explica o

secretário.

Segundo Judachews
ki, cerca de 40 famílias

ficaram ilhadas depois da

enxurrada desta semana.

O prejuízo estimado é de

aproximadamente R$ 50

mil. Muitos produtores
de banana e de outras

culturas m�nores foram

prejudicados pela força
das águas. Semana pas
sada , ainda segundo o'

secretário, a chuva atingiu
a localidade de Pedra do

Amolar, também cau

sando sérios prejuízos
aos agricultores e à

administração pública.
"Semana passada traba

lhamos na recuperação
de cabeceiras depontes",
informa.

O .mo rado r da lo

calidade de Rio Paulo

Grande, Nivaldo Res

chel, 57 anos, perdeu
praticamente tudo o que
tinha. A força das águas,
que chegou a quatro
metros acima do nível

normal e atingiu 60

centímetros dentro da

casa do agricultor, levou
a criação de porcos,
sendo um de raça, 30

galinhas e todos os peixes
de quatro lagoas. "Minha
casa está condenada.

Perdi tudo e se não

receber ajuda da Pre

feitura vou ter que
abandonar tudo e ir

embora", afirma Reschel,
desolado.

O Município de Co

rupá, es-pecialmente as

regiões acima citadas, são
as mais atingidas durante

a época de trovoadas. A

abundância de recursos

hídricos e a geografia do

lugar colaboram para a

freqüente situação de

estragos causados nos

períodos de trovoadas.

Outro ponto crítico nessa

época é a Rota das Ca

choeiras. O secretaria

alerta a população e 'a

eventuais tu ristas que

prestem atenção às mu

danças climáticas repen
tinas e evitem subir as ca

choeiras quando o tempo
ameaça chover. "O pes
soal que não está acostu

mado pode ficar desaten
to � não perceber o

peúga", avisa. (MHM)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

'Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

Dra. Christine .Hebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Branco, 637 • Sola 2 • ClIntro • Jaraguíi do Sul· se
Cel�: (47) 275-3575 ou 9992-9999
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Prefeitura concentra serviços
na distribuição de ,água

GUARAMIRIM - A
Prefeitura concentrou o

serviço de transporte de

água esta semana, prestan
do atendimento para· di
versas comunidades que já

)

estavam tendo dificul-·
dades de abastecimento,
embora o curto período
de estiagem. A disponibi
lidade de água'potável caiu
nos últimos dias em vários

locais, como nas partes
elevadas da cidade onde o

sistema de distribuição da

Casan não alcança, e em

escolas e localidades rurais.
Diante disso, a Pre

feitura deixou de trans-

. portar água para mólhar

ruas, concentrando o ser

viço no abastecimento, que '

tem mais urgência, infor
maram o prefeito Mário

Sérgio Peixer e o secretário
de .Obras, Lauro Frôhlich,

.

durante a semana. Pei

xer também manifestou a

expectativa de ampliação
do sistema de abasteci
mento da Casan ficar con
cluido até o final de abril,
conforme informações
que diz ter recebido da em

presa,
- Não foi. falta de

empenho do Executivo,
que vem cobrando siste
maticamente as providên
cias -, destacou o pre
feito.

Com a conclusão <ias \
obras da Casan, a popula
ção abastecida com água
canalizada passará de 14

mil para 17 mil pessoas.
Hoje a população total de
Guaramirim é de 24 mil

habitantes. Em alguns
lugares, como no Bairro

Corticeira, a rede de distri

buição já foi instalada e a

populaçãosó aguarda que
a obra de ampliação seja
concluída para poder re

ceber a água. (MR)

Sábado
l7h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz

19hOO - Perpétuo Socorro

Apoio:

TAFAC TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial

AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença _ 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

08h30 - São Cristóvão

,I CANCELADO: MAU TEMPO IMPEDIU A PRESENÇA DO GOVERNADOR AMIN NA ENTREGA DOS VeíCULOS

Defesa ·Civil doa veículos para
bombeiros deMassaranduba eJS

GUARAMIRIM - A

Secretaria de Obras está

aguardando pela liberação
de uma saibreira localizada
na Estrada Bananal do Sul

pelos órgãos da fiscaliza

ção ambiental, para reto

mar os serviços de revesti-:
.

menco de estradas com

cascalho. A informação é

Caminhão autobomba-tanque entregue a Massaranduba
Fotos: Cesar Junckes/CP

to estimado em R$ 300mil,
conforme o coronel Pa-

checo, e está sendo destina-
. do pela Defesa Civil sem

qualquer custo adicional'

para Massaranduba.

As caminhonetes entre-

gues em Jaraguá do Sul
. são veículos novos e o cus

to dos dois carros é de

aproximadamente R$ 90

mil, A primeira solenidade '

de entrega aconteceu no

Terminal Rodoviário de

do secretário de Obras,
Lauro Fôhlich, explicando
que está em contato com

a empresa autorizada a ex

plorar a saibreira, para ime
diatamente poder disponi
bilizar o material, mas ain
da sem qualquer previsão
sobre quando os serviços
poderão sernormalizados

MASSARANDUBA - O

coordenador da Defesa

Civil no Estado, coronel
Sidney Pacheco, compare
ceu quinta-feira à tarde na

região para fazer a entrega
,'de um caminhão auto-

,.

bomba-tanque para o

Corpo dos Bombeiros
Voluntários de Massaran

duba e 'de duas caminho
netes - uma ambulância
e uma unidade de resgate
rápido - para a corpo
ração de Jaraguá do Sul.
Os atos foram realizados
no final da tarde e deve
riam contar com a partici
,pação do governador do
Estado, Esperidião Amin,
mas a visita teve que ser

cancelada por causa do
mau tempo.

.o caminhão doado pa
ra os bombeiros de Mas

sarandub a, com chassi
Scania e seminovo, tem tra

ção nas quatro rodas, que
facilita amovimentação em
locais de difícil acesso. A

capacida?e, é para trans

portar quatro mil litros.

Trata-se de uma unidade

que aDefesa Civil havia re

cebido do Ministério da
Aeronáutica e que foi adap-
tada. O veículo temo cus- Caminhonetes têm custo estimado em R$ 90 mil .

Secretaria deObras esperapelo auxilio daPatrulha doDER

NOSSA MENSAGEM

"Farel entrar em vós o meu espírito e revivereis"
Estamos terminando a Quaresma, tempo especial' de

conversão, de Ter o Espírito de Deus em nós a nos dar rumos
novos para a nossa vida. O povo
de Deus perdera sua terra, es

tava no exílio. Para Deus, ele es

tava morto e sepultado! E res

suscitar era, na força do Espí
frito, retornar à sua terra. Mas,
ressuscitar é muito mais que isso,
é vencer até mesmo a morte

física, o último inimigo que nos

amedronta: "Quem vive e crê em

mim, não morrerá jamais". De
fato não morre quem é de Deus,
tendo o Espírito de Deus habi
tandoem seu coração.

a. energia vai
outros. Que tal

nseguirá alcançar
. Tire proveito de suo
criatividade. Uma

vai

.Tudo azul 'em seu

afetivo, financeiro e

01. Bom dia poro

����e�us sonhos. Um clima
I!I!! do vai motivar o

romance.

Câncer - A Lua ariano vai

f vida profissional.
a colocar os seus

s de traballio em

Contato com pessoas
i contri bu i r PQ ra o seu

Mudança de cidade ou

derá agradá-Ia. Clima
de ac go o dois.
Virgem - A experiência de um

homem mais velho será útil aos
.

s. Grano extra poderá
rçamento familiar.

01 00. lado de quem

no setor.

Conforme Frõhlich, a

situação da Prefeitura está
,

I

complicada neste aspecto,
porque tem diversos ser

viços para executar na me
lhoria de estradas em várias

localidades, que depen- _

dem 'do uso de macadame,
mas não tem nenhuma sai-

.

Massaranduba, onde fun

ciona temporariamente a

sede dos bombeiros. O ato

foi organizado pelo pre
feito Dávio Leu, que des
tacou a importância do re

cebimento do caminhão,
uma das principais reivindi
cações dos bombeiros,
que funciona há pouco
tempo, mas já atende uma

significativa demanda de

serviços noMunicípio e até

na região.
SEDE PRÓPRIA - A

Associação Corpo de
Bombeiros Voluntários de
Massaranduba foi fundada

.

em 30 de março de 2000
e possui 11 bombeiros vo
luntários e dez alunos. A

entidade atende em média
40 ,a 50 ocorrências por
mês. "Com a chegada do

caminhão, o trabalho de }

combate a incêndios será

executado com mais se

gurança e eficiência",avalia
o presidente da corpo
ração, Candido Brych. Ele
destaca que a corporação
ainda tem outras carências

que precisam ser supridas·
com o apoio da comu

nidade, como a constru-
,

ção de uma sede própria.
(MILTON RAASCH)

Sagitário - Pessoas mais

experler.tf

·l.
contribuirão com

•

ita inspiração poro
m� eral. Seus desejos
namente realizados no

ance.

Capricórnio - Saberá como

cer as pessoas. Ao se

onsáveLno trabalho,
que merece. Noite

breira disponível para re

tirar material, ficando na

dependência de adquirir
material de terceiros. O se

cretário critica a inadequa
ção da legislação 9ue regula
a extração mineral, que
complica bastante a sirua

ção, Ele não vê solução a

curto prazo. (MRl

Há sinal de sorte e

trabalho. Novidades
facilidade em

convencer os outros. Nas coisas

'�Ii�'b vitória será suo.

Escorpião - A Lua ariano

á muita vitalidade poro
saúde. O esforço
nal trará lucros. Um

Há sinal de grande
o trabalho e nos

uação que envolve
�
rá o seu coração

bater mais forte. Fique de olhos
abertos!

.

- Terá pique de' sobro
der os seus interesses

cor no carreiro. No
sintonia\total e muito
Iodo do seu por.
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40°C, a Michelin - que
também' fora mal na pri
meira sessão - se recupe
rou e colocou cinco carros

entre os seis primeiros no fin
al do dia.

Outros brasileiros -

Enrique Bernoldi, da Ar

rows, ficou em 15°. Felipe
Mass'a, da Sauber, terminou
em 21°. Ambos tiveram

problemas: Massa acabou
saindo da pista e atolando
na brita depois de uma ro

dada de Bernoldi. Barri

chello também enfren-tou
dificuldades: com cerca de
50min da segunda sessão, ele

parou seu carro na Curva 9.

SÁBADO, 16 de março de 2002

I ACIDENTE: MOTORISTA DO FIESTA DESVIA DE GOL, PERDE O CONTROLE DO CARRO E CAPOTA'
.

. ,

]ARAGuA DO SUL - O

Corpo de Bombeiros Vo
luntários de]araguá do Sul \

prestou atendimento a

dois acidentes ocorridos na
- manhã de ontem na BR-
280. O primeiro caso

aconteceu por volta das

8h10, próximo à entrada

para Estrada Nova. Isolete

Noroles, 42 anos, trafe

gava de bicicleta quando
perdeu o equilíbrio e aca

bou sendo atingida pela
moto MAK-7324, condu
zida por Osmar da Silva,
45. As duas vítimas sofre
ram escoriações pelo cor

po. "Osmar ainda tinha

suspeita de fratura na cos

tela", relata um dos socor
ristas. Os dois foram enca

minhados para o Pronto
Socorro do Hospital e

Maternidade São José, de
]araguá do Sul.
,Às 8h 15 aconteceu

Bombeiros de JS registraram
ontem acidentes na ·'BR-280

)

Raikkonen fechaodiana frente
O finlandês Kimi Raik

konen foi omais rápido nos
.

treinos livres de ontem, em

'Sepang. Ele cravou lmin-

37s399 e ficou Os7 à frente
de David Coulthard, o' se
gundo. Michael eRalf Schu
macher completam os qua�
tro primeiros. Rubens Barri
chello terminou em sétimo.

O resultado, definido na
segunda sessão, acabou
sendo surpreendente. Na
primeira metade, a Ferrari

dominou o treino ocupan
do as duas primeiras colo

cações e colocando 2s4 em

Nick Heidfeld, o terceiro.

Com o asfalto perto dos

Barrichello segue confiante
O brasileiro Rubens

Barrichello, sétimo nos

treinos livres de ontem em

Sepang, disse que não per
deu a confiança para a

classificação do GP deste'
fim de semana.

O ferrarista teve pro
blemas de motor e não

pôde treinar no [mal da se

gunda sessão. "Foi um dia

muito trabalhoso, aconte
cerammuitas coisas. Tive de

parar no final da segunda
sessão com um problema
no motor.

Os trein�s foram

difíceis e o calor acabou

sendo muito forte. Temos

de trabalhar muito, mas

continuo confiante", decla
rou.

Edson junkea/Cf

Motorista do Fiesta perdeu o controle do carro ao desviar de um Gol e acabou capotando

acidente próximo à se-' de um ,veículo Gol, quan
gunda rotatória (que está do o carro da frente parou
sendo construída) no Bair- na pista para virar à es-'

ro Nereu Ramog, Segundo querda, "sem sair para, a

informações da Polícía direita ou sinalizar". O

Rodoviária Federal, o condutor do Fi�sta teve que
motorista do Fiesta MBH- desviar rapidamente e aca-

9265,]Qsé Nogueira Mari- '- bou perdendo o controle

nho, 46, anos, seguia' atrás, do veículo, que capotou na
\

rua.

Os bombeiros enca

minharam Marinho para o
PS do Hospital São ]osé,
onde encontra-se em recu

peração. Ele sofreu escori

a�ôes pelo corpo e apre
sentava suspeita de fratura

no tórax. (FABIANE RIBAS)
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coléglo Marista São Luís. prima por
qualidade na formação dos professores

Educar é uma tarefa de grande importância e responsabilidade
e para tal requer muita dedicação e competência. Para se fazer
uma educação de qualidade é preciso estar atento às mudanças
e em constante. reciclagem. Por isso, é fundamental investir
nos profissionais que estão diretamente ligados com a

educação, com a aprendizagem e com o saber.
O Colégio Marista São Luís investe constantemente na

formação dos professores e de todos os funcionârids realizando
intensa programação de cursos, palestras e seminârios. Um

exemplo foi a Semana Pedagógica realizada entre os dias 4 a

12 'de fevereiro.Nestes encontros foram tratados temas como

"A magia do sucesso estâ em mim; Texto na sala de aula;
Educação e cidadania; Missão educativa Marista, e Novos

paradigmas na educação".
Outra atividade de destaque, realizada com os professores e

funcionários, é o Teleformar; um curso de formação à distância
promovido pela PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Ri�
Grande do Sul) que tem corno objetivo unificar a linguagem
Marista, fazer com que todos os professores e funcionários
tenham os mesmos fundamentos teóricos. No curso os

participantes têm aulas de filosofia, psicologia, Cristologia,
missão do educador Marista e espiritualidade do educador. As
aulas são virtuais e os professores podem interagir pelo
telefone 0800. O Teleformar é um curso de extensão, com

duração de 160 horas, realizado' quinzenalmente, contando
com a participação de cerca de 80% dos funcionários do Colégio
Marista São Luís. O curso iniciou em maio de 2001 e será
concluído em outubro no congresso em Porto Alegre - RS.
O diretor do colégio, Irmão Délcio Afonso Balestrin, destaca
que este trabalho de formação d�s professores tem seqüência
durante todo o ano. "Acreditamos que o investimento nos

professores é a melhor maneira de continuarmos garantindo
uma educação diferenciada", concluiu.

I

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE SAÚDE, ESPORTE E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2002

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL (SC), ATRAVÉS DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE, ESPORTE E LAzER,
COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE EStARÁ CREDENCIANDO CLíNICAS

ESPECIALIZADAS, SEDIADAS EM JARAGUÁ DO SUL (SC), PARA PRESTAREM SERViÇOS

de Exames de Auxílio Diagnóstico de Média Complexidade.
OBJETO - Credenciar prestadores especializados em serviços de

Exames de Auxílio Diagnóstico do GRUPO 17 - Endoscopia.Digestiva
e do GRUPO 19 - Broncoscopia (conforme Tabela de procedimentos
ambulatoriais do SIA/SUS), para atendimentos de pacientes
referenciados pela rede assistencial da Secretaria de Saúde, Esporte
e Lazer de Jaraguá do Sul (SC).
PRESTADORES - Pessoas jurídicas com sede no município de

Jaraguá do Sul (SC), aptas a prestarem serviços especializados
de ,Exames de Auxíli� Diagnóstico,do QRUPO 1,7 �Endosco(,lia
Digestiva, e do GRUPO 19 - Broncoscopia ( conforme tabela de

procedimentos de SIA/SUS) e que atendam 'as condições do
Edital de Credenciamento.
REMUNERACÃO - A remuneração pela prestação de tais serviços
será efetuada ao preço de RS 72,00 (Setenta'e dois reais) para os

exames de Endoscopia Digestiva - Grupo 17 e R$125,00 (Cento e

vinte e cinco reais) para os exames de Broncoscopia - Grupo 19.
EDITAL - O fornecimento do edital completo, será feito pelo Setor de

Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde Esporte e Lazer, em sua

sede, nestacidade, a partir da data de 18/03/2002.
INSCRICÕES - De 20/03/2002 a 28/03/2002, na sede da

Secretaria de Saúde Esporte e Lazer, situada à Rua JorgeCzemiewicz,
nQ 800, município de Jaraguá do Sul (SC), (FONE/FAX: 372.8400), no
horário das 7:45 às 11:45 hs e das 13:00 às 17:00 hs.

Jaraguá do Sul (SC), 15 de março de 2002.

IRINEU PASO!,!)
Prefeito Municipal

.

AIRTON,LUIZ WEBER SILVA
Secretário Municipal de saüde,Esporte e Lazer

.
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Solenidade de reinauguração será hoje às 9 horas

Liga Nacional de Futsal,

Na quarta-feira os jara
guaenses estrearam com

gol'eada jogando. contra a
.

Universidad Autonomà, do

Paraguai, e não tiveram

difi�uldades para vencer

por 7 a 1. Outro estreante

que �gradou ao téCnico
Fernando Ferreti foi o ala

Xoxo, ex-Tozzo/AABB, de
Chapecó, por sua movi
mentação em quadra e na

armação das jogadas.
Caso chegue à final da

competição, a Malwee terá

dos DeficientesAuditivos
e Visuais). Jian Luca Bani,
portador de deficiência

.

auditiva, pratica natação e

se inscreveu no circuito

para defender a entidade.
Ao todo, à competição vai
envolver aproximada-.
mente 260 nadadores.

Promovida pela FME

participar das disputas
devem levar um quilo de

alimento não perecível
(menos sal) e carteira de

identidade. Os donativos

pouco tempo para se

preparar para a estréia na

Copa Santa Catarina e na

Liga Nacional. Segundo
I

Ó

supervisor técnico Kléber

Rangel, se a Malwee parti
cipar da final no domingo,
o time, deverá chegar' a
Jaraguá do Sul na madru

gada de segunda-feira. A
reapresentação acontecerá

na manhã de terça-feira,
com o elenco viajando na

sexta-feira (dia ',22) para

Florianópolis, onde irá

enfrentar o Colegial.

(Fundação Municipal de
Esportes), a competição é

destinada a estudantes .com .

idade até 16 anos .

O congresso técnico
/

«lo Interescolar deNatação
está marcado para as 14

horas do dia 20, no auditó
rio da escola Wizard Idio

mas, no antigo Café Bauer,

I ATRAÇÃO: NO EVENTO, HAVERÁ SHOW COM SANDRO LUIS E CL?VIS E BANDA HEAVEN
�. ,

.

Area 'de lazer será .inaugurada
í

hoje pela manhã no Vila Nova

inicio o torneio de fute

bol infantil, com as ins

crições podendo ser

efetuadas no local.. As

crianças que pretendem
. '\

EquipeMalwee está disputando CopaMaxUmbro de Futsal

serão entregues às

famílias carentes do
bairro. Cada equipe pode
conter oito atletas nas

categorias Pré-mirim, áté
11 anos, e Mirim, até 14

anos.

No domingo, a partir
das 8 horas, começa o

torneio aberto de futebol

de areia adulto, que vai

prosseguir durante a

tarde.
.

Além dos jogos, have
rá estrutura de recreação
da turma do Miguditb, e

shows com a duplaSan
dro Luis e Clóvis, e Banda
Heaven. (FABIANE RIBAS)

No dia seguinte a dele

gação viaja para Rio Verde

(GO) onde irá enfrentar o

time ,da casa no Idomingo,
às 11 horas. Na segunda-fei
ra (dia 25) a Malwee volta a

jogar, às 20 horas, contra a

Universidade 'de Goiás, em
Goiânia. O retorno do gru
po para Jaraguá do Sul so-
'. I

mente acontecerá namanhã

de terça-feira. -"Vamos ter

uma maratona de jogo
mas acredito que estare

mos bem preparados para
enfrentá-la".

Aadav inscreve um atleta no circuito intcrescolar de natação.
A competição será realiza

da a partir das 8 horas do.
dia 22 deste mês, na piscina
da Sociedade Desportiva
Acaraí.

.

O circuito de natação
conta com três etapas. A
próxima será ,no n;.ês de
maio' e a última, em outu

bro! (FR)

JARAGuA po SUL -

Hoje pela manhã, a partir
das 9 horas, será realizada
a solenidade de .reinau

guração da área de lazer

do Bairro Vila Nova, 10-
�alizada na Rua 25 de Ju
lho, próximo ao fórum.

O evento vai 'reunir re

presentantes políticos do

Município, além de mo

radores do bairro. A no

va estrutura conta.'com
um campo de futebol,

, quadra de vôlei e pari
quinho, e é destinado ao

lazer da comunidade.

Após a solenidade,
por volta das 9h30, tem

Jaraguá do Sul - A

Malwee enfrentou a Anjo
Química, de Criciúma, na
noite de quinta-feira e em-(
patoupor 3 a 3, na segunda
partida válida pela Copa
Max Umbro de Futsal In

ternacional, que está aconte
.cendo em Seara (sq e em

Erechirn, no Rio Grande do
Sul. O grupo contou com

o reforço do ala Leandro,
ex-Cascavel e de Mánoel

'Iobías e Franklin, que esta

vam em São Paulo partici
pando de.uma r�união da

Jaraguá do Sul - O

terceito Circuito Interes

colar de Natação, quinto
Troféu Ernani Volpi Coi
tinha, vai contar com a par
ticipação de 18 escolas das

.

redes municipal, estadual e
particular de ensino, e um
representante da Aadav .

(Associação dos Amigos

L O J A 4 S

BREIIHAUPT,,'
Aqui tem tudo que vocêprocum.
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I HIPISMO: PRÁTICA ESPORTIVA É RECOMENDADA PARA MELHORAR DISCIPLINA E POSTURA DE CRIANÇAS

Seis jaraguaenses vão disputar o
Campeoneto ·Estadual de Hipismo

]ARAGUÁDÔ SUL - Este

final de semana será marca

do pela primeira etapa do

Campeonato Catarinense

de Hipismo Clássico, válido
pelo ranking estadual. As

disputas serão realizadas na

Sociedade Hípica Blu111e
nauense, de Blumenau,'e vai
reunir adeptos desta moda

lidade esportiva vindos de

diversas cidades do Estado
de Santa Catarina, sendo seis

representantes de Jaraguá
do Sul. Solange Benz, Kátia
Gueert, GuilhermeGonçal
ves, Leandro Anjo, Pauline
Horn e Fábio Monteiro vão \

disputar na categoria Esco
la B, saltando de altura de

60 centímetros,
A instrutora da Escoli

nha da Sociedade Hípica
Jaraguá, Melissa Hansen

Vargas, afirmaque todos os

jaraguaense� que vão com

petir neste final de semana

estão bem preparados e

têm condições de trazer ex-

seís jaraguâenses vão representar a cidade em Blumenau

celentes resultados para o

Município. "Nós temos que
considerar que muitefs im

previstos acontecem por es

tarmos trabalhando com

um ser vivo." Ela explica
que às provas são realizadas

em picadeiro fechado, con
tendo um média de 11 a 14

obstáculos móveis. "Os par
ticipantes têm um tempo
concedido para completar

o traçado, mas têm um tem

po ideal também, e quem
se' aproxima-mais desta

marca ganha mais pontos",
diz a instrutora, que consi

dera muito boa a 'estrutura
da hípica blumenauense.

As provas iniciam hoje,
às 10 horas, e prosseguem
durante a tarde. Amanhã
segue o mesmo horário. o
campeonato está dividido

em seis etapas e deve en-.
cerrar apenas no fim do ano.

ESCOLA - Na opi
nião de Melissa Vargas, o
hipismo clássico ainda é

uma atividade pouco difun
dida e conhecida pela co

munidade. '1ustam\nte porl I

ser pouco divulgado é que
temos dificuldade em con

seguir patrocínio", diz. Há
dois anos trabalhando

como instrutora emJaraguá
do Sul, Melissa diz que as

pessoas que têm intenção
de praticar esta modalida

'de precisam apenas de for

ça de vontade. "A escola

conta com cavalos excelen

tes, que recebem tra�amen
to diferenciado e alimenta

ção balanceada", conta. Ela
,

,

,

destaca que o hipismo clás-
'

I sico é recomendado para as
I

pessoas que pretendem
I

melhorar a postura, discipli-
na, além de funcionar como

terapia pa? os _,.adultos.
(FABIANE RIBAS)

Intelbras/Sào José joga desfalcada contra o Ecus/Suzano
SUZANO - Se� dois

titulares e com o capitão
Evandro ainda se recupe
rando de uma lesão no

ombro, a Intelbras/São
José enfrenta hoje o Ecus/
-Suzano, pela 4' rodada da

segunda fase da Superliga
Masculina de Vôlei. O time

viajou a Suzano sem o

levantador Fabiano, que
_ jogará os próximos 45 dias

numa equipe da França, e

.
o meio-de-rede Juliano,
que torceu o tornozelo di-

reito no último jogo da

equipe. E;randro Batista e

Tito são os substitutos. A

partida está marcada para
.as 19 horas no Ginásio

, Paulo Portela, em Suzano.
- Se enfrentar o Su

zano sempre é muito di

fícil, hoje deverá ser mais

ainda. Principalmente pela
situação deles ?-a Superliga
-, avalia o técnico Djal
ma Cardoso. Ele refere-se

'

às três derrotas seguidas
do time paulista que ainda

não venceu nesta fase e é

o último colocado no

Grupo B. N() geral, o Su

zano 'está uma posição à

frente da Intelbras z São

José. "Vamos tentar ex

plorar o desespero deles,
já que a equipe é uma das

candidatas para,chegar às

semifinais e está numa

situação complicada de

pois dos últimos resulta- '

dos", completa Djalma.
A motivação pela

vitória diante de Bento

Gonçalves, principal
mente pela forma como

aconteceu, é o grande
trunfo dos jogadores para
se, superarem em quadra.
"Ê o tipo do jogo onde

cada um precisará se

aplicar mais a cada lance",
avalia o capitão Evandro.

A provável equipe da In

telbras /São José para co

meçar a partida é Evan

dro Batista e Boi; Tito e

Negão; Índio e Zago, e o

libero Alan.

VARZEANO
I

As inscrições para o 20° Campeonato Varzeano Raul

(Valdir Rodrigues podem ser feitas até dia 25 de 'março
na FME (Fundação Municipal de Esportes), em horário

de expediente da !,refeitura. A diretora de Pro-moção
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 da Wizard

Idiomas, na Rua Guilherme Weege, 85 (antigo prédio
do Café Bauer). A competição será realizada dia 20 de abril.

O campeonato receberá apoio da Rede de Postos Mime.

O? j090s serão transmitidos pela Rádio Jaraguá AM.

,

ESCOLA OE JUO'O
OS professores Silvio Borges e Cláudio Almeida

inauguraram na quinta-feira uma escola de judô, na Rua
Max Wilhelm. No local será realizado trabalho nesta

modalidade, não apenas preocupando-se com a

formação do aluno como atleta, mas com a formação
educacional das crianças. Aberta à comunidade em geral,
a escolinha de judô atende crianças d9 ambos os sexos, a

partir dos 4 anos, com várias opções de horários, todos
os dias da semana.

CAMPEONATO INTERNO

Hoje acontece campeonato interno de futsal masculino,
vôlei feminino é tênis de mesa feminino e masculino na

Escola Municipal de Ensino Fundamental Albano

Kanzler. As competições têm início às 8 horas.

MOTOCICLISMO
Neste final de semana será realizado o Encontro dos
Tubarões do Asfalto-em Termas do Gravatal. O evento

vai contar com a presença de 14 motociclistas do Clube

Motogiro, de Jaraguá do Sul. Os aventureiros viajam
am�ilhã � vão percorrer distância de -350 quilômetros,
com previsão de retornar no domingo.

'..

BICICROSS
A equipe Malwee de Bicicross vai participar da primeira
etapa do Campeonato Brasileiro e seletiva para o Cam

peonato Mundial de Biéicross, neste final de semana, na

cidade de Sorocaba, em São Paulo. Este/será mais �
desafio pa5a o grupo jaraguaense que, no ano passado,
foi campeão Brasileiro por equipe.
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