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Museu do Coloni;zador, que funciona junto ao Centro de Informações Turísticas, será reformulado em breve. PÁGINA 7

-.

Mendigos invadem e causam

problemas no terminal urbano
Moradores de rua que utilizam-se da estru

tura do terminal urbano para dormir estão cau

sando problemas para os administradores do lo

cal. Sem condições rrúnimas de higiene, os mendi
gos aproveitam-se também para pedir esmolas.

o supervisor do prédio, Ilidio da Silva, mostra
se indignado com o descaso do poder público,
da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ele

questiona a segurança e .a falta de policiamento.
PÁGINA 10

Ilha da Figueira é, um

dos mais populosos

��I
CARGAS E ENCOMENOAS AtAEAS

31S"õisiS

o Bairro Ilha da Figueira, com
mais de sete mil habitantes, é um cios

mais populosos de Jaraguá do Sul e

possui razoável infra-estrutura.
Mesmo assim, moradores cobram

promessas.
PÁGINA 5

Moradores querem formar o no
vo Bairro Escolinha, que será
desmembrado de Guamiranga,
em Guaramirim. Comunidade
reclama serviços, como a con

servação da estrada (foto).
PÁGINA 4

A reforma que está sendo feita'
no mercado público não vai
interferir nas características,
originais do prédio, que foi
construído na década de 50 e faz
parte do Centro Histó1rico de

Jaraguá do Sul. PÁGINA 9

CORREIO DO POVO SAÚDA OS PROFISSIONAIS DA IMPRENSA E TV HÚNGAROS

Nesta Copa,quem,
marca um golaço
�

,
' .

e a sua'empresa!

,

Este é o ano da Copa, em que nossa seleção pode tornar-se Penta Campeã
(bom, é o que a gente espera, né?!). Milhões de brasileiros vão torcer e vibrar
a cada jogo do Brasil e a Gráfica CP, em ritmo de Mundial, prepara o

brinde ideal para você marcar um golaço nesta Copa: tabela exclusiva e

personalizada com a marca da sua empresa para presentear seus clientes,
fornecedores, colaboradores (e porque não até seus concorrentes?).

tá vendo só? A Gráfica CP faz o passe perfeito pra você marcar esse

golaço! Enlre em conlalo com nosso pessoal e peça um orçamenlo sem

.compromísso.

--
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Crescimento econômico
e preservação ambiental

MIGUEL KruGSNER - Presidente de O Boticário e idealizador da

Fundação O Boticário de Proteção à Natureza

Na década de 60, no ápice da guerra fria e da corrida armamentista, os
movimentos da contra-cultura iniciavam a resistência à política ambiental dos

países industrializados. Numa atmosfera dominada por transformações sociais,
políticas e comportamentais, a sociedade mundial reivindicava ética,
transparência e, principalmente, zelo no trato com a natureza. Grupos ecológicos
previam o colapso do planeta diante do desmatamento desenfreado, o acúmulo
de detritos sólidos, a emissão de poluentes no ar e o consequente envenenamento
do ambiente por substâncias tóxicas. Naquela época já se questionava a

exploração humana em torno dos recursos naturais. As dúvidas se perpetuaram
por três décadas e ainda hoje fomentam os debates atuais sobre o tema, pois
como promover o crescimento econômico e manter a preservação da qualidade
ambiental?

A preocupação é pertinente, urgente, e fundamental, para a sobrevivência e

oxigenação do ecossistema e, por consequência, esticar a sobrevida da
humanidade. Os números da devastação impressionam pelo caráter emergencial
da causa. A destruição das florestas tropicais, por exemplo, monopoliza os

esforços de ecologistas. Cálculos seguros apontam que elas desaparecem a uma

taxa de 32 milhões de hectares por ano. No Brasil, segundo o Impe (Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais), anualmente o índice é de aproximadamente
2,15 milhões de hectares. As florestas tropicais ocupam 7% da superfície terrestre,
mas acomodam cerca de 40% de todas as formas de vida do planeta. Traduzindo
esses dados, são cerca de 15 milhões de espécies de vida animal e vegetal que
sofrem com a ação humana.

Tanta preocupação é respaldada no gerenciamento da atividade comercial,
investimento e criação de emprego. Esse despertar, que mostrou suas garras há

cerca de 40 anos, mantém-se legítimo e sem solução. Diante dos impactos
negativos, resultado dos graves problemas ambientais, criaram-se fóruns e

conferências para se discutir uma nova consciência vesde e politicamente correta.

lideres mundiais incluíram a ecologia em sua agenda e a mídia esparramou a

mensagem: "O mundo pede socorro". Foi um período em que o setor produtivo
percebeu a intrínseca e perversa relação entre a degradação ambiental com

p,obreza. Enfim, surgia a proposta de integração entre economia e meio ambiente

para conservar as necessidades básicas das futuras gerações através de novos

patamares de produção. Tentava-se assim pelo menos garantir as reservas

biológicas do planeta. I

Começou-se a discutir, na verdade, as formas e o futuro do desenvolvimento.
A reflexão em torno da degradação ambiental produziu um único ponto de

congruência: do jeito que está não podia ficar. Cabe aos empresários empreender
e coordenar uma transformação nas mais diversas maneiras de produzir lucro.
Está em nossas mãos o poder de manter a atividade econômica e preservar a

natureza, aliados aos valores sociais. É imperativo que se una a questão ambiental
ao planejamento estratégico das corporações. Reconhece-se, porém, que o

desenvolvimento está atrelado à preservação.
'

A devastação coloca a nossa sobrevivência no cerne dos debates. Em meio
aos interesses que envolvem uma negociação dessa envergadura, cercada por
múltiplas facetas, chegou-se à conclusão de que não há como transitar num
terreno movido por incertezas. Trata-se de um reconhecimento bilateral, em
que ambas as partes concordam que é necessário virar o jogo, numa costura

essencial para a saúde do mundo. Nesse mesmo pacote, há que se juntar empresas
.e responsabilidade social. Vencida as barreiras ideológicas, o que se busca é a

formatação: de modelo de desenvolvimento, distante das rinhas, críticas ou

troca de acusações.
'

Apesar das diferenças filosóficas e conceituais, os grandes conglomerados
econômicos estão cada vez mais comprometidos com a gestão ambiental. Prova
disso é que algumas corporações adotaram este tipo de preocupação como

missão. Nessa relação já se constatou que a administração socialmente responsável
agrega valor aos negócios, produtos e serviços. São atitudes que angariam
respeito, competitividade e funcionam como uma espécie de caixa de ressonância
na comunidade. Dentro desse prisma, o mercado consumidor começa a

reconhecer uma nova postura das empresas atentas à proteção da natureza.

Busca-se, nesse caso, pelo menos minimizar os efeitos devastadores da miséria ,

global, inaceitável sob ,:!ualquer ponto de vista, É inadmissível que metade dos

6,2 milhões de habitantes da Terra-conviva com US$.2 por dia, Um terço desse
total está na linha de miséria.

Os trágicos e lamentáveis problemas ambientais e suas consequências
desastrosas na atividade econômica são o ponto de partida para uma profunda
reflexão. A sobrevivência

�

das 'futuras gerações está em nosso poder de
transformar a realidade e pelo menos amenizar o quadro caótico produzido
pelas mazelas. E não se discute nem contesta a necessidade da globalização dos
mercados. Não se trata de filantropia ou assistencialismo: é necessidade. Este
sim é o nosso grande desafio. É possível crescer e distribuir renda sem destruir.

Miguel Krigsner é presidente de O Boticário e idealizador da Fundação O
Boticário de Proteção à Natureza

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

apenas 'em equilibrar seus

próprios orçamentos e reduzir

o peso dos impostos que re

caem sobre os negócios demo
do a facilitar e estimular a acu

mulação privada do capital .

A exclusão social deve ser

encarada como uma questão de
grau,mas nos paises do Terceiro
Mundo a forma de exclusão

econômica é uma característica

marcante. A exclusão econô

mica é a mais ampla forma de

exclusão e suas vítimas estão,
provavelmente, excluídas das

'�utra.s redes sociais. Os sem-

teto, por exemplo, são vítimas

da exclusão econômica, que
ocor�� quando a pessoa perde

, o emprego, esgota o seguro-de
semprego e gasta suas econo

mias' na desesperada batalha

pela sobrevivência do dia a dia.
A condição de sem-teto po

dé ser considerada como uma

forma extrema de exclusão.

Fo;mas mais brandas têm' tam
'bém como uma de suas causas

_ principais a falta de renda ade-

quada. Ganhar o suficiente para
_ garantir o sustento de simesmo

e de sua família é a primeira
batalha do ser humano que

deseja evitar a exclusão.

r A condição de
sem-teto pode ser
considerada como

uma forma extrema

de exclusão ...J
estruturais, o que vale dizer que
omundo�ão tem condições de
oferecer as mesmas chances e

oportunidades para todos.

Qualquer economia de mer

cado é feita de estruturas -

negócios, departamentos go
vernamentais, organizações
não lucrativas - que são as

mais importantes de integração
econômica. Numa economia

dessas, o acesso à produção so

cial, bem como ao consumo do

produto social, é condicionado

por mecanismos competitivos
de mercado, que simplesmente
não podem assegurar que todos

aqueles qu� necessitam sejam
contemplados.
A bandeira do neolibera

lismo e da globalização tem

distanciado ainda mais os ex

cluídos do universo do consu

mo e da produção dos bens de

consumo.O gov.erno abriumão

de estimular diretamente a ex-
,

pansão das ofertas de empre

gos e atualmente preocupa-se
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A exclusão social pode ter

causas individuais bem como

estruturais. Normalmente o

excluído social é considerado
uma vítima de sua própria in

.
competência. Os malogros in
dividuais para competir com
êxito por empregos ou clientes,
ou por vagas no esquema es

colar e residencial, transfor
mam a idéia da exclusão em

algo que só acontece com quem
não é forte o suficiente. Por esse

ou aquele motivo, as portas do
sucesso foram fechadas: As

portas da dignidade são emper
radas e o indivíduo passa a

cobrar apenas de si mesmo as

causas de sua exclusão.

Uma das idéias ao se lidar
com exclusão social é a de que
ela é resultadé) de fatores in

,dividuais, ou seja, de que as

pessoas são excluídas porque
não possuem as qualificações
exigidas pelo mercado ou

porque elas não estão no local
onde suas habilidades seriam

aproveitadas. A ociosidade do
excluído também é explorada
nesse mesmo sentido.

Outra pressuposição é a de

que as principais causas da
exclusão social são, de origem,

Teleasstnaturas:
275-2853 o 275-01 05 - 372-0533 - 371-5994

lmpressão: ,Gráfica e Editora CP
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Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP -
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I SEM ACERTO: PREFEITO DE GUARAMIRIM QUER AMPLIAR DIÁL0GO COM VEREADORES, MAS HÁRESISTÊNCIAS
,

Junckes diz.que só .conversa se
,

' .

crise do hospital for resolvida
A Prefeitura de Guaramirim instalou a Ouvidoria
do Município, que já está funcionando através do
telefone 0800-643.-1125. Trata-se de um canal para
ampliar a comunicação direta entre a população e o

Executivo. O chefe do Setor de Planejamento da

Prefeitura, José Carlos Fernandes, ficou incumbido
de conduzir o novo serviço. A intenção é receber,
através deste número, reivindicações, sugestões e

também as críticas da população. A Ouvidoria
funcionará estreitamente ligada com o Executivo

Municipal, conforme vontade manifestada pelo
prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL).

.

mês) e as verbas conseguidas
recentemente pelos deputa
dos.federais Eni Voltolini e
Vicente Caropreso.

Ainda conforme Jun
ckes, não há falta'de apoio
do Legislativo. Dos 176

projetos que ingressaram
.

no ano passado, argumen
ta, apenas cinco ficaram

para este. E, destes, dois'
são os que tratavam da

Cosip (Contribuição So

bre Iluminação Pública) e

a contratação de pessoal
p.�ra cargos de confiança,
que foram aprovados há

poucos dias: Já o vereador
, SalimDequêch (PFL) disse

.
ontem que se não houver

mudanças çorn efeito

.

concreto no hospital, os

vereadores não autoriza

rão a suplementação de
.

recursos públicos para o

hospital, em setembro,
quando, calcula ele, esgo

'. tará a cota de R$ 360 mil

autorizada para fazer os

repasses deste ano.

(MILTON RAASCH)

tuação de discórdia interna

no estabelecimento, não são
quinta-feira, afirma. O

vereador conta que ele

próprio esteve no estabele
cimento naquele dia e veri
ficou que umamulher, com
sangramento, também não

foi atendida e teve que ser

conduzida para outro esta

belecimento.
Conforme junckes, são

fatos que colocam a situação
do hospital em xeque e que .

sem a ação pronta do pre
feito na solução desses pro
blemas não será resolvida.
Conforme o vereador, tan-

. to ele quanto o pefelista
SalimDequêch já argumen
taram exaustivamente que a

saída é substituir Bartel na

direção do Conselho

Administrativo, porque "ele
está incompatibilizado com
os médicos enão tem mais

diálogo", Para o vereador
do PT, o prefeito deveria

considerar que 'os médicos

Paulo Veloso e Paulo Ode

brecht, tidos como lideres

da oposição dentro do hos
pital e responsáveis pela si-

<,

GUARAMIRIM - O

presidente da Câmara de

Vereadores, EvaldoJunckes
(PT), disse ontem que não

existe nenhumamá vontade

por parte dos vereadores
em conversar, com o Exe

cutivo, conforme interesse

demonstrado pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL),
na entrevista desta quinta
feira. O que acontece, afir-

I
maJunckes, é que o Execu-
tivosimplesmente se recusa

a atender ao pedido da ,(
maioria dos membros do

Legislativo, que é substituir
Osnildo Bartel na direção
do Hospital Municipal
Santo Antônio, e pôr fim à

crise na instituição em

definitivo.

O episódio envolvendo
a ausência ,de médico para
atender o vendedor de

sucatas João Maria Gaspar,
quando foi conduzido em

situação de emergência, não
foi a única falha no funcio
i
namento no pronto-socor-
ro do hospital, registrada

vistos dessa forma -na I

comunidade.'
- Se a população conti-

. nua confiando neles como

profissionais, porque Bar

tel não confia? -, indaga
o petista, dando como

exemplo.
BOICOTE - Na opi

nião de Junckes, a situação
de incompatibilidade já' se
arrasta demasiadamente no

hospital, em função das

divergências em torno do

pagamento de sobreaviso
no serviço médico, polêmi
ca surgida ainda no ano

I passado, e é preciso que o

prefeito tome providfncias
em definitivo, Ele disse que
o assunto será levantado

ORIENTAÇÃO
A Prefeitura de Guara

mirim pretende manter

encontro com a direção
local da Casan e mora

dores da Estrada Jaraguá .

,

do Sul, que' faz a ligação
.
comJaraguá do Sul através
do Bairro ilha da Figueira,
para tratar das ligações
domiciliares para o'�bas
tecimento de água. A in

tenção é orientar todos os

moradores do trecho,
com cerca de três quilô
metros de extensão, para
'que efetuem todas as

ligações residenciais antes

que a obra de pavimen
tação asfáltica seja iniciada.
Para evitara transtorno de
ter que fazer buracos

'depois que o asfalto

estizer concluído.

IPTU
Os prazos para pagamen
to à vista do IPTU estão

mudando em Guararni
rim. A alteração deve-se à

mudança nas bases de co-

I
branca do imposto, que
estão sendo revistas. O

imposto predial deve
diminuir e ficar mais

compatível com a realida

dei Essa atualização está

sendo possível com o es

tudo feito pela Canada

Assessoria Técnica; em
presa de Flo�ianópolis,
contratada' especiàlmente
para executar o novo

Cadastro Imobiliário do

Município. Os dados do ,

, • mapa de contribuintes foi
atualizado. Os que pagam.
impostos aumentaram de

3,5 mil para 7 mil.

novamente na Câmara de
, Vereadores na semana- qu�
vem, quando pretende
questionar como estão

sendo usados- os recursos

destinados mensalmente

pela Préfeitura para o hos

pital (cerca de ns 54mil por

Episódio envolvendo hospital aumentaproblemas doExecutivoENTRE AS,PAS _

Santo Antônio, um estabe

lecimenfo mantido' com
verbas municipais e que ,

sempre foi pivô de conten
das políticasno Município,

. Desde o final do ano p�s";
,

sado, os vereadores contes
tam a atual direção do hos
pital e pedem a saída do
advogado Osnildo Bartel

:'. '<!a presidência do Conse

lho Deliberativo do hospi
tal, alegando que ele está

excessivamente atritado
com os médicos. O prefei
to vê as coisas de outra for
ma e mostrou-se solidário

, 'com Bartel, repetidas vezes.
;

(MR)

GUARAMIRIM - O

prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) terá mesmo

Ique estreitar a conversação
com os vereadores se

quiser resolver todos os

problemas que estão se

apresentando para o Exe

cutivo:' o mais' recente

deles, o episódio env�lven
do a falta de atendimento
médico ao vendedor João
Maria Gaspar, no Pronto

socorro do HospitalMuni
cipal Santo Antônio. Peixer
disse quinta-feisa pela
manhã, na entrevista coleti
va, que quer manter a con

versação com o Legislativo

\\Estou contente por ser assim. Essa mudança
de cultura administrativa está dentro do meu

perfil." (Prefeito de Guaramirim, Mário S,érgio
Peixer - PFL��, elogiando os efeitos positivos
da Lei de Responsabilidade Fiscal, em vigor para,

I

as administrações públ icas desde o final do ano

2000)
.

\ .

Suges�ões para' a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br
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\ Arquivo/CP: Edson Junckes

Pei,xer (E) tem problemas constant�s com o hospital
e que' vê boa vontade nos

mesmos, apesar das críticas

que ele e o presidente da

Câmara, de Vereadores,
Evaldo Junckes (PT),

trocam freqüentemente.
O incidente no hos

pital deve aumentar as.

crítids sobre a condução
administrativa do HospitalRuo 25 de Jul�o, 234· Bairro Vila Novo· JJraguá do Sul/se Fone/Fax: 370·8866
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Rua MaL" Castélo Branco

.Schroedé, c se
�stoApiún.,
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Experimé'nte as "oVidade$ rias '$UilS Lpjas Mime.
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I MOVIMENTO: MORADORES RECLAMÀM DESMEMBRAMENTO DO BAIRRO GUAMIRANGA, EM GUARAMIRIM

Comunidade da Escolinha está
descontente com' setor público

GUARAMIRIM - Mora

dores da comunidade da
Escolinha estão reivindican
do o desmembramento do
Bairro Guamiranga e a de

limitação de novo bairro. O
motivo é a insatisfação dos
moradores com a represen
tatividade política e o aten

dimento do setor público,
segundo o comercianteJosé
Schwabel, proprietário de
um mercado na Rua Lauro

Zimmermann, um dos
líderes do movimento. Os

, moradores reclamam em

vão pela execução de obras
e serviços, como melhor

conservação da estrada

principal, abastecimento de

água, esgoto e outras me

lhorias, diz o morador. '

Kcomunidade reivindi
ca a separação desde o ano

, passado, quando o Execu

tivo enviou dois projetos
para a Câmara de Vereado-

I

res propondo a criação do
BairroEscolinha e definindo
novos limites para oGuami

ranga, mas as matérias fo-
I

ram rejeitadas. A alegação
foi de que os moradores do
Bairro Guamiranga não

foram consultados sobre-a

mudança. "Não somos

. contra a instalação do Bairro
Escolinha, mas não com a

Vereador Altair Aguiar

delimitação geográfica que
está 'sendo propostá", diz o
vereador Altair Aguiar,
representante da região no

Legislativo. Ele votou pela
rejeição da proposta.

A delimitação'do fuMO
bairro deve basear-se' nos

, mesmos limites da Paróquia
São Pedro Alcântara, com
sede no Bairro Guamiranga,
e não nas propriedades de
Onório Conzatti e Cláudio

Spézia, como está sendo

proposto, argumenta Aguiar.
O comerciante Schwabel
não concorda com ele e diz

que o que existe é a resis

tência de Aguiar, que "sem
pre puxou mais para Gua-

José Schwabel, líder do movimento
Fotos: Cesar Junkes/CP

miranga". O vereador nega
veementemente haver qual
quer diferença de trata

mento com a comunidade
da Escolinha e cita a atuação
que tem na Câmara em de
fesa da comunidade, como
a insistência em solicitar a

pavimentação da Rua Lau

ro Zimmermann.

Rejeitado no ano pas
sado, o projeto que autoriza,
a criação do Bairro Escoli-

, nha retomou p�a a Câmara
de Vereadores este ano e foi,

. aprovado em primeira vota
ção. O presidente da Câ
mara de Vereadores, Eval
do Junckes, diz que pre
tende completar a trarnita-

ção na semana que vem,

colocando o projeto em se

gunda votação na próxima
sessão ordinária da Câmara,
terça-feira: "APrefeitura fez
a sua parte", diz o secretário
de Planejamento, Valério
Verbinem, explicando que o
Executivo decidiu pela rea

presentação do projeto
'após constatar, em reunião

realizada na comunidade

da' qual Aguiar não partici
pou .:_, que a maioria dos

moradores quer a delimita
ção do novo bairro, e nos

limites já propostos, pas
sando pelas propriedades '

de Conzatti e Spézia .

(MILTON RAASCH)

Kleinpropõea formaçãodeuma só associaçãodemoradores
'O presidente da Associação de Moradores do

Bairto Guamiranga, Oswaldo Klein, vai sugerir a

formação de uma só entidade para representar os
interesses dos moradores da região, mesmo com a

formação do novo bairro. Klein vê nisso uma forma
de dar a atenção que a comunidade da Escolinha recla

ma, apesar de não existir, segundo el�, absolutamente
qualquer desinteresse com a localidade próxima. Nesse
processo, diz, ele renunciaria até à presidência.

Segundo Klein, o descontentamento da comunidade
da Escolinha não é único, pois outras regiões do interior
de Guaramirirn, como a própria sede, do Guamiranga

, pede obras sucessivas ao prefeito Mário Sérgio Peixer,
que não acontecem. Ele tem uma lista de pedidos
extensa: construção de passarela na Ponte do Agricultor,
consertos em vários trechos de calçamentos de ruas e

melhor conservação para as estradas rurais, entre outras.
Faltam ação mais intensa e _a presença mais decidida,

do governo municipal, avalia Klein. 'A constatação do

presidente da associação de moradores não deixa de

Presidente da associação de moradores, Oswaldo Klein

apontar um paradoxo: além do vereador Aguiar,
também o vice-prefeito José Joaquim Fernandes; o
secretário de Obras, Lauro Frôhlich, e o próprio
presidente do diretóriomunicipal do PPB,José Prefeito
de Aguiar, moram nessa região, que reclama mais

dedicação, sem saber se será atendida efetivamente. (MR)

. SÁBADO 6 de abril, de 2002

PPB

EXPERIÊNCIA

O vereador Salim José Dequêch faz as contas e diz

que nenhum deputado será eleito pelos municípios
do Vale do Itapocu, se toda essa mobilização de pré
candidatos não for melhor discutida e colocada num

plano mais racional. Ele cita o coeficiente elevado de

votos que os futuros candidatos,dos maiores partidos,
como PMDB, PFL e PP1,3, precisarão atingir para
garantir a eleição. Além disso, existe sempre a ação
dos "estrangeiros", termo que ele usa para definir os

candidatos que chegam de outras regiões para levar

votos, prejudicando os nomes da região, como fá
aconteceu com o eml?resário e ex-deputado Udo

Wagner, em 1998.

RECADO
Dequêch está enviando

um recado ao deputado ,

federal Vicente Caro

preso (PSDB) dizendo
que tenha muito cuidado

com o "já ganhou", no'
seu intento de buscar a re

eleição em outubro pró
ximo. Na opinião do ve

reador, o oba-oba: de

que "o Vicente está elei

to", que ele diz já estarou
vindo em algumas con

versas políticas, pode ser

justamente o maior ad

versário do parlamentar.

Tem pepebista de olho

no que o prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL) irá,
fazer para o preenchi
mento da vaga deJair To
melin na Secretaria de Fi

nanças de Guaramirim, '

caso ele efetivaménte
deixe a pasta. O PPB não

está disposto a abrir mão

de espaço nenhum no

governo municipal. A
questão envolvendo a

saida de Tomelin, mem
bro elo partidc.já moti

vou uma reunião esta

semana, na sala do PPB,
no prédio da Câmara de

Vereadores.

O vereador pefelista fala

com conhecimento de

causa do assunto, porque

,ná� eleições municipais de
'2000 era celebrado como
o candidato que teria a

maior votação para a

Câmara de Vereadores, e,
quando �s urnas foram

abertas, passou de raspão.
Dequêch contabilizava

I

entre 1,2 mil a 1,3 mil

'votos, mas só fez 685. O

vereador derrama-se em

elogios ao desempenho
_
do deputado.

DE VOLTA,
O ex-vereador Silvio Fi-
,

'

, nardi está de volta ao Le

gislativo de Guararnirim.

Dessa vez como assessor

parlamentar da Mesa Di-
.

retora da Câmara de Ve

readores.A contratação de
. Finardi foi aprovada pela
'unanimidade dos verea

dores, em primeira vota

ção. Finardi foi "zebra" na
última eleição municipal

-

emGuaramirim. Eraumdos
nomes que o PMDB con

tava como eleito e até co

gitava para candidato a

prefeito. Sua contratação
indica que a sintonia entre

PT 'e PM:DB no Legislativo
, �seaindavailonge.

Dr. Pedro Chuji Nishimdri
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
.

CRM, 8879

Dr .. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traurnatoloqia
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. QUAIS ASMELHO�S QUE O Bairro Ilha da Figueira precisa?
�

Claudir Voese, 29 anos, metalúrgico.Míriam Machado, 27 anos, costureira

"Eu moro há 10 anos aqui e o que mais precisa é

segurança no trânsito, especialmente nas

proximidades das escolas. O' movimento de carros
é grande e as crianças correm risco de morte

quando saem das escolas. À noite também temos

problemas com os drogados, que vivem fumando
maconha em plena rua. Acho ainda que precisa

, mais creches e que as pessoas que' podem pagar
deveriam colocar os filhos em creches

particulares, para sobrar mais vaqas."

Marlene Nunes da Silva, 28 anos, dona de casa

"O' nosso bairro até que é bem servido, quando a

gente compara com os outros. Mesmo assim

estamos precisando de asfalto na Tifa Schrnidt e
ônibus. As linhas que servem a Ilha da Figueira
não entram na Tifa Schmidt. Outro problema que
existe em muitas ruas é a erosão. Quando chove
muitos locais ficarlíl intransitáveis, com lama por
todos os lados. As bocas-de-Iobo também ficam

entupidas com freqüência. O' bairro é grande e a

gente sabe que-é difícil ajeitar tudo de uma vez:"

"O' bairro como um todo é bem estruturado. O'

problema são os loteamentos' novos, qUI;! ainda
carecem de muita coisa. Eu moro há 3 anos no

Loteamento Divinópolis e precisamos urgente que
arrumem as ruas, Também acho que precisa
outro posto de saúde e mais uma creche. As
creches que já existem no bairro estão sempre
lotadas, é difícil conseguir vaga. O' posto de
saúde também fecha muito cedo (16 horas) e

nem sempre ternrnédico."

o intenso fluxo de veículos na José Theodoro Ribeiro é urna das preocupações dos moradores
/

Umpouco
,

da história
Ilha da Figueira é um

,

'dos

o Bairro Ilha da Figueira
nasceu às margens do Rio

Itapocu.;No livro "Jaraguá,
, do Sul .,;_ Um capítulo na

povoação do Vale do

Itapocu", do historiador
Emílio da Silva, ele cita o

local. "Entre dezenas de
ilhotas conhecidas no curso

do Rio Itapocu, ressalta-se,
entre elas, a Ilhá d� Figueira,
eontendo aproximadamente
a área de 60 mil metros

quadrados, sendo que 50%
é aproveitada para a lavoura.

Valdecir Junkes, 22 aFIaS, desempregado

"Acho que o pior aqui na Ilha da Figueira é a

falta de conservação das ruas. Além disso, a
iluminação pública não recebe conservação.
Outro problema grave é o trânsito, que é muito

pesado na José Theodoro Ribeiro'. Ano passado, a
.

I
Prefeitura começou a abertura da rua paralela
mas não terminou não se sabe o motivo. Acho

que os vereadores que representam o bairro não

estão correspondendo aos anseios da
comunidade. Deveriam participar mais."

PREqCUPAÇÃO É COM

ações de cunho social
A presidente da Associação de

Moradores do Bairro Ilha da

Figueira, Lídia Zenaide Sábel,
afirma que a principal
preocupação da. diretoria é

envolver os moradores em

ações de cunho. social, com a

prevenção dos problemas.
Tanto que o bairro é o único

-

que já legalizou a criação do

Conselho de Segurança
Comunitária, que atua em

conjunto com o Bairro d� Boa

Vista�'Águas Claras. O bairro

tem um posto de polícia, que
funciona em sala alugada. O
aluguel é pago pela associação
de moradores com a ajuda de
cinco empresas do bairro.

"Hoje à polícia é vista pelôs
moradores como amiga,
presença necessária", afirma
Zenaide.

Apesar dos resultados positivos
q'Ue' a associação tem

conquistado, Zenaide lembra

que os moradores estão

cobrando o término das obras
. de abertura da rua lateral à José
Theodoro Ribeiro.' ''À

associação foi criada em 1989,

deMdo ao problema de

trânsito que passamos a ter

depois I
da construção da

ponte da Weg, que desviou o

trânsito para o nosso lado.

Depois de 12 anos

. conseguimos com que a obra

começasse, mas, queremos

'que termine logo", comenta
a presidente.
Atualmente as principais

. metas da associação, além
da continuação do trabalho

'social, é a ampliação da

creche Robson Breis.ido
posto de saúde e a

construção de mais duas

áreas de lazer. A construção
de um cemitério com capela
mortuária também faz parte

-, das reivindicações da

comunidade.

As reuniões da associação
d� motadores acontecem

.

sempre na última terça-feira
d'e cada mês, na sala onde

funci�na o posto da polícia.
É uma das raras associações
que �uncioham
ininterruptamente desde a

sua fundação.
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I NEGÓCIOS: PROGRAMA TEMBA COLOCA GESTÃO EMPRESARIAL EM DEBATE EM JARAGUA DO SUL

Seminário .Internacional trouxe
25 executivos americanos à região

]ARAGuA DO SUL - As

atividades do Serminário

Internacional organizado
pelo Temba (fransnational
Executive MBA), da Cali
fórnia State University,
através de convênio com a

Unerj (CentroUniversitário
de Jaraguá do Sul) e tendo
o apolo da Acijs (Associa
ção Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul), tiveram
início ontem no Parthenon
Suíte Hotel, e deverão pros
seguir até o próximo dia �.
O seminário trouxe 25 mes
trandos (executivos e em

presários) e três professores
do Temba ao município, e
pela primeira vez está opor
tunizandoevento damoda
lidade ao 'setor empresarial
no Vale do Itapocu.

Durante 'qu�tro dias,
acontecerão debates e estu-

,

dos intensivos nos seir?en-
tos da economia, intercâm
bio comercial e legislação do
Mercósul. O seminário será

orientado pelos professores

convidados Fernando Sea
bra (Universidade Federal
de Santa Catarina) e Luís
Franceschini (Unisinos),
ambos especialistas em

relações multilaterais do
Mercado Comum do Co':
ne Sul. Abrindo a progra
mação, na quinta-feira
reuniram-se na sede do

Cejas (Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul), executi-

. vos e empresários america
nos e de empresas de Jara
guá do Sul e Região.

Já ontem, aconteceu um
nerworking.corn os alunos
de MBA da Unerj. O

diretor da Califórnia State

University, Shyam Kamath,
que também comparece no

Município para este aconte-
� cimento, fez a palestra de
abertura do curso. A última
atividade dos executivos

. americanos, na �gunda e

terça-feira, serão visitas a

empresas da região que
estão participando desta

etapa doTemba- que não

oferece só conhecimento

. para a gestão empresarial de
- alto nível -, mas objetiva
também abrir oportunida
des de negócios. Serão

visitadas as empresas Teka

(Blurnenau), Condor (São
Bento do Sul), Móveis
Butzke (Timbó), Rodhen
(Salete) e Bibi (porobé).
Todas participantes desta

etapa.
Outras empresas interes

sadas poderão participar
futuramente, de Jaraguá do
Sul, inclusive, Os contatos já
estão acontecendo. Em

janeiro, os mesmos executi
vos e empresários que

compílrecem nesta etapa,
retornarão ao Brasil, para
trazer diagnósticos, instru-

.

ções e relatórios completos,
das consultorias que já estão
sendo concedidas às

empresas referidas.

UNER] - O pró- .

reitor de. pós-graduação,
pesquisa e extensão da

Unerj, professor Guilher-

me Kraus destaca que a

realização dessa etapa do
Transnational Executive
MBA da Califórnia State

University mostra o inte

resse dos norte-ameri
canos não só no Mercosul
como também no nosso

sistema de ensino. A

parceria-com a Unerj com
o MBA é a coroação de
um trabalho iniciado pelo
Centro Universitário

- Regional, em abril do ano

passado, quando repre
sentantes da Unerj compa
receram em Hayward,
sede da universidade ame

ricana, para firmar o

convênio de cooperação.
Já o presidente daAcijs,

Paulo Mattos, diz que a

participação no projeto,
visa oferecer importante
"ferramenta" ao empre
sário, na busca de infor

mações, conhecimentos
e oportunidades para in

cremento de negócios.
(MILTON RAASCH)

o diretor Shyam Khamat (E) junto com outros organizadores do evento

Téo Bogo/ CP

Convenção Estadual de Lojistas
reunirágrandes palestrantes 'emJS

.

]ARAGuA DO SUL - As sobre "Focar paramelhorar

palestras prometem ser? o resultado de sua loja".
ponto forte entre as ativi- As demais palestras
dades programadas para a .acontecerão no mesmo

35a Convenção Estadual do auditório, no dia 1 de junho,
Comércio Lojista, que acon-

.

,

a partir das 9 horas, com o

tece emJaraguá do Sul, pela "professor e profissional de
primeira vez; no período de vendas Eduardo Botelho,
30 de maio a Lde junho, no . que vai abordar o tema

auditório da Scar. Aprimeira-: "Enlouqueça os seus con-
palestra vai acontecer às 9 correntes". Botelho é autor

horas e seráministrada pelo de 17 livros sobrevendas no

preparador físico e mental' 'Brasil e gravou 45 fitas para
e professor de Qualidade de treinamento em vendas. -

Vida na área de Recursos O diretor-presidente da
I

Humanos do Programa de . Marisol,VicenteDonini, fará
'Educação Continuada em a. palestra "Planejamento
Administração para Execu- Estratégico como Foco", às
tivos da: Universidade de 10 horas. Especialista em

São Paulo,Nuno Cobra. Ele' 'marketing e finanças intema-
vai falar sobre a importância cional e programa de gestão
da saúde para o suce,sso dos avançada, Donini é outro

negócios.
Ao todo, são seis' pales

tras que irão acontecer, du
rante a convenção. A segun
da delas está programada
para acontecer às 10h15 do

dia 30 e seráministrada pelo
diretor-presidente da Weg,
Décio da Silva, que apresen
tará o case de sua indústria:
"De pequena empresa à

multinacional brasileira": ;..
última palestra do dia' 30
acontecerá às llh30 e será
feita pelo consultor de varejo '

Solano Pugliero. Ele vai falar

empresário/que possui par
ticipação destacada em vá-

•

rias atividades empresariais.
O último palestrante é o

.
consultor de gestão empre
sarial, psicólogo e analista de
'sistemas Waldez Ludwig,
que vai falar sobre "Serviços
e atendimento na nova

economia". Ele já fez mais

de 800 palestras e dedica-se

'à.pesquisa de vanguarda de
cenários e tendências da

gestão das organizações e

desenvolvimento do ca-pital
intelectual. (MHM)

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO
,

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
C...uHA<Iv...........oci.... S/C Rua Donaldo Gehring,135 - ex, Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul � se - Home Page: www.cassuli.adv.br.- e-mail: cassuli@cassuli.adv,com,br
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Interimóveis atua há cerca de 17 anos

no ramo imobiliário em Jaraguá do Sul

, ,

IMOBILIARIA

INTERIMÓVEIS
oferece vasto leque de imóveis para os clientes

A PROPRIETÁRIA DA IMOBILIÁRIA INTERIMÓVE'IS, EMPRESA QU E ATUA NO

MUNICÍPIO DESDE"NOVEMBRO-DE 1985, MARTA CECÍLIA ROHUNG, CONSIDERA
O MERCADO IMOBILIÁRIO MUITO BOM NA REGIÃO. ELA DESTACA QU E,
CO M PARAN DO-S E CO M O PERÍODO QUE DEU INÍCIO ÀS ATIVIDAD ES, 'POD E-S E

PERCEBER MUITAS MUDANÇAS, PRINCIPALMENTE NOQUE DIZ RESPEITOA

VENDAS, QU E CONTAVA COM VOLU M E MAIOR. \\HOJ E o MERCADO NA ÁR EA DE

VENDAS ESTÁ RAZOÁVEL, O PROBLEMA É QUE O NÚMERO DE PESSOAS QUE
PROCU RA POR IMÓVEIS CR ESCE G RADATIVAM ENTE E O INVESTIM ENTO NO

SETOR NÃO ESTÁ ACOM PAN HANDOO RITMO", DIZ.
'.

A Intertmóveis trabalha com compra, venda e administração de imóveis, sempre
preocupada em bem atender seus cl ientes. Para tanto, conta com quadro de

funcionários capacitados, que freqüentemente participa de cursos e treinamentos

para aprimorar os conhecimentos e manter-se informados das transformações do
mercado. "Aqui as pessoas são sempre bem recebidas e encontram um vasto 'leque de

casas, apartamentos e terrenos", garante, afirmando que este é

um dos diferenciais da empresa ..

A proprietária do estabelecimento informa que estão estudando a

realização de alguns projetos, como a construção de um prédio.
"Mas são planos que ainda precisam ser �ais pensados,
estudados com relação à viabilidade, entre outros detalhes", diz.
As pessoas que desejam conhecer mais a estrutura da
imobiliária podem comparecer no seguinte endereço: Rua João

Piccoli, n? 104, ou ligar para 371-2117.'
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Vende: Alvenaria e!área 1�3 m2, em
terreno 450 m2. Rua Friedrich W.

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

Vende: Sobrado (semi acabado), e!
área 100 m2, em terreno 1.100 m2.

BR 280 Guaramirim

Preço: R$ 75.000,00

Vende: Madeira, e! área 47 m2, em
terreno 329 m2. Rua 938 - Lote 190

- Lot. Ouro Verde

Preço: R$ 14.000,00
I

. Vende: Alvenaria, e! área 230 m'2,
em. terreno 540 m2.

Rua 25 de Julho, 594 (Vila Nova)
Preço: R$ 70.000,00

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

Nova). Preço: R$17.000,90

Vende: Ap. e sala comercial, e! área
156m2. Rua Bernardo Dornbusch,

2_02J (Vila Lalau)
Preço: R$ 75.000,00

->ALUGA \

-+ . Casamadeira, contendo 2 dormitários. Rua Tereza Hruscka, 308. R$180,00
-+ Casa alvenaria, contendo 2 dormitários. Rua WalterMarqudrdt, 655.

R$ 250,00
-+. Casa alvenaria, contendo 2 dormitôrios. Rua Carlos.Schultz; 135. R$ 280,00-

:: Casa alvenaria, contendo 1 suíte + 2 dormitôrios. Rua Preso Epitâcio
Pessoa, 1440. R$ 440,00

SÁBADO, 6 de abril de 20Ó2

Vende: Alvenaria e! área 270 m2,
em terreno de 750 m2. Rua Paulo

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

Vende: Alvenaria cf área 154 m2,
em terrena 420 m2. Rua Afonso B.

Barbi - lote 83.
.

.

.

,

Preço: R$ 43.000,00 (Aceita troca)

. Vende: Alvenaria, com área 245 m2 .

Rua Thomaz Francisco de Goes, 68 .

(Vila Lenzi)
Preço: R$ 135.000,00

Vende: Alvenaria/c/ âréa 194 m2,
em terreno .300 m2. Rua Francisco

Hruschka, 163,!
Preço: [l$ 85.000,00

VEND·E

'I....

/-+ VENDE
. -+ Terreno c/ área 412 m2. Nereu Ramos (Próx. Igreja) Preço: R$ 15.000,00
-+ Terreno c/ área 1.018 m2. Lot. Flamboyant (Jaraguâ Esquerdo)

Preço: R$ 45.000,00

\
.,

....
I

Apartamento, contendo 1 suíte + 2 dormitórios, cf área 75 m2.

Rua Goiás, 395 - Ed. Sonia Magali - Apto. 204 (Próx. Mercado
Getulio Lenzi). Preço: R$ 52.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�.
Banco Volkswagen • Cons6rcio Nacional Volkswagen �

Horário de
atendimento:

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

CARAGUÁ
Fone: {47} 371-4000
Jaraguá do Sul
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o pagamento, em dinheiro, soro efetivado pela Caroguó Veiculas a partir da 311 �rcera pago pelo novo Consorciad.o. Promoçõo válida até 15/0312002, Preço do dio 28/0212002. Frete. pintura metólica e opcionais não iflclusos. Prestações variáveis. Grupos de 60 meses cem 2,40 participantes. Plano som laxo de adesão. Seguro de vida induso no valor do prestação. Estes
ver�ul�s ,:,slõo em confo�idode. com o PROCONVE Programa de Controle da Poluiçõo do Iv por Vefculos Automotores;, Percentual de contribuição mensel reduzido (de 1,67% para 1.25% cté a contemplação). Taxo de admi�istroçõo de 12%. Fundo de Reserva de 3.5%. Os modelos, códigos e valores estõo sujeitos a alterações conforme a politica de comercialização do Fábrica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ap. Anita

Garlbatde - 1

por andar, cl
acabamento.

\R$ 270.000,00
ou sem

acabamento

R$ 210.000,00 So ra o ,l lt.stlírte, 2 qtos, sala, copa, :coz., lav., bwc,
sala com bwc + ou � 44m2 e garagem. Terreno 460m2•

R$ 65.000,00, aceita carro e terreno no nego
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Casa mista/c/ 110m2, terreno c/390m2, 3 qtos, 2
solos.T bwc, 1 gar., 1 lavand. lateral Walter
Marquardt, área central. R$ 32.000,00 Terreno de 390m2,Rua Luiz Spezia - Centro. R$ 26.500,00

Casa no Ana Paula, com 144m2, 1 suíte + 2 qtos, sala, coz.,
bwc, qar., murada. R$ 60.000,00. Terreno com 15x30.

Casa em Guaramirim;'C'O'n'l 1 suíte cl hidro, 3'qtos} 3
salas -+- dep. R$ 1;05.000,00 + div.

,

Casa.;aQ-,'la.ao 4}��Weg, corn
õ

qtos- 2H:salas� C0'Zl}'lbwCi lav.,
dep.. ernpreq. chur. R$ 35.0'00,00 + R$ 320,00 mensais

'
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REF 2221·
VILA NOVA - R .

José Krous - (aso

novo.olv:, I suíte +
2 dorm., garagem
pi dois corras

RS 88.000,00
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.� COMPRA eVENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: 8h30 às, 12h $ 13h30 às 18h30
'. Aos' sábados: 8h30 "5 12h

1001-VILA
NOVA- Ed.Ana
Cristina - R. Pedro
Gonzaga, apto riárea
total li Om', 1 suíte,
2 dorm" 1 bwc,
sacada, chur.,
individual bicicletário,
2 portões eleír.,
central de gás eiJar.
Entrada
RS 35.000,00 + �,

12x 903,00 (1,6
CUB's)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIODOPOV07SÁBADO, 6 de abril de 2002
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- Galpão cl 280m2 -

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

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

1887 - CORUPÁ - casa alv. cl
120m2, 2 dorm., sala, copa, coz.,

lav., gar., piscina, chur., área
coberta pI festas. Terreno cl '

520m2• R. Vidal Ramos, 316.
Valor à negociar

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home page: www.itaivan.com.br

•
t

4275 - CZERNIEWICZ - Edif. Anréa -

apto 101 - térreo, cl lO. 119m2, suíte
+ 2 dorm., 1 bwc, sala estar/jantar,
coz., área de serviço, gar. R. Emma
Ziemann, sino - R$ 45.qOO,00

5074 - VILA LENZI - casa alv. cl
125m2, suite + 2 dorm., 1 bwc, sala

estar em 2 arnb.jcopa, COZo cl
armários, lavand. Terreno cl 392m2•
R. Marcelo Barbi, 608 - R$ .75.000,00,

5066 - NOVA BRASILIA - casa

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

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

R$ 48.000,00_

5095 - ILHA DA FIGUEIRA - casa

alv. cl 150m2, suíte + 1 dorm., sala
estar, jantar, chur. cl bwc, prscma,
fada murada, porteiro eletr.,
interfone, cozo cl móveis. R. Exp.
José Ribeiro, 59. Valor à negociar

,�
2440 - BARRA - Terreno esquina, cl
369,83m2 - R$ 21.000,00. Terreno
cl 305,50m2 - R$ 17.000,00. R.

Bertha Weege

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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VENDE-SE
I nfor";;ações!

371 ..8844 ou 9975-3940

RESIDENCIA EM ALVEN';\,RIA • Nova,
pronto, c/250m?, Lor, ChampagnQt .

• 90ragem'pl2 Carrt)$ � $'0,105 de estar, �
jantar. lavabo _, thúttôs(jijeíra .1 cOli.nhal

copa - despenso • lavanderlo - bwc - depend ..

empregada .. 1 suIte moster (cI doset/
banheiro) • 2 suítes simples« 1 solo Inlimo c/
sacado (rohtal . occbornentc 0110 padrão

, (granito, mossei corrido, pintura ocrllíco,
gesso) -..' portão e porteir6 eletrônico

RESIDENCIA ÉM ALVENARIA .. Nova,
esquino, cl 167m'l, tot, Renascença, Vila Rau,
- goroQem pj 2 corres -churros(jveifa • solos
fle estar e jontar - cozjnhó/i:opa . despensa -

2 bwc social· lavanderia, 1: surte simples. 3
dormitórío$ • i:lcabametlío (llTo padrão

.(granito, massa corrida, pintura ocrílfco) :
porl90 e porteiro eletrônico

VOcê pode

Rua João Planinscheck, 302

CASA DEALVENARIA

cf 130,OOm2, contendo'l suíte, 2 qtos, sala, eoz., bwe, órea
de serviço, garagem + �díeula localizada nu� terreno cf
360,OOm2 (15x20), todo murado. Situado na Rua' (207)

(Cep 89253-360), Henrique Bertolini, próxima ao Campo do
<'

Juventus, bairro Jaraguá Esquerdo. RS 80.000,00

veis

AMIZADE - Vende-se ou troca-se,
C/168m2. Tratar: 37().1410,

ANA PAULA IV - Vende-se, mista,
c/7,5x,11,0 + gar, 3,5xll,0, terreno
c/270m2 + fone. R$16,000,00;

,

aceita carro no neg. Tratar:
273D461,

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - permuta
se casa, 3 qtos, 2 bwc; sala,
cozinha + edícula, centro,
R$ 70.000,00. Por residência em
Jaraguá-do Sul. Tratar: (47)
361-6226, c/ Luis,

CRÉDITOS

PARA COMPRA DE IMÓVEIS,
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU

CAPITALIZAÇÃO DE SUA EMPRESA
De R$ 20.000,00
a R$ 150.000,00

Prestações a partir de R$ 214,00
mensais. Podendo usar seu

FGTS. Trabalhamos com

autorização do Banco Central.
Plantões sábados,
domingo e feriados.

(47) 322-7505 ou 9121-6142,
com Maurício

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,

\
em alv., C/70m2, área de 432m2, a
500m da Malwee, c/ qto, cOZ., bwc,
gar. c/ telefone convencional.
R$ 29.000,00, neg., c/ carro,
Tratar: 9101-4214, c/ Ruy,
Necessito negociar c/ urgência,
motivo de mudança.

BARRA DO SUL - vende-se, 800 m

da Lagoa. R$ 16,000,00, Tratar:
373.fl375,

BARRA VELHA - Troca-se sobrado
por casa em Jaraguá. Tratar:
37Q.9282,

BARRA VELHA - Vende-se,
sobrado, c/ 3,qtos, sala, coz. 2

bWe., gar. c/ cnur, , 100m,da praia,
Tratar: 37Q.7441 ou 9905-3941..

BARRA VELHA - Vende-se ou troca

se, em alv., c/ 3 qtos, mobiliada e

demais dep, R, José Ceará da
Costa. Aceita-se casa de menor
valor em Jaraguá ou imediações.
Valor aprox. R$ 25.000,00. Tratar
371-5592, c/ 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. c/ Renice.

BARRA VELHA - Vende-se, mista,

c/156m2. R$ 25.000,00. Tratar:
37e.1804, c/ Loreno,

'

BARRA VELHA - Vende-se, nova,
lugar sossegado, perto de tudo.

R$ 60.000,00, Tratar: (47) 45e.
2730, com Constantino.
CHÁCARA - Vende-se ou troca-se,
próx. a praia, Tratar: 372-0665,

CHICO_DE PAULO - Vende-se,
rnad, 80m2, Terreno c/580m2.
R$ 20,000,00, Tratar: 9104-4588,

CURITIBA - Troca-se, no bairro
Santa Felicidade, e/3 qtos, 2 bwc,
gar. p/ 2 carros, de esquinha, por
casa em Jaraguá do

Sul, até R$ 50.000,00, Tratar:
371-4626,

troca-se por imóvel de menor vaiar,
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 vaiar,
no estado de SC ou Minas, pintura
nova, escritura, linha tel.

'

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

LOT_ SANTO ANTONIO - Vende-se,
alv, 100m2. R$18.000,00, Tratar:
91044588.

LOT. SANTO ANTONIO - Vende-se,
casa de alv. c/70m2, Terreno
quitado 12x27, tudo por
R$ 17.000,00. Tratar: 27e.1306, c/
sr. Pedro, Aceita-se carro até

R$ 9,000,00,

NEREU RAMOS - Vende-se ou troca

se" por casa na Ilha da Figueira, alv,
c/ 3 qtos e demais dep, R$
45,000,00, Tratar: 275-0051.

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

dep., Centro, 660m2, R$ 25,000,00 +

financ. CEF, Tratar: 371-4497.

NOVA BRASILlA - Vende-se, nova.
Tratar: 9953-2627.

NOVA SANTA ROSA - PR - Vende-se
, ou troca-se, 'por outra em Jaraguá.
Tratar: 27e.3257.

( PORTO BELO - Vende-se, vende-se,
3 qtos, centro, c/133m2, Tratar:
(47) 369-4922, c/ Roberto,

PRAIA - Compra-se, por um preço
barato, Tratar: 9603-3383, c/ Euda.

RIO 'DA LUZ - Vende-se, casa alv. 3

qtos, si, coz, bwe, lav, gar, Valor a
combinar. Tratar: 9993-3761 ou 37e.

135p, c/ Cleiton.

SANTO ANTONIO -r- Vende-se ou troca

se, c/120m2. R. Ilda Friedel Lafin, lote
254. Tratar: 27e.0070, c/ Jo�ê. ,
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CURITIBA'- Vende-se, alv., c/ :3
qtos e demais dep, Terreno c/
2,500m2 e casa c/144m2
construído, R$ 65,000,00 ou troco

por casa de menor valor em Jguá do
Sul. Tratar: (41) 265-7047,

CZERNIEWICZ - Vende-se, 800m da
rua principal. Casa c/270m e

terreno e/1400m, Tratar: 371-0742,

CZERNIEWICZ - vende-se, sobrado
c/267m, 3 qtos, 2 banheiros, 2
salas, cozinha, área de serviço,
garagem p/2 carros, Próx ao Pama,
em frente ao n2 134. Tratar:
275D845.

ESTRADA NOVA - Vende-se, alv.,
nova, 93m2, 2 qtos. R$ 25.500,00.
Tratar: 9973-8386, CRECI 8490.

GUAMIRANGA - Vende-se, prõx.'
Daleelis, alv. R$ 15,000,00. Tratar:
373-1118, c/ Jair ou Vanllda. Aceita
se contraproposta,

GUARAMIRIM - Vende-se, Bairro
Avaí, madeira, C/54m2.
R$ 12.000,00. Tratar: 373-3128, c/
Wilson.

,

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou
\

CESTAS&
-

SEDUÇAO'-'
,-

Pelo telefone atendimento 24 horas.
ENTREGAMOS 24 HORAS

R. WalterMarquardt, '1133 - SI. 6 - Jaraguá do Sul

VE_NDE-SE UMA LOJA
Em atividade desde 1994

Ótimo ponto comercial em um dos bairros que mais cresce em nossa cidade
Mais ou menos a 5km �o Centro

Clientela formada

VENDE-SE - O ponto comerci�l, estoque avaliado em R$ 45.000,00
(ao preço deQ1sto damercadoria) eos equipamentosda loja.

AlUGA-SE - a sala com 70,OOm2, com carência de�meses para o primeiro pagamento. ,

Valor: R$ qo.OOO,OO.Aceita-se carro ou imáyel como parte do pagamento.

'� 376-0703
É SÓ ENTRAR E FATURAR

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

R$ 20,000,00. Motivo de múdança.,
Tratar: 276-104;4, c/ João.

300m2 e terreno de 1500m2, por
sítio. Aceita-se terreno ou

caminhão, Tratar: 371-5640, c/
Sérgio.

SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende-se,
Bahia da Babitonga, mista, fundos
p/ Bahia, c/ 2 qtos, sala e COZo

R$ 20,000,00, aceita-se propostas.
Tratar: (47) 379-1559, c/ Tito.

VILA LALAU - Vende-se, 180m2, c/
3 qtos, gar. P/ 2 carros, murada,
cerca de alumínio. R$ 33,000,00 +

financ. Pela PREVI. Tratar: 371-0695
ou 9fl93-0623.

------------------------�'
,

SÃO LUIZ - Procuro, p/ alugar c/ _.

urgência. Tratar: 9992-2575, c/
Kelly.

VILA LALAU - vende-se, sobrado c/
156m2, apto e sala comercial. R.
Bernardo Dornbuseh, 2021. Terreno
de esquina, Tratar: 37Q.1777 ou

,

9112-4110, com WII$on.SCHROEDÉR - Vende-se, alv.,
120ni2, terreno c/ muro,
R$ 20.000,00, Tratar: 9104-4588,

SCHREODER - Vende-se, alv., em
constr. Ç/l qto, Terreno de

450,00m2. R$10.000,00. Tratar:
'91044588.

VILA LENZI -'Vende-se, C/96m2,
Terreno c/480m2, c/ mais 2 meia

água, nos fundos, fica 2 telefones,
R$ 65,000,00, neg., aceita troca
por menor vaiar, Tratar: 2]5-2860,
c/ Sandro.

SOBRADO - vende-se c/ 3 quartos,
copa, cozinha, e bwc etc. R$,
23,000,00, aeeita-se carro e imóvel de
menor vaiar, Tratar: 273-0378, -pela
'manhã ou noite, c/ Chirlei.

VILA,LENZI- Vende-se; alv. e 2 de
mad. Por apenas R$ 40,000,00.
'Rua Antõnio Carlos Ferreira. Tratar:
91044588,

TROCA-SE CAIBRO - eomp., por 1
casa de 7xl0 + 6 janelas, 6 portas
c/ caxilhos, por 1 moto acima do ano

90. Tratar: 371-5640.

VILA LENZI - Vende-se, alv., 3
qtos, 2 bwe e demais dep. Terreno
c/468m2, e casa c/118m2, No
mesmo terreno uma 1/2 água c/ 3
peças. R$ 55,000,00.
Tratar: 372-0815.

TROCA-SE - por sala comercial ou

apto., alv., c/150m2, pr6x. Weg II.

R$ 45.000,00. Tratar: 9104-4588. VILA RAU - vende-se, na Cohab, 7

peças, com escritura.
R$ 28.000,00, Tratar:371-9852VENDE-SE OU TROCA-SE - atv. c/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1
TERRENOS

.

• Ccmposornpiero I, Jorcquó Esquerdo, Valor R$
25.000,00. Terreno c/ 702,OOm2, esq.,' no

,

loteamento.
• Terreno c/ área de 442,OOm2 (13x34), sito no

loteomentoPiermcnn, próximo a escola Giardini Lenzi.

Val?r R$ 17.000.00.

I·
Terreno c/ área de 600,00m2 (15x40), sito a Rua

Henrique Bortolini, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
22.000,00.

.,

• Terreno c/405m2, esquina, Loteamento São
Cristovão. Valor R$12.000,OO.

'

CASAS
• Cas� de alvenaria c/ 130,OOm2, situado no

1
.lotecrnénto Zangheline. Valor R$ 30.000,00.
• 1/2 (meia) Água de Alvenaria, 30,OOm2• No Ouro
Verde (Barra), Lote 207. V�lor R$ 11.000,00
• Casa de alvenaria c/ 400,OOm2• Centro
• 1/2 (meia) Água de alvenaria, 40,00m2, na Rua
José Narloch, no Ana Paula II (Rua Asfaltada). Valor
R$ 17.000,00
• 1/2 (meia) Água de Madeira. Loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00
• Casa de alvenaria, c/ 280,00m2, em construção
(70% concluído), no Jaraguá Esquerdo.' R$
65,000,00
• Casa de alvenaria, c/10,OOm2, no Loteamento Ouro
\'lerde (Barra). R$ 14.000,00 entrada + 57x 380,00

1
'LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA

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

• FIRENZE
CONDOMlíNIO FECHADO

-FLAMBOYANT

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av.Mal. Dedoro. 1179

�371-1136

�tit�alte�U Corretor de Imóveis grotewold@netuno,com.br

372·3922
9122-4198

APARTAMfNTO ,

BAEPENDI- novo, próx. Rodoviário, c/ suíte + 2 qtos e

demais dep. 4º andor. �S 35.000,00 + 14x RS 740,00

CASA
CIERNIEWICI· coso misto, próx. mnerínhc, 3 qtos,

solo, cozinh,o, tudo c/ piso cerâmico + garagem,
lavanderia, quarto nos fundos. RS 45.000,00

'(�;\r��'10' ,'::1 � It, CASASPRÉ-FABRICADAS
CONHEÇA O SISTEMA, PROJETO E CONDiÇÕES

DtPAGAMENTOATRAVES DA C.E.F.

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

Jaraguá. Tratar: 9963-8588 ou (11)
6976-4612, c/ Germano ou Cecília.

ÁG!JA VERDE - vende-se, próx.
Unerj, R. dos Imigrantes, 8.450m2•
Valor a combinar. Tratar: 371-6640"

AMIZADE - Vende-se, c/318m2,
------------ [ próx. Salão, R$ 11,500,od, Tratar:

9979-9970, hor, ComI.DIVIDO APTO c/ 1 qto, não'
precisa ter móveis, somente
dormitório, Tratar: 371-1500, c/
Rose,

1
ED. JARAGUÁ - Vende-se ou troca

se, aceita-se 2 aptos de menor

valor, em Jaraguá ou Jolnvtlle.
Tratar: (11) 62976-9448, c/
Germano ou Cecília,

LAGUNA - vende-ke, apto, Ed.

Donga Matos, Mar Grosso, 1 suíte'
.e/ sacada, 1 qto. 1 wc,
lavanderia, cozinha, sala c/ \

sacada, R$ 70,odo,00, aceita-se'
imóvel em Mera Praia (Itapema).
Tratar: 3.70-8336 ou 9973-3560, c/
Osmar'1 LOFT - Aluga-se, capac. De 6 a 10

pessoas, c/ 40m da' praia. Tratar:\
(47) 369-4922, c/ Roberto,

1
LOT. DIVINÓPOLlS - Vende-se, c/
2 qtos. R$ 35,000,00, Tratar:
91Q4-4588,

RESIDENCIAL JARDIM DAS
MERCEDES - Vende-se, c/ 1 qto
c/ sacada, 1 'qto simples, 1 bwe,
coz. área de serviço e gar,
coberta, R$15,000,00 + prest. de
0,4557 CUB ao mês, Tratar: :;l70-
8336,9997-5561 ou 9121-5516, c/
Marcelo ou Suzalin.

I SÃO PAULO - Vende-se, grande,
no centro, Aceita-se proposta por
apto em Jaraguá do Sul. Tratar:

(11) 62976-9448,

SANTO ANTÔNIO - Vende-se.rem
"ccnstr., c/ 2 qtos, gar., chur. e

I·
Y

salão de festas no Res. Jardim
das Mercedes, Entr. de R$
8.000,00 + 1/2 eub por mês,
Tratar: 3io-7698, c/ Vilson,

,

VILA NOVA - Vende-se ou troca-se,
c/ �86,20m2, Ed. Porto Belo, c/ 4
ctos', 1 suíte, lavabo, bwe soe" 2
sac. sala de jantar/estar/Tv, coz.

o e lav. c/ móveis sob medida,

, Novo, c/ piscina e salão de festa,
c/ 2 vagas na gar. Valor ai nego
Tratar: 370-8336, c/ Osmar.

VILA RAU - Vende-se,
1'$ 16,000,00 ., financ, Caixa
Eeonômieá Federal, ou troca-se por
terreno, Tratar: 370-0816, c/
Silmara.

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

AMIZADE - Vende-se ou troca-se

por carro, terreno .e/ 13x29. Tratar:
276-0629,

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$,10,000,00, Tratar:
387-5612,

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
cf 4:1.6M2, 2km após a Malwee.
R$ 10.000,00, c/ escritura, Tratar:
9973-8386. CRECI 8490.

BARRA DO SUL -'- Vende-se, próx.
lagoa, R$ 3,500,00. Tratar: 276-
0605, após 17h.

BARRA VELHA - vende-se, terreno
próx. aeroporto. Valor R$ 3,000,00.
Tratar: 370-9282.

BARRA VELHA - Vende-se, entre o
mar e a lagoa, 20x50m, fundos pf
lagoa. R$ 2.500,00, aceito carro.

Tratar: 9:1.2:1.-3950, cf Roberto.

CENTRO - Vende-se, Massaranduba,
18x20, casa aI. em constr,

R$ 12,000,00 nego Tratar:
373-0999, c/ Eurico.

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

CENTRO - Vende-se, cf 750,OOm2•
Tratar: 372-3947.

CZERNIEWICZ - Vende-se, cf 405m2
local alto, após a Sear.

R$ 19,000,00, estuda proposta.
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275-2010 /9101-9028/9122·7393
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

BARBADA!
Vendo apartamento �ovo, 69m2, térreo, 02
quartos, garagem cober;ta, no Jardim das

. �.

Mercedes; Vila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40.
. '

Àvista R$ 33.00Q.OO (aceito propostas)

Tratar: 9973-8386. CRECI 8490.'

ENSEADA - Vende-se, BalnEiário
Majorka, R$ 3,QOO,00. Tratar:'
370-8145, após as 17hs, c/ Laurita .

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

'

ILHA DA FIGUEIRA ., Vende-se, c/
350m2, próx, salão, R$ 10.600,00 '

entro + 12x R$ 450,00. Tratar:
9979-9970.

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
c/726m2. Rua João Manoel Lopes
Braga, 228, subida Aearaí. Aceita-se
carro no negócio, R$ 30.000,00 .:
Trata�: 370-6406, hor.eoml. ou
9975-1792, c/ Ronlldo.

, JARAGUÃ ESQUERDO - Vende-se,
c/ 8.750m2, H. João Januário
Ayroso, fundos. R$ 376-1537,
c/ Sr. Olegário, aceita-se apto c/
parte de pagto.

JARDIM FIRENZE - Vende-se.
Tratar: 371-7061:

JOINVILLE - Vende-se, no Jardim
Santa Mônica, c/390m2, quadra E, .
lote 10. Valor a cornb. Tratar:
373-2912, c/ Valdeeir.

LOT. SOUZA - Vende-se, c/540m2.
(18xl0), R$ 4.500,00.
Tratar: 91q4-4588.

MASSARANDUBA - vende-se,
terreno no centro, 18x20, casa de
alvenaria em construção,
R$ 12.000;00, negociável. Tratare.
373-0999 c/ Eurico. ,.,.

NOVA BRASíLIA - Vende-se, c/
250,00m2, Tratar: 372-3947,

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

mar, eond. fechado. Ótima loc,

R$ 15.000,00. Tratar: 372-3S12.

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

376-2691, c/ Guida.

RIO CERRO II - Vende-se, c/
2.543m2, bom p/ chácara, próx.
Met Lombardi. Tratar: 376-0035.

SANTA LUZIA - Vende-se, c/
101,000m2, próx, Max Gums.
Tratar: 274-8125.

'liÃO JOSÉ DOS PINHAIS - vende-se,
terreno quitado, R$,9.000,00, aceito
carro de igualou menor valor,
Tratar: 273-0378.

SCHROEDER - Vende-se, c/
126.000m2, à 200mts do

calçamento, Tratar: 374-1588.

TERRENO - Compra-se, c/ 1.100m2,
mínimo 25m de frente, Pago a vista

ou troco p/ imóvel no local. Tratar: '

371-8009, c/ Pérola,

TERRENO - Vende-se, c/420m2, c/
duas casas, 1 madeira e outra alv.
R$ 33,000,00, Tratar: 276-0287 ou

276-0373.
.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se,
c/450m2, próx. CTG Trote ao

Galope, R$'4.500,00.
Tratar: 9113-1769.

VILA RAU - Vende-se, 4.
R$ 30.000,00, Tratar: 371-3409, c/
Bernadete, em qualquer horário ou'
9111-1831, com Patrícia após as

18:00hs.
'

VILA LENZI - vende-se, terreno

com área total de 644,00 m2,
próximo ao Colégio Giardini l.enzi.:
na rua Jaime Gadotti, no valor de'
R$ 19,000,00. Aceita-se propostas.
Tratar: 371-6310 comere. ou

9975-9543 c/ Patricia.

VILA LENZI,- Vende-se, próx. Coi.
Glardlne Lenzl, cf 637m2.
R$16,500,00. Tratar: 9122-4198,
CRECI 9238, c/ Walter.

CENTRO - Ve�ae-se, escritório, c/
• toda infraestrutura montada, Tratar:

371-3216. Venda: R$ 20,000,00 '

CENTRO - Vende-se, c/45m2, lat,
Procópio Gomes, R$ 18.000,00,
Tratar: 9104-4588,

CENTRO - Vende-se, na Mal.
Deodoro. Valor a eomb. Tratar:
371-9116 ou 370-5598, c/ Ivone ou
Ivo.

CENTRO - Aluga-se, salas
confortáveis, c/ ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro
Med, Odontológico, 3" andar. Rua
Guilherme Weege, 50. Tratar:
372-2651 ou 371-6505.

VILA LENZI - Vende-se, locadora,
ótimo ponto, Tratar: �75-3937.
R. MAX WILLIAN - Aluga-sé, com
'25m'. R$ 350,00. Tratar: 371-9431,
c/ José.

-

Ven�e-se, chácara toda mobiliada,
cf lagos, casas, campo de futebol
suíço, etc. R$ :1.70.0PO,00, nego
Tratar: 275-2990. CRECI 00:1.770-J .

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão
Caeilda, c/ 200.000m', c/ nascente,
luz, água e plantação. R$ 32,000,00.
Tratar:.372-0571.

GARIBALDI - yende-se, mini
chácara, 10km da Malwee,
totalmente plana c/ lagoa, 4,770m'.
R$ 19.000,00. Tratar: 9122-4198,

'

MASSARANDUBA- Vende-se, 7km
do centro, área de 60.500m2, c/
casa de rnad, rancho lagoas, '

plantação, Tratar: 379-1031, a noite.

RIO CERRO - Vende-se sítio, c/ área
a escolher de 20.000 a 30.000m2,
rifa União, próximo Transportadora
Marquardt Tratar: 392-3052.

L(}T. \(I;RSI1LLE�,
otimo terreno"

ótima [ocallzação,
rua principal.
Preço especial
R$ 32.pOO,OO,

aceita proposta Ol!!

carro no neçócío,
Tratar: 370-1202

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"Flores naturais, ..
cirraryos em gerar,
atendemosfestas,

r' casamentos.Funera!
... -

e cestas de ccifé da manhã. \

Rua Procópio G. de Oliveira, 1066 (ao lado do cemitérid
ir 371-9942 temos disk entrega

SANTAWZIA-Vende-se, 2, c/4.350rn"
cd, Tratar: 2748125, cl MeneghelL

TRES RIOS DO NORTE - Vende-se,
-chácara cl 12 rnorgos, cl fonde de

água. Valor a corno. Tratar: 371-9431.
RIO MOLHA - Vende-se, 20.000m2, cl
infraestrutura, privacid.,junto à natureza..
5km do centro, Tratar: 370-8563. VENDE-SE-cl 80.000m2: possuindo

casa de 2 pisos, alv., lagoa. Tratar:
9113-9337, di Vera.RIO MOLHA - Vende-se, 40.850m2,

verdadeiro paraíso, cl chalé suíço,
85m2,.suíte e demais dep., gar, cl
área de lazer, lagoa, galpão c!
quitinete, etc. Tratar: 370-8563.

VENDE-SE um sítio cl 104.000m2 à
1.500m da Praia. Tratar:.(47)
345-3458, cl Rosi ou Carmem.

IDISC OFERECE CURSO
Para formação de socorrista, com professores
especializados, incluíndo certificado.
Início: 10 de abril
Período: 3 meses

Horário: 19:30h
Turmas: 29 e 49 j 39 'e 59
Valor:

. <'

Apostila: R$ 50,00 Mensalidade: RS 100,00-
TRATAR: 372-2651 OU 371-6505

SÁBADO, 6 de abril de 2002

Av. Marechál Deodoro da Fonseca, 1085
Centro'; .Jaraguá do Sul/Se'

TeJ.: (047) 371-2551

)

em;.p••. ·.jreg:iOSI ,�

,... I

I \

SACOLEIRA - precisa-se para venda
de l.angerle, atuação na região,
direto da fábrica, exige experiência
no r9mo. Tratar: (47) 339-6198.

VENDEDORES - precisa-se, com
experiência: Tratar: 371-5353.

CUIDO DE CRIANÇAS - qualquer
horário'. Tratar: 372-2603, cl Marli:

DAMA DE COMPANHIA - senhora
se oferece p trabalhar, cl ref, e
experiência. Tratar: 370-2718.

-

DIARISTA - ofereço-me pj trabalhar,
Água Verde ou proximidades. Tratar:
37OB687.

,DOBRAÇÃO DE ESTOPAS - Casal se
oferece para trabalhar. Tratar: 374-,
1103.

FOTÓGRAFO PROFISSIONAL -

Procura-se trabalho, taço free lance,
casamentos, naseírrientos de bebês

,

em hospital, filmagens, eventos em

geral. Tratar: 371-6238, 'cf Andréa.

PRESTO SERVIÇOS - torno e mecânica
-,

em geral. Tratar: 371-5640.

.

Desenvolvimento
do Potencial Humano

,

PROCURO EMPREGO - Secretária,
recepcionista, telefonista ou

, balccnista. Tenho 20 anos e 2' grau
cornpl. Tratar: 370-1113.,

SERVIÇOS JARDINAGEM - Tratac.

9104-5332, �om lnéslo, das 12 o{s
13h30 ou a noite.

SERVIÇOS DE JARDINAGEM
Tratar: 9113-4116 ou ;370-15:31, cl
sr, Martin, em qualquer horário.

I SERVIÇO DE PEDREIRÓ EM GERAL

:::- Tratar: 370-6170 ou'9112-3916.

SECRETÃRIA OU RECEPCIONISTA

Procura-se, tenho 18 anos,2' grau
comp., experiência e ótimo

'

conhecimento de informática. Tratar:

3723922, cl Karen

SENHORA - Oferece-se para morar

na casa de praia pI cuidar
enquanto ninguém está na

residência. Tratar: 9603-3383"cl
Euda,

NECESSITAMOS DE AJUDA-
. Casal cl 3 fi lhos, oferecem para
trabalhar e cuidar de chácaras ou

.

alguma coisa pI afamilia,
comida, roupa, etc. Comunicar-se
com a Ação Soçial de Guaramirim.
Tratar: 373-0748, cl Denise ou

Catarina.

PROGRAMACAO DE CURSOS
, •

'J-

CURSO CH PERíODO HORÁRIO ." VALOR

Regimes de Tributos 8h A definir 13h30 às 22h R$95,00

das Pessoas Jurídicas 1+1 R$48,OO
\

Como Secretariar 12h 19/4 e 20/4 6ª '14h30 às 22h30 R$95,00

.corn Sucesso 6ª e Sábado Sab, - 8 às 12h 1+1 R$48,OO

r,

Habilidades de Negociação 12h 19/04 e 20104 6ª -14h30 às 22h30 R$1;20,00

Sistema Just in Time

6" e Sábado 1+1 R$64,OO
��----�----------�------------------------�----------------------------�

R$80,OO12h 22/04 a 25/04 19h às 22h

Desenvolvimento de Líderes 20h 06/05 a 10/05 18h30 .às 22h30 RS145,OO

1+1 R$72,50
/ ,

Rua Adélia Fischer, 303 - Janiguó do Sul- se
Fone/Fax: (47) ,370-0251
E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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w FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL

,SEJA UM PROFISSIONAL PREPARADO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS)
DO' MERCADO DE TRABALHO. FAÇA CURSOS NO SENAI.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

CURSO

Administração de Produção
Cronometragem Básica

CARGA HORÁRIA

90h (

90h

INSCRiÇÕES-ATÉ:
21/06/2002

_10/04/2002

05/04/2002

22/05/2002

21/08/2002

Formação de Auditores' Internos de Slstemade Gestão Ambiental20h

Mecânico de Manutenção de Máquina de-Costura Industrial

Modelagem Industrial

180h

300h

MOPE - Treinamento Específico de Condutores de Veículos Rodoviários Transportadores
de Produtos Perigosos

Produção de Moda

Relações Humanas para o Trabalhador

Relações Interpessoais
Segurança na Operação de Empilhadeira
Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras

TWll' Fase - Técnica de Treinamento>

TWI 3' Fase - Melhoramento de Métodos de Trabalho

40h

40h

12h

15h

20h

40h

12h

15h

04/04/2002

05/07/2062
18/04/2002

, 12/04/2002

03/05/2002(
08/04/2002'
11/04/2002

05/04/2002

FAÇA JÁ A SUA INSCRiÇÃO!!!
na secretaria do SENAI

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

AGITA JARAGUÁ
SESC participa em parcerlacom a

SECRETARIA DE SAÚDE,
'no evento Agita Jaraguá.

Dia: 07 de Abril de 2001

Das: 9h às 12h

Local: Praça Angelo Piazera -- -,---1

Atividades de Saúde é o grande foco
desta ação gratuita.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc:com.br

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-917

........... � .........•
'

o·
"

.

CORREIO DOpovo-lI

FIESC
CIESC
SESI
SEIVAI
IEL

'/(i M'.U'c(j!CÂ1 .. DA:\ R;�iSiP'(lH:5A$f�1 i>',All]!' fS:O'tE�íi1
J Sistema Federação das tndústries

do Estado de Santa Càtarina

SESI - MARCA DA RESPONSABILlDAl)E SOCIAL
. .

Centro de Atividades Jaraguá do Sul;
Rua Walter Marquardt, 835 - sesi@hetuno:com.br
FONE: (47) 370-7899 FAX: (47) 370-7690

veículos
ASTRA - GLS, 2.0, ano 95,
completo, 4 portas, cor prata, Valor
R$ 12,000,00, aceito troca por'
menor valor. Tratar: 9101-0813.

BLAZER.,- Vende-se DLX 4.3, 16V,
97, cinza, compl., aceitotroca.
Tratar: (47) 9101-3070 ou (47) 366-
0146,

CARAVAN .; Vende-se, 81, verde
met.vótlrno estado. R$ 2.500,00,
aceito carro de menorvalor. Tratar:

9111-3768, I

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,

CHEVY - Vende-se, 92, DL, branca,
rodas esp, capota marítima, ótimo
estado, R$ 6,200,00, Tratar: 273-1001.

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

CHEVY - Vende-se, 92, 2· dono, c/
N.F" aro 14, capota marítima, som
pionner. R$ 6,500,OQ, ou troco por
terreno em Gua'ramirim ou

Schroeder, Tratar: 9103-2082. c/

Lurdes.

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

CHEVETTE - Vence-se, SL 89,
branco, álc. R'$ 3.700,00. Tratar:
37(){)690.

CHEVETTE-Vende-se, 88. R$ 3.900,00,
bege meto Tratar: 997�8955,

CHEVETTE - Vende-se, 87, SE. R$
2.800,00 + flnanc. Tratar: 9122-1157.

I

CHEVETTE .,-Vende-sé, 81. Tratar:
9992-8489.

'

CHEVETTE - Vende-se, 79, gas,
dourada, impecável. Tratar: 370-9380
ou 9111'5609,

CHEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
rodas esport., gas. R$ 3,500,00.
Tratar: 275-1817.

CHEVETTE - ano 87, álcool, com
.

reparos na lataria.

R$ 3.000,00, Tratar: 9122-2333.

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

273-1001, c/Walcir, I

CHEVETTE - Vende-se, 89, excelente
estado, R$ 1,8QO,00 entro + 22x

R$ 190,00. Tratar: 371-0002 ou 275-

3979, após 18hs, c/ Fabrício.
.

CORCEL II - Vende-se, 79, R$

i.500,00. Tratar: 9122-1157.

CORCEL - Vende-i;le,.GT, 75, verde.
R$ 2,000,00, Tratar: 370-2718.

CORSA - vende-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, 94, 1.0. R$
e.eoo.oo. Tratar: 371-9730.

CORSA - Vende-se, super, 4p_, 97,
único dono, compl. 7 ar e direção.
Valor a como. Tratar: 376-1496 ou

9975-6766, após 14h30 c� Evandro.

I

CORSA SEDAN - Vende-se, 99/99,
branco, vidros verdes, travas, som,
alàrme e vidro eletr. Tratar: 370-

'4810, na parte da tarde.

CORSA SEDAN SUPER.,- Vende-se,
00/00, 1.0, prata, gas. c/ rodas
liga leve. Tratar: 372,0676.

CORSA SEDAN SUPER - Vende-se,
00, 16V, branco, 30,000km, R$
15.100,00. Tratar: 9104-2468.

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,

CORSASUPER- Vende-se, 97, 4p, tv,
eletr. R$11,600,OO. Tratar: 273-1001,

CORSA WIND - Vende-se, 95, torro.
R$ 8.500,00. Tratar: 370-8622,

CORSA WIND - Vende-se, 95, motor
novo', ar quente/frio, limp. traseiro.
R$ 7.000,00 + llx R$ 287,00 .

. Tratar: 370-4192, c/ Marisa ou
Vilmar .

CORSA WIND - Vende-se, 99, 4p,
vermelho. R$ 13.500,00. Tratar:
373-ú504.

.

CORS"'WIND.,. Vende-se, 4p, 99/
00, azul. R$ 10.000,00 + 15x

R$ 240,00. Tratar: 9991-9532.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORSA SEDAN - Vende-se, 01, prata.
R$ 16.500,00. Tratar: 373-0504.

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

'

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

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

9979-8090.

0-20 - Vende-se, 92, compl., cabine
dupla. Tratar: 371-7212.

0-20 - Vende-se, 87, branca, 6Cc,
álc:, impecável. R$ 12.000,00.
Tratar: 9979-0605.

'I
KADETT - Vende-se, 90, SLE, vidro
elétr. R$ 5.500,00. Tratar: 373-0131.

'1 KADETT - Vende-se, GL, 94, d.h. +
trio eletr. Tratar: 273-1001.

I

I
KADETT - Vende-se, 96, 1.8, azul, compl.
- ar, rodas esp. Tratar: 9975-2765.

KADETT - Vende-se, 93, 1.8, gas.,
cl dir.hid. Tratar: 371-5343.

MARAJÓ - Vende-se, 81, cinza, barbada.
R$l.4oo,OO.Tratar: 37OD670.

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,
bordá. R$ 6.400,00, à vista ou R$
2.400,00 e assumir parcelas. Tratar:
371-4284, cl Rubens.

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

MONZA - Vende-se, 94, 4p, cl d.h.,
ar cond., vidro e trava elétr., painél
dig., freios ASS. R$ 5.000,00 + 29x

R$ 330,00. Tratar: 371-6916.

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

I
__

MONZA - SLE, ano 90, compl, - ar. Valor'
R$ 4.500,00 e assumir12 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 ASS,
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: 371-9464ou 371-6916.

MONZA CLASSIC - Vende-se, 89,

IMPERDíVEL
Carta de Crédito para imóveis,

reformas e construção
R$107.000,00
89x R$ 1.518,00
R$ 50.000,00
89x R$ 539,00
R$ 20.000,00
120x R$ 214,00

Tmtr.37�2995/275OOS1
Consórcio Battisttela

compl., vermelho perol., bom estado.
R$ 5.200,00 ou R$ 1.200,00 e assumir

prest. Tratar: 370-0446, após 16h.

MONZA - Vende-se, GL, 94, compl.
I Valor nego Tratar: 275-3042, comi.

'

QMEGA - Vende-se, 93, GLS, compl.
Jratar: 9975-0383 ou 370-8622.

OMEGA - Vende-se, CD, 94, preto,
bancos de couro.'R$15.500,00.
Tratar: 378-14080u 9973-5067.,

.
OMEGA - Vende-se, 93, GLS, branco.
R$ 9.000,00 + 20x R$ 275,00 ou

R$ 12.500,00. Tratar: 371-8432 ou

9903-9838.

OMEGA - GW< 2.0, 93, completo,
impecável, vendo ou troco. R$ I

11.900,00. Tratar: 9975-0383.

OMEGA - Vende-se, CD, 94, teto solar,
verde met. R$ 15.500,00 ou R$
4.700,00+ 36xfixas. 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.

5-10 - Vende-se ou troca-se, 96, impec.
R$ 29.000,00. Tratar: 276-3223'.

5-10 DEWXE-Vende-se, 00, :lJ').oookm,
branca. Tratar: 371-6490, cl Luiz.

5-10 DE LUXE - Vende-se, gabine
estendida, 97, roda liga leve, freio
AS�, dir. hid., ar cond., vid., compl.,
preta. R$ 18.500,00. Tratar: 9952-
7084, hor. com. cl Mara.

S 10 - Vende-se, 98, 6C, gás., cl sistema
degás, doe. 2002 ok, 50.oookm originais.
R$ 29,000,00. Tratar: 9973-4576 ou

370-7753, cl Femando.

5-10 - Vende-se.ou troca-se, De
Luxe Diesel, 96, impecável.
R$ 29.000,00. Tratar: 276-3223.

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, GL,
compl., branco, R$ 20,000,00. ,

Tratar: 371-5343.

VECTRA - Vende-se, GLS, compl., branco,
98. R$ 24.000,00. Tratar: 376-1949.

FIAT147 - Vende-se, 8Ó, todo original.
R$1.500,00. Tratar: 9122-1157.

FIORINO - Vende-se, 98, aberta.
Tratar: 9903-7156, cl Páulo.

FIORINO - Vende-se, 1.5, 96,furgão,
branco, emplacamento 2002 quitado.
R$11.000,00. Tratar: 9980-7115;

FIORINO TREKING - Vende-se, 96,
vermelha, cl capota de fibra e lona
marítima. Único dõno. R$ 8.900,00.'
Tratar: 371-2020

MAREA WEKEND - 2.0 SX, ano 99,
preto, completo, super inteira, com
rodas e som. Tratar: 9902-5652.

PALIO - Vende-se, 99/00, 1.0,
branco, gas, Tratar: 372-06761

PAUO - Vende-se, 98, 4p, cl ar
cond. R$11.800,00. Tratar: 373-
0358, cl Edevar.

PALIO - Vende-se, EL, 97, 1.5, 4p,
vermelho. Tratar: 370-3113.

_PALIO - Troca-se por caminhonete,
EL, 98, branco, 4p, 1.5. Tratar: 276'
3345, cl José Roberto ..

PALIO - Vende-se, EX, 99, branco,
2p, pára-choque personalizados.
Tratar: 371-5343.

PALIO - Vende-se, 98, ED, único
dono, cl som. R$ 10.500,00. Tratar:
9905-3398.

PALIO WEEKEND - Vl!nde-se, 00,
vermelha, ar cond., dlr., trio élétr.,
alr bag duplo, compl, Tratar;
9113-1011, çf Jaime.

TEMPRA - Vende-se, 16V, Ouro, 95,
verde met., compl. R$ 12.000,00 ..
Tratar: (47) 374-2016.

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96, cl ar e
cd. R$ 11.800,00. Tratar: 370-4826.

TEMPRA - vende-se, Ouro, 92, azul,
completo. R$ 7.700,00 à vista si
troca. Tratar:9902-8433.

TEMPRA - Vende-se, 8V, 93, compl.,
impecável. Tratar: 370-3331.

TEMPRA - Vende-se, 92, bege, 4p,
compl. Tratar: 9111-1996.

TEMPRA - Vende-se, Ouro, 93.
Tratar: 9963-7641.

TEMPRA - Vende-se, 95, verde met.,
compl. R$ 10.000,00. Tratar: 371-2115.

TIPO - Vende-se, 1.6 IE, 94,
vermelho, compl., - ar. R$ 6.800,00.
Tratar: 9905-3644, cl Gilson.

VECTRA -'Vende-se, CD, 2.0, 16V,
branca, gas., 97, cornpí, Tratar:372-0636. t TIPO - Vende-se, 1.6, 95, chumbo

met., rodas esp., ótimo estado.
Tratar: 273-1001.VEC:rRA - Vende-se, GLS, 2.2,

cinza, gas., 97, cornpl. Tratar:
372-0636.

VEqRA - Vende-se, 97, GLS,
cqmpl. Tratar: 371-9730.

GEOMETRIA PNEm

CON�ERTO� DE RODA�

Rua Dotiuti os da Nova 93 - fone 371-1005

BALANCEAMENTO

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, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

UNO ELX - Vende-se, 1.0, 4p, 96,
bordô, compl. - ar, cl rodas
esportivas. R$ 9.300,00. Tratar:
9102-8213.

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 meto Tratar:
9905-2848.

UNO - Vende-se, 94, 1.5. R$ 6.000,00.
Tratar: 9952-7084, cl Mara.

UNO - Vende-se, 90, 1.6R, branco,
vid. eletr. R$ 6.300,00.
Tratar:

273-1-jl.
UNO - Vende-se, CSL, 4p, 94,
bordá, compl. R$ 7.600,00. Tratar:
9991-4i04, cl Charles.

l!NO - Vende-se ou trocá-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$
4.000,00. Tratar: 276-0605, apôs 17h.

UNO - Vende-se, 85, CS, ótimo
estado. R$ 3.500,00, aceito moto
CG. Tratar: \373-0131, cl Élcio:

BElINA - Vende-se, GLX, 1.8,
álcool, com d.h., super conservado.
R$ 5.500,00. Tratar: 273-1001.

BElINA - GLX 1.6,' 89 vermelha

com direção hidráulica. R$
3.900,00. Tratar: 9975-0383.

CORCEL ', Vende-se, GT, 75, verde,
R$ 2.000,00. Tratar: 370-2718.

CORCEL- Vende-se, 77, azul
(impecável). R$ 2.500,00.'Tratar:
37.1-6056.

COURIER - Vende-se, 97/98, vidro +

trava elétr. + ar quente e Protetor
de caçamba, lona marítima. R$
8.300,00 + llx R$ 387,00. Tratar:
9102'1701, cl Denis.

DEL REY - Vende-se; GLX, 89;prata,1
dir.hidr., 2p, ale, R$ 3.90q,OO + 8x

R$ 190,00. Tratar: 376-1772.

ESCORT - Vende-se, 98, SW, verde.
Tratar: 370-3113.

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 cl
!Marcelo.

ESCORT - Vende-se, L, 83,
personalizado, ótimo estado, aceito
menor ou maior valor. Tratar: 370-8563.

ESCORT - Vende-se, 97, GLX, 16V,
compl., cl ar cond., d.h., vidros,
travas elétr., desemb. tras.,
isufilme, CD. Ótimo estado. Tratar:

371-9311 ou 370-6267.

ESCORT - Vende-se, SW GLX,
compl, prata. R$ 17.500,00, aceita
carro de menor valor. Tr9tàr: 370-
2227 ou 9975-1804.

ESCORT - Vende-se, SW, 4p, 97,
compl. R$ 17.000,00 ou troco por
carro de menor valor. Tratar: 370-0581

vw
Gol 1.0, rodas liga 15, aerofolio ,\96
Parati CL 1.8 94
Parati CL 1.6 90
l.ogus C LI, 1.8 95
Passat LS 1.6, ar quente desemb. 82

. GM
Vectra, 2.0, GL, eompl. 97
Corsa Wind 1.0, 2p, ar qte, etc. 97
Corsa Wind 1.0, MPFI, ar qte, etc. 97
Kadett SL, 1.8, d.h., -ar qte, limp. 93
Chevy 500, 1.6 90
Monza SLE, ar, dir. 87
Chevette 1.6, ar qte, desemb. 93
Chevette 1.6, DL, ar qte, desemb.92
Chevette 1.6, SL, ar qte, desemb.88

FIAT
Palio EX, 2p, pára-choque pers. 99
Uno Mille EX, 1.0, 4p, cornpl, - ar. 98
Uno MiII'e SX 1.0, vd.ytv, elet., lirnp 97

FORD
Eseort Hobby 1.0, ar quente 94
Escort 1.6, GL ar qte, desemb. 87
Eseort XR3 1.6, conversível, cornpl. 88
Pampa 'L, 1.8 97

prata
bordá
azul met.
azul
vermelho

branco
preto
branco
prata \
prata
preto
prata
dourado
prata

branco
bordá
bordá

prata
verde meto
vermelho
branco

gas.
gas.
gas.
"gas.
gas.

gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
ale.
gas.
gas.

gas.
gas.
gas.

gas.
alt.
gas.
gas.

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. Tratar: 275-3711:

J ESCORT - Vende-se, XR3, conv., 89,
eompl., preto. R$ 5.500,00 + finane.,
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.

ESCORT - Vende-se, 96. R$
7.900,00. Tratar: 371-9730.

ESCORT - Vende-se, 93/94, 1.6, •

álc., prata. R$ 2.800,00 + 29x R$
230,00. Tratar: 370-9570.

ESCORT HOBBY - Vende-se, 1.0,
94, pára-choque personalizado,
vermelho. R$ 7.200,00. Tratar:
9102-8213.

F-100 - Vende-se, camioneta,
diesel, 73. R$ 8.000,00, ou troco
por moto. Tratar: 370-0290.

F-1000 - Vende-se, 97, gás natural,
arydír., 2 bujões, R$ 25.000,00.
Tratar: 371·6164.

\

F-1000 - vende-se, 86, turbinada
em bom estado. R$ 18.500,00.,
Tratar: 275-1412.

F-1000 - Vende-se, dupla, prata, 89,
die. R$ 23.900,00. Tratar: 376-1949.

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

FIESTA - Vende-se, 01, 4p, modelo
novo, el CD player e rodas esp. R$
15.000,00 à vista. Tratar: 9102-8213.

FIESTA - Vende-se, 97, verde met.;
ótimo estado. R$ 9.500,00. Tratar:
371·5353.

Fone: (47)
370-8622

Branco 01

Verde 00

IVermelho 98

Prata 98

Azul \ 97

Bordô 97

Bordõ 97

Preto 96

Prata 96
Branca 96

"Roxa 96
Preta 96
Azul 95

Preto 94
Branco 95

Bordo 95

Bordá 95
Prata 95
Prata 95

Cinza 94

Preta 94

Vermelho 94

Rua Wàlter Marquardtt 518 - Em frente ao Posto Mime

Palio Fire EX, 1.0,
Corsa Sedan cl ar
Fiesta 1,0, 4p
Fiesta 1.0, 4p
Eseort Zetee 1.8, 4p

.

Vectra CD Teta

Vectra 2.0, compl.
Corsa Wind
Gol CU 1.6

Kombi Furgão 1.6

5-10 DeLuxe, diesel
Fiarino Trecking
Santana CL 1.8

Santana GLSI, 4p
Corsa Wind

Corsa Wind

Parati CL 1.8

Eseort GL 1.6
Eseort Hobby 1.0

. Omega 2.0 compl.
Saveiro CL 1.6

Pampa L 1.8

,

FIESTA - Vende-se, 01, el
20.000km, rodas liga leve, 4p,
branco. R$ 14.950,00. Tratar: 371-
8116, el Marlene.

FIESTA - Vende-se, 99, compl.,
branco. Tratar: 9963·7641.

.KA - Vende-se, 98, cinza. R$
6.000,00 entro + 29x R$ 315,00.
Tratar: 9975-2765.

�NDAW - Vende-se. 80, inteiro ou

e", peças. Valor a eomb. Tratar:

(47) 374-1935 falar el Adelcio.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
cornpl. R$ 13.500,00, aceita-se
ve(;;ulo de menor valor. Tratar: 370·

7;;42 (res.) ou 275-2990 (com.).

MONDEO - Troca-se carro importado
por apto. Aceita-se proposta. Tratar:

(11) 6976·9448, cl Tatiana.

PAMPA - Vende-se, 95, vermelha,
ótimo estado. R$ 7.300,00. Tratar:
372·3680 ou 9903-4382.

PAMPA - Vende-se, 95, d.h. R$
7.000,00. Tratar: 371.9730.

�GER - Vende-se, XLT, 4.0, 99,
e),·34.000km, el gás natural, Valor
+ finane. Tratar: (47) 9996-2525.

�ANGER - Vende-se, LXS, 97,
Pf�tO met., 4p novos, convertida a

g��. \Tratar: 372-2316.
V�RSALHES - Vende-se GL 1.8, 95,
prata., compl. . ar. Valor a comb.

Tratar: 370-4430.
.;.,

VERSAILHES - Vende-se ou troca

,se, guia, 2.0, 94, compl. R$
q:OOO,OO entro e assumir finane.

Tratar: 9991-9940, el Clóvis.
VERONA - Vende-se, GLX, 90, 1.8,
gás. R$'6.500,00, aceita troca.
Tratar: 370-2227 ou 9975·1804.

VERONA - Vende-se, LXI, 4p, 94,
'cinza chumbo. R$ 7.500,00 + 2x

R$ 300,00. Aceito 'carro menor

valor. Tratar: 9955-8931, cl Jaime.

BRASllIA - vende-se, bege, 77, bom

estado. Velor a comb. Tratar: 9955-5884.
'

BRASllIA - Vende-se, 79, branca,
ótimo estado. Aceita metade do valor

em material de consto R$ 1.500,00.
Tr_atar: 376-3666.

ES'CORT - Vende-se, 93, gas.,
personalizado, ótimo estado. Aceito troca
menor ou maior valor. Tratar: 370-8563.

FIlSCA - Vende-se, 78.,.R$ 2.300,00.
Tratar: 275-0329.

FUSCA - Vende-se, 72, bordá, ótimo
estado. R$ 2.200,00. Tratar: 9122-1157:

I'i!SCA - Vende-se, 78, em ótimo
estado. R$ 2.500,00. Tratar: 371·

(�41 ou 370-1824, somente a noite.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APTOS EM CONSTRUÇAO COM ADMINISTRAÇAO PROMA I .sobradopara2moradias,té�:::Os�����!s��:�se��:��ep.-pronto·partesupenorem
, I construção- terreno corrrsooms, lot. Versailhes-R$ 75.000,00 ,

-'

=:,....-,....-,....----,. '., • Casa em alv. com 180m2, na Rua Alexandre Koeler, 122 - Figueira, om suíe + 2 qtos e demais

I dependêneias-R$65.000,00

I
• Casa em alvenariael 140m2, 3 quartos, sala, eoz., bwe, terrenoel 600m2-Rua LuizPíeolli

R$ 50.000,00-Aeeita sítio Jaraguá do Sul ou região.

I
• Casa em madeira com 3 qtos, sala, coz. bwe, áreade serviço e garagem -.RuaCarlos Meyer,
164-R$45.000,00

I .• Casa el suíte + 3 qtos, Rua Angelo Benetta-R$ 75.000,00
• Sobrado parcialmente aeabado- loto Versailhes- R$ 89.000,00

I • ResidencialAmaryllls, Aptos 304 A, semi-mobiliado, suíte + 2 quartos. R$ 75.000,00

I
• Apto, n'3,O,4-suíte+ 1 qto- Ed. C,atarina Erehing-RuaAdolfo Fiedler, 304- R$ 75.000,00• Apto, n' 302-Cond. Amizade- s'emi-mobiliado- 3 qtos e demais dep. - R$ 44.200,00

I
• Apto, n' 303 B' Ed, Vitória Régia-Vila lalau -3 qtos e demais dep, -R$ 56�000,00

I TERRENOS/síno
.Terreno-R.Alexandre Koeler-lIhada Figueira-c/ 472m2-R$ 25.000,00

I • Terreno- R. Marajó-lIha da Figueira (próx. Homago)-a negociar
• Terreno- R. José Aguinaldo de Souza, 170- 720m2- R$ 35.000,00

I • Terreno - lot. Versalles 4- Rua B projetada, lote 149 - R$ 37.000,00

I
• Terreno ideal para uso industrial el 20.000m2, na R. Chico de Paula-R$130.000,00.
• Terreno em Guaramirim, local nobre para resídêncía.Rs 22.000,00

I • Terreno com 400,00 m2_ Rua Espírito Santo- Centro- R$ 25.000,00
• Terreno c/ área total de 400,OOm2- Nereu Ramos- Valor total R$12.000,00.

I • 2terrenos el área total de'6.707,OOm2-Rod. BR280, próx. ao Trevo de Guamiranga-R$
60.000,00(eada).

I • Terreno com área de 102,752,OOm2- RuaWalterMarquardt -r-R$ 250:000,00.

-I
• Sítio com galpão de 600m2 e depósito de 50m2+ casa em alvenaria de 100m2- Próximo à Serra
de Pomerode-R$130.000,OO

I LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
, • Ed. Mariana Cristine - R. Bernardo Dornbusch, el 3 qtos e demais dep. R$ 380,00

I • Ed. Dianthus- R. Marina Frutuoso, -apt0604, el suíte + 2 qtos e dep. ernpr., prédi�el piscina
e 2 vagas garagem - R$ 750,00 I

'

I • Ed. Bartel- Vila Baependi . apto 12, bloco 2, térreo - suíte + 2 qtos,' eoz. sob medida e demais

I
dep. - R$ 375,00

'

.,

,
• Ed. TowerCenter- apto 703- el 1 suíte + 1 qto e demais dep. - R$ 450,00 \

I
• Ed. TowerCenter- apto 801'- el 1 suíte + 2 qto e demais dep. - R$ 680,00
• Ed. Tower Center- salas de 101m2 a 138m2, el garagem - R$ 400,00 a R$ 600,00

I • Ed. Bárbara - R. EpitáeioPessoa, 532 -loja térrea, el 72m2• R$ ,700,00
• Ed. Bárbara- R. Epitáeio Pessoa,\532 -saias, el 40m2, l' andar -R$ 400,00

I • 'Ed. Bárbara- R. Epitáclo Pessoa, 532; sala, el 40m2, 2' andar - R$ 350,00

I
• Ed, Érica - R. Guilherme Hering, 70· loja térrea, el 55m2 - R$ 300,00
• Ed. Aster- R. Marina Frutuoso, 903 -loja térrea, el 64m2-R$ 300,00

I
• Ed. Alberto Marangoni - R. 25 de Julho -Ioja térrea, el 26m2 - RS 200,00

, • Ed. Hortência- R. José Emendoerfer, 1549 - 3 salas térreas- 36m2 - R$ 200,00 cada

I • Centro Comereial- R. Mal. Deodoro, 1594 - salas diversas, el 32m2eada - R$ 280,00/250,00
• loja térrea- R. Bernardo Dornbusch, 136 - el 66_0m2 - R$ 660,00

I, • Sala na Av. Mal. Deodoro, -l",andar, el 250m2 - R$1.000,00

L �S��. Mal.�d� �a�r, el 2":::'m�$�0,00 ,__ _J

n
:::a
m

52

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua

ii
!

iEM PiÇARRAS
Apto. el 170m2, em eonstr.- suíte +
2 qtos, sala estar/lantar, bwe social,

cozlnhà/chur., sacada, área de
serviço, el 2 vagas de gar.; Prédio
e/quadra poli esportiva, salões de
festa - Rua Nereu Ramos. Entrada

41.852,84 +parcelas R$ 1.560,00
mensais a partir de rriar/02-

corrigidas pelo CUBo

José Emmendoerfer,
(Próx. Marechal)

I,
,

I
"

- Aptos. nº 101 e 106, cf
123m2 - suíte + 1 qto. e
demais dep. Entrada de

R$ 28.639,00 e assumir
parcelas de R$ 553,00
corrigidas pelo Cubo

<'

APARTAMENTOS PRONTOS

Rua Adolfo Saeani, 36 - Apto. com
306m2, com suíte + 2 qtos, dep.de
empregada, 2 gar, e demais dep.

-

Edifício el grande.Salão de Festa,
chur., sauna, sala de, ginástica, sala
dejogos, piscinas, quadra esportiva,
quiosque e play-ground. Preços de: R$
150.000,00 à R$ 162.000,00 si
acabo interno (pare. dlreto cl o
proprietário)

Casa Alv. - Rua Henrique Stiengler,
30 - Vila Nova - perto Sup.

Brelthaupt, terreno el 450m2, el
piscina, 2 gar., suíte + 2 qtos, dep.
emprego e demais dep, Área eonst.

335m�. R$ 200.000,,00

EdificioMarina
em construção na

Rua Marina Frutuoso

- Aptos cj suíte + 2 quartos,
cj área de 140m2, sacada

cl churrasqueira.
Entrada

R$ 36.522,34
(pgto jan/2002) + pare. de

R$ 2.249,50, corrigidas
pelo CUBo Entrega de

chaves em março de 2003.

Res. Phoenix - Apto 201,' cj /
suíte + 2 qtos e demais dep.,
Rua Barão Rio Branco: 1 gar.

Entrada

R$ 47.900,00, pare. de
R$ 1.180,00 (2.072 CUB) +
acabo interno. Previsão pj
término em abril de 2003.

Edifício'rowerCenter- Rua JoãoMarcatto,
esquinacomClementeBaratto

- Apto. n2 902: suíte + 2 quartos e

demais dep. com 2 vagas de garagem
- Preço: R$ 145.000,00, acabado.
- Apto. n2 802: suíte + 2 quartos e'
demais dep. com 2 vagas de gara
gem - Preço: H$ 110.000,00 si aca-
bamento.

,.

.

-Apto. n2904/1003 c/ suíte + 1 quarto
e demais dep. el 1 garagem.
Valor R$ 70.000,00, si acabamento .

• Salas comercial executivas, acaba-
das'

.

el 138m2 - R$ 70.599,00
el 101,40m2 - R$ 51.87'4,00
cl 105,26m2 c R$ 53.849,00
c/ 102,8m� - R$ 52.591,00
(90% do CUB o m2)-
Parcelamento direto com a PROMA

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

Lorenzo: Rua Marina
Frutuoso. esq. Leopoldo
Malheiro - Apto 2 quartos,
1 suíte + 1 quarto; bwc
social, ,Sala�estarjjantar,
sacada c/ churrasqueira,
copa/cozinha, lavanderia,
1 vaga de garagem. Área
cj 118,51m2) - R$
60.150,00 si acab.,
entrega maio/02

,
'

ED. AMARYLLIS - Vila Nova c Rua

Angelo Torinelle, 78. Apto el suíte + 1

qto e demais dep ..
- R$ 57.000,00.

E suíte + 2 qtose demais dep.,
semi-mobiliado - R$ 75.000,00

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

R$ 65.000,00

Edifício Vitória Régia -

Apto. n2 303 A -'área
de 111.70m2 - 3
quartos e demais dep.,
1 vaga gar. Rua Pedro
Avelino Fagundes, 45 -

R$ 55.000,00

Casa- Rua
Guilherme Hasse
- Jguá Esquerdo -

Terreno com

450m2,
ediflcação
230m2 -

R$ 85.000,00

Apto, nQ 302 -

Cond ..Amizade,
semi-mobiliado,
3 qtos e

demaisdep.
R$ 44.200,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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· DÊ ESTA SEGORfiN,Çfi PfiRfi· SOA FfiMíLIA.
•

•

•

•

• ,Ret, 2201 CZERNIEWICZ -

Terreno cf (14x47) 658,00m2,
próx. 'Rua da Celesc - sem

: edificação, cf fundamento e 2

plantas - R$ 35.000,00 nego

•

•

.� 01 suíte,.02 dormitórios
:* Sacada com churrasqueira
'* 01 ou 02 Vagas de garag.em
'* Salão de festas
'* Play�g round
'* Localização: Vila Nova

*
Preço especial de lanç,omentb em

\

condições facilitadas' de pagamento.
{\

Ref. 1758 Centro - terreno localizado suíte, cf hidra, 2 qtos, anti sala, sala estar,
na Rua Amazonas, esq. cf Eleonora Satler jantar, coz., 3 bwcs, lav., gar. pf 3 carros.
822,00m2, ou 2 terrenos de 400,00m2. Valor negociável

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

•

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

- R$ 85.000,00.

•
VOCÊFODE'IERUMABElAVISTA

" - EDIFICIO MONACO

OI

•

OI

•

YIH�

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

direto pelo Banco ou pela Construtora.
I

Ref.:3809: APARTAMENTO EDIFICIO MÔNt:-CO - Com 01 e 02/
dormitórios, sacada, churrasqueira coletiva, ploy ground, ótima

localização central. Entrada + parcelamento direto com a construtora

llMurrm ·m .IJ. P.j:IlWl WOLf

•
, '

Rua Barão do Rio Branco, 2,21 - Jaraguá do Sul - se
achave@ netu no.com . br

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,(iírassol
IMÓVEIS

371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

,

• ADMINISTRA

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

Cód 1126 VILA
NOVA - Casa de alv.

c/161m2 (NOVA)
Suíte + 2 'quartos + 2
salas + 2 garagens.
Preço R$ I 18.000,00

e/320 m2 • 2 suítes + 2 Quartos +

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

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

Preço R$ 48.000,00

Côd 205 I AMIZADE _ Apto 3 qtos,
sala, copa, eoz., gar., lav., campo de

futebol e salão de festas. Res. Amizade -

Preço R$.37.000,OO

I I
Codl089 VILA NOVA - Sobrado em

construção c/350m2. Excelente vista do
centro da cidade R$ I 15.000,00 (aceita
parcelamento e imóvel de menor valor}:"

CÓd 1133 NOVA BRASILlA - Casa
alv. c/ 15 I m2 - 3 qtos + 3 salas + 2 bwe

+ garagem. Preço R$ 85.000,00

Côâ. 300 I . SANTA LUZIA - Lotes

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$· 70,00)

Côd 3027 CZERNIEWICZ _ Terreno
c/ 340 m2. Rua Richard Piske _ Região

do PAMA. Preço R$ 24.000,00

Côd 3079· JARAGUA ESQUERDO -

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

18.500,00 (terreno comercial)

Cód'3086
JARAGUÁ
ESQUERDO
Terreno c/480 m2 -

Loteamento

CampoSampiero.
Preço R$ 22.000,00

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

Menegotti Malhas. Preço R$ 37.000,00

Côd 2053 CENTRO _ Apto Ed. Arno
Reichel _ e/l67 m2 - I suíte + 2 quartos -

Fica eoz. sob medida. Preço R� 100.000,00

Côd 3081 AMIZADE _ Terreno c/
400 m2 (I� x 25).' Lot. São

Cristovão - Preço R$·17.00�,OO

Cód 1120 VILA RAU _ Sobrado c/
I 46rn2 ., 3 quartos. Próximo ao

Mini-mercado Franzner.

Preço R$ 37.000,00

Côd' 1134 FIGUEIRA _ Casa alv. c/
156m2 - 3 quartos + 2 garagens +

edícula 2 quartos. Preço R$ 50.000,00

Côd 1125 VILA NOVA _ Casa alv.
180 m2' _ Terreno 495 m2 - Suíte + 02

qtos. Preço R$ 105.000,00

Côd 1114 CZERNIEWICZ - Casa de

Alv. c/ 120 m2 - 3 quartos _ Terreno c/
348m2. Preço R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO
.

COM TODO vapor
A atriz Carolina Kasting não disfarça seu en

cantamento ao falar sobre sua personagem em "Coração
de Estudante". Mariana chega em Nova Aliança parà
recuperar o :filho ripe, papel de Pedro Malta

é destinado a um acervo que inclui

peças como máquinas de escrever,
moedas, cédulas a�tigas, relógios e

até computadores bem antigos. O
outro espaço é destinado à Cultura
o

Popular e tem um acervo com

\opjetos de trabalho dos, tempos da

colonização e ainda do início do

período industrial.
( De acordo com o diretor do museu,

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

exemplo de local onde se pode ter

uma idéia bastante clara do processo _

de colonização e conseqüente indus
trialização do Município de Jaraguá,
( .

.

doSul e também da região. O Museu

do Parque Malwee fica na entrada do

parque de mesmo nome, no Bairro
, I

Barra do Rio Cerro, e foi idealizado
pelo empresário �oltgangWeege. É
dividido em dois espaços: um deles

rnais'visit

o passado do Município está, pre

servado no acervo dos vários mu

seus que existem na região. Todos os
I

aspectos da vida dos imigrantes e

de sua trajetória social, política e

econômica estão impressos nas
I

centenas de peças, de todos os tipos;
à disposição do turista e até mesmo

dos próprios jaraguaenses que dese

jam conhecer um pouco mais da

história da região e' das pessoas, seu
modo de vida, costumes e meios de
sobrevivência.
De 'acordo com a diretora do Museu

\

Municipal Etnílio da Silva, Alci�ní
Canuto, existem em ]'araguá do Sul

quatro museus e mai,s' dois em pro
jeto: o daWeg e do Expedicionário.
Além doMuseu do Parque Malwee,
o, Emílio da Silva, reinaugurado em

novembro do ano passado, também
tem registrado um número expres
sivo de visitantes.
O Museu do Parque Malwee, fun
dado em março d� 1988, é um bom

I
(

éum dos
historiador Carlos Hoffmann, que
trabalha no museu desde a sua

fundação e foi o responsável por
toda a pesquisa e catalogação do

.

acervo, o espaço é bastante visitado,
especialmente no final de semana.

Segundo ele, desde que o, espaço foi

criado, '184 mil pessoas registraram
. o nome no livro de presença. "É bem

mais que a população da cidade

toda", assinala Hoffmann.

TURISTAS
O casal Cristiane Fonseca, 25 anos,
e Roni Peterson de Souza, 24, são

de Curitiba evieram paraJaraguá do
Sul especialmente para conhecer ()
Parque Malwee.

Cristiane disse que achou encantador
o fato do museu estar localizado

justamente dentro de um parque.
Roni considerou interessante todo o

acervo. "Não são peças que falam

de um só assunto, mas de várias
I .

coisas", opina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r

'l-

POR ·DANI SP'ÉZIA "
. spezia@unerj.br

Cíntia Franzner, popular Teka, e Luciene Franzner, popular
Susi, formandas do curso-de Administração da Uner],
Parabéns às duas por mais este objetivo alcançado.
Sabemos que, para concluir um curso superior, é preciso
passar por muitos obstáculos, as vezes desanimar, ter
cansaço e medo, são sentimentos que não podemos evitar,
mas com certeza elas tiveram amigos, a família e,
principalmente, Deus em seu caminho. Muito sucesso na

vida profissional e pessoal e, lembrem-se ...
\\É melhor _tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida
passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se
fazendo nada até o final de nossas vidas. Eu prefiro na

chuva caminhar que em dias tristes em casa me esconder.
Prefiro ser feliz, embora 19UCQ, que em conformidad�
viver... E é assim que desejamos caminhar em nossa jornada,
pois a primeira conquista já alcançamos."

)
, (MARTIN LUTHER KING)

FESTA CAMPEIRA
, OqG Laço]araguaense foi prestigiar a bonita festa
realizada no CTG Laços de Família, doMunicípio de

Schroeder, no dia 31, e trouxe alguns titulas para casa,
Confira alguns d�s vencedores e parabéns a todos!

Patrão Ninho e Tata eonquistaram o primeiro lu

gar no laço em duplas, Ninho também sagrou-se

campeão no laço individual. Parabéns aos dois!

Paulo (Xiruzlnhoi.cconqulstou o 2° lugar no laço
categoria GwI

'AGENDA GAÚCHA

5 a 7/4 - 5° Rodeio Crioulo - CTG Autênticos do Pago
- Camboriú

12 a 14/4-22° Rodeio Crioulo- CTG Amare Tradição
- Rio Negrinho

1 a 5/5 - 30° Rodeio Crioulo - CTG Os Praianos
São José

erG Laço jaraguaense ��

AN02002

Dias 10,11 e 12/5-21° RODEIO CRIOU LO NACIONAL

Conjuntos: lOIS - Os Mateadores

11/5 - Chiqulto & Bordoneio
12/5 - Grupo Rodeio

Dia 27/7'- Baile cl Grupo Bando Gaúcho
Dia 28i7 - Domingo no Rodeio /

Dia 24/8 - Baile cl Os Mateadores
Dia 25/8 - Domingo no Rodeio
Dia 14/9 - Baile cl Grupo Quero Quero
Dia 15/9 - Domingo no Rodeio
Dia 23/11 - Baile cl Chiquito & Bordoneio
Dia 24/11 - Domingo no Rodeio

'

DICIONÁRIO GAÚCHO
A LAÇO E ESPORA (EXPRESSÃO) = Com muita dificul

dade, com muito esforço, vencendo obstáculos.
BARBELA = Corrente que liga cambas do freio,
rodeando a queixada do cavalo na parte inferior.

CANHA = Cachaça, aguardente, cana.
,

ESTRELA�BOIElRA = Estrela-d'alva. O planeta Vênus.

Rua Adélia Fischer, 239
Tel. 371-2999

Rua Walter Marquardt, 727
Tel. 3708800

GAÚCHO E GAÚCHAS DE IDADE NOVA

, 8/4 - Jaime Eduardo Mann

8/4 - Valdir Spreedmann
10/4 - EmIlene Ropelato

I Elet,ro D, ies"cl1Jaraguá I

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3635
Jel/f�;(}Tº���7� '" J

, )

&V�;:
CARNES

-' ' ,

lo,·., 'o'I.�::;

DEMARCHI ,CARNES OFERTAS
Costela ponta �.....

,
••••. R$ 3,65

Costela ripa •••••••. ��� R$ 3,55
Filé simples .•

'

.••.•.• ., R$ 4,99
Alcatra cl osso ... � R$ 6,29
Peito bov. si osso ..• R$ 3,75

,
,

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
JARAGuA DO SUl,. - se

E ..mail: deniarchicames@netuno.com.br
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NASCIM NTOS
,I.

27/3

Suellen Sarnara Schulz

Iqor : Matheus Correia

Rafael Zançhelinl
Guilherme Assis Ribeiro

1/4

Luciana Silveira

Luana Silveira I,

David Jung
Eduardo Matheus da

Silva Floriano

Anna Luiza Possamai

Jonas, Baumqaertel
l.arissa Erthal Ribeiro

Gabriele Markiewicz Manoel

Kristhofer Deniz Keretch
!

Brian Micael M. de Oliveira

Victor Hugo Vieira

AI ice I<leana dos Santos

Kleber Henrique Micolaiczyki
�

Barbara de Witt

Ryar.l Mateus Flor Bloedorn

2/4,

Rodriqo Baptista Silva

Emilly Telles de Matol

Bruno Martins Rodrigues
Lucca Gargioni de Moraes

Letícia Bitencourt Linz '

Isabele Rafaela Freitag
Samuel Alexandre M. de,

'Uma

João Pedro Avelino Valler

Jcezer Eduardo Figuerôa
Hellen Caroliny Corrêa ,

Homero Lazzarin Campos
" Nicolle Fernanda Mastangelo

Sabrina Maria de Oliveira
,

..

O fofinho Thiago Fernando Sanson
de Souza, 9 meses, filho de Ricardo
F. de Souza e Andréa Cristina Sanson

Completou 1 aninho no dia '1 de
abril a princesinha Carolaim

Ellen Kõpp, Filha de Rosalene e

Edmar Kõpp. "Deus te abençoe"

INFANTÍL CORREIODO POVO 3E

As gêmeas Louise e Gabrielle Klerntz e o primo Matheus

Stinghen. Elas completaram 4 anos, no dia4j e ele

aniversaria dia 24. Beijos da vovó Tereza e do vovô Olegário

O gatinho Allan Cauê Lange foi
batizado no dia 31 de março. Os'

, orgulhosos pais, Leila e Ademlr; desejam
muita saáde e a bênção de Deus

Estéfani, Brayan Buzzi e Frank Willian Padilha
enfeitando nossa coluna

Gabriel Luiz Grúetzmacher, filho de Laércio
e Adriana, completou 2 aninhos dia 2 de

.abrll. Abraços dos avós Ademir e Eladir e

tios Jackson e Andressa

Elton Rodrigo Avi, filho
de Valdir e Chirley,
aniverdariou no dia 3 de

abril, completando 10

anos. Parabéns dos pais,
avós e da irmã, l.arissa

No próximo dia 21 de abril a

simpática Carla Regina
Lange completa 11 anos. A

madrinha Romilda Bruch

deseja felicidades

.,...

ATENÇAO!
Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

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

da Alimentação

VOCÊ QUER COLOCAR A FOTO DO SÉU

BEBÊ OU CRIANÇA ATÉ 12 ANOS NESTA

PÁGINA? ENTÃO ENVIE-A ATÉ

QUINTA--FEIRA, ÀS 12 HORAS.
Rua Walter Marquardt, 284. I O I O I .371 0611

Os sorteados do mês de fevereiro da promoção
I Colinho Baby, Oikids Roupa Infantil e CORREIO DO
POVO são: criança do mês"ANA LAURA RAMOS, e

. recém-nascido, PATRY�K BARBI. E do mês de

março: recém-nascida, BIANCA CRISTINA DAL

MANN, e criança do mês, GABRIEL STINGHEN DE
SOUZA. Pais ou responsáveis favor entrar em

.

contato através do telefone 372-0533, com Melani.

*

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -se - e-mail: nicol�delli@netuno.com.br

*

', ',

,

www.nicolodelli.com.br >
\ , ROUPA DE CRIANÇA
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TElElEMA: Os NORMAIS

VARIEDADES/TV

PAULO COELHO
No JORNALISMO I

Marília Gabriela não vai apfina� co

mandar o "De Frente com Gabi" dia

riamente no SBT a partir de 6 de maio.
Silvio Santos quer a apresentadora
também à frente do telejornal de
horário nobre que o SBT deve lançar
até julho. A jornalista ainda não disse
se vai conciliar as funções:'

ESPAÇO DUPLO

Além do feminino diário, Sônia

Abrão yai ganh;u outro programa no
SBT. A apresentadora, que coman

dava 0\ "A Casa é Sua" na Rede TV!,
também vai ancorar um programa de
auditório aos sábados a partir de 22
de abril no canal de Silvio Santos.

No PÁREO
A Rede TV! procurou Leonor Cor

rêa, irmã de Fausto Silva, para apre
sentar um programa ·feminino na

emissora. A atriz Betty Faria também
está cotada.

ESCULACHO
O desenho "Os Simpsons" vai dar o

que falar. Um dos episódios da série

exjbida pelo SBT e pela Fax arrasou

com o Brasil. E que a família resolve
visrtar o país, onde são recomen-,

. dados a não beberem água. Aqui,
Lisa doa dinheiro a um órfão e H0m

.

mer é seqüestradonaFlor�staAmazônica.
/.

l'rapi4inhas--------
o "Pequenas Empresas GrandesNegócios"
mostra como a tendênciamundial de segmentação

I dos mercados está atingindo também a área da

I saúde. O programa vai revelar uma loja que

! I
começou como farmácia e hoje vende atélivros
para diabéticos. Globo, domingo, 7:30 h.

O "GloboRural" apresenta urnamatéria especial
sobre a utilização de terapias alternativas, como a

homeopatia e a fitoterapia, no combate de doenças
em gado. O programa ainda mostra como, em

plena época de seca, urn rebanho é engordado com
urnamistura homeopática. GWBO,DOMINGO, 8 H.

, \

I/los doze participantes do "Big Brother Brasil",
.

incluindo o vencedorKléber "Bambam", vão rever
i

I alguns momentos marcantes do progrªma. O
"barraco" entre eles será ancorado por Pedro Bial.

GWBO, DOMINGO, 23 H.

Bori� Casoy recebe no "Passando a Limpo" o
deputado federal do PT,José Genuíno, que é pré
candidato ao governo de São Paulo. O outro

convidado da noite é o psiquiatra e professor da
USp,Valentim Genti,l Filho. Tendo como referência
o matemático John Forbes NashJr., personagem
principal do filme "Uma Mente Brilhante", o
médico discorre sobre os novos tratamentos para
a esquizofrenia. REcoRD, DOMJNGO, 23:30 H.

I

o quadro ''Video Game", do programa "Vídeo
Show", apresentado-por Angélica, recebe os

atores que fazem parte da turma de São Cristóvão
de "O Clone". Mar� Manzan e Solange Couto

. enfrentam Raul Gazolla e Guilherme Karam.

No quadro "Camarim", eles se caracterizam de
Nerso da Capitinga e Candinha. GWBO, SEG A

.

SEX, 13:50 H.
'

"Como Nascem os Anjos", deMurilo Salles, é
o cartaz da "Sala Brasil". Com Priscila

Assum, Silvio Guinda�e e André Mattos, Na
história, após matar acidentalmente um

traficante, Maguila se-vê obrigado a fugirda .

favela. Com a ajuda de Branquinha, uma
menina de 13 anos, e do garoto Japa, Maguila
chega a uma mansão, nó momento em que
William, um cidadão norte-americano.sai para
o trabalho. Abordado pelo trio, que busca

refúgio de seus perseguidores,William não vê
outra saída senão permitir sua entrad� na

mansão. BAND, SEGUNDA, 22 H.

/

O programa apresentará o el�ncoda nova versão
em espanhol da novela "Vale Tudo" e mostrará
os bastidores da festà de lançamento dá

produção. O "Video Show" também apresenta
o "Festival Casseta&Planeta, Urgente!". GWBO,
TERÇA, 13: 15 H.

SÁBADO, 6 de abril de 2002

DUAS HISTÓRIAS
SOBRE HIPOCRISIA

A LEI E ASfrutas
No deserto, as frutas eram raras, Deus

,.! .

chamou um dos seus profetas, e disse:
- Cada pessoa só pode comer uma fruta

por dia.
,O costume foi obedecido por gerações,

e a ecologia'do local foi preservada. Como
as frutas restantes davam sementes,'outras árvores surgiram. Em breve, toda

I aquela região transformou-se num solo, fértil, invejado pelas outras cidadés.
o povo, porém, continuava comendo uma fr�ta por dia - fiel �

recomendação que um antigo profeta tinha passado aos seus ancestrais.

Além do mais, não deixava que os habit�ntes <das outras aldeias se

aproveitassem da farta colheita que acontecia todos os anos.

O resultado era um só: as frutas apodreciam no chão.
,

Deus chamou um novo profeta e dis)se: , .

- Deixe que comam as frutas que queiram. E peça que dividam a fartura

com seus vizinhos.
.' ,\O profeta chegou na cislade com a nova mensagem. Mas terminou sendo

apedrejado - já que o costume estava arraigado no coração e na mente de

cada um dos habitantes.
'

Com o tempo, os jovens da aldeia começaram a questionar aquele cos

tume bárbaro. Mas, como a' tradição dos mais velhos era intocável, eles

resolveram afastar-se da religião. Assim, podiam comer quantas frutas
/ queriam, e dar o restante para os que necessitavam. de alimento"

Na igreja local, só ficaram os que se achavam santos. Mas que, naI ,�

verdade, eram pessoas incapazes de enxergar que o mundo se transforma, e

que nós dev�mos nos transformar com ele .

A REFLEXÃO·
Diz o monge beneditino Steindl-Rast:

"De manhã, devemos nos comportar como se fôsse_mos atravessar uma
rua: parar, olhar para os Iados, e ir em frente..

''Antes de nos atirarmos a atividade frenética. do dia, nós paramos .

Isto nos permite refletir sobre nossas prioridades, as atitudes possíveis diante
de um problema, as decisões que precisam ser tomadas. ,

"Em seguida, nós olhamos para os lados. Não adianta parar, sé não

enxergamos o que acontece a nossa volta. É necessário, entender que, ao
tomar uma decisão, estamos influenciando e sendo influenciados por tudo
qu� está acontecendo a nossa volta.

"Finalmente, nós' seguimos 'adiante, Não adianta parar, olhar para os'
lados, se não temos um objetivo definido. O fato de agir é que justifica tudo
- e que nos permite mostrar,' através do trabalho, a imensa glória de Deus. E

para que tudo' isso dê certo, bastá se comportar da mesma maneira que nos

comportamos quando atravessamos uma rua.
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(GLOBO, DOM, 12:10 H) I

O cantor Daniel é o convidado especial de "A
Turma do Didi". No episódio "Um Gato '\

Chamado Didi", Daniel resolve namorar três

moças ao mesmo tempo, uma baiana, uma
mineira e uma gaúcha. Tudo acaba em grande
confusão quando todas chegam para () jantar e

, Didi coloca cada uma em um cômodo da casa.

O apartamento da turma vai virar uma enorme

bagunça. 'é_'

POR TRÁS DO VÉU
(GLOBO, bOM, 14:30 H)
O "Gente Inocente" traz novidades. O

apresentador Mareio Garcia apre;senta as novas

crianças que compõ,em o elenco fixo do

programa: Bruninha, Allison e �a Beatriz

,Cisneiros, a Amanda de "As Filhas da Mãe". Já
no quadro "Tá no\ Papo", a convidada é

Giovanna Antonelli, a Jade de "O Clone". Para

homenagear a atriz, o elenco-mirim prepara um

musical de dança do ventre.

)

FESTANÇA
(GLOBO, DOM, 15 H)
"Durma-se Com Um Barulho Desses!" é ,o

episódio que marCa a volta do seriado "Sandy
& Junior". Agora Sandy é caloura da faculdade
de Psicologia e faz aulas de dança e Junior cursa
a faculdade de Música. Neste episódio, os dois
fazem uma festa para co�emorar o novo

apartamento. Mas, nem tudo sai conforme

planejado.

BRINCADEIRAS
(Record, seg a sex, 9:30 H)
Eliana faz uma visita as crianças do GRAACC,
no dia Internacional da Luta contra o Câncer.
Ainda no "Eliana & Alegria", Chiquinho
participa de um show de esqui aquático no Sea

World. Já na terça-feira, o musical fica por
conta da dupla Pedro e Tiago, filhos dos
sertanejos Leandro e Leonardo. No -quadro
"Fal 'B' h I" ,)

,

a ai, IC o. , que estrela nesta semana, as

'crianças tentam adivinhar de quem será o bicho/
de estimação que dará dicas sobre o seu dono
famoso.

HOMENAGEM
(GLOBO, SEG A SEX, 13:15 H)
'Durante a semana, o "Video Show" faz uma

homenagem aos 30 anos' de carreira de Glória
Pires. ,Na segunda-feira, o programa exibe
cenas do' caso especial "Sombra de Suspeitá",
que marca a e�tréia da atriz na tevê. N� terça, o

programa reprisa a participação de Glória em

"Daricin' Days" e cenas da primeira versão de
"Selva de Pedra". Ainda no programa, a
minissérie "Memorial-de Maria Moura" e a.

novela {,Mulheres 'de Areia" serão lembradas.

SOFRIMENTO
(SBT, TER, 20:40 H)
"M�risol", estrelada por
Bárbara Paz, conta a história de
uma jovem que aos seis anos de
idade sofre um acid�nte
enquanto carrega um espelho.
'o rosto dela fica marcado por
uma enorme cicatriz. Marisol

mora com a mãe em um

cortiço e namora o cafajeste
Mário, vivido por Alexandre
Frota. Na: verdade, ela é a

herdeira de urna fortuna e
, ,

mesmo sem saber, acaba se

envolvendo com Rodrigo, o
primo milionário, interpretado
por Carlos Casagrande. Ainda
no elenco,Gabriela Alves, Juan
Alba e Roberto Arduin, entre
outros.

PELO TELEFONE

(Globo, ter, 22:3� H)
Antonio Fagundes e Marília

Pêra estão em "A Cabine", o
episódio da nova temporada da
série "Brava Gente". Baseado

,

no conto homônimo de Juva
Batella, a história é ambientada
no final da década de 70. Ela

conta o romance entre Amélia e

José, que se reencontram depois
de muitos anos numa cabine
telefônica.

IRREVERÊNCIA
(REDE BRASIL, SAB, 11:30 H)
Com a, irreverência habitual,
'Ney Latorraca conta a José '

/
Maurício Machiline urn pouco

,

da sua trajetória no "Por
Acaso". O ator lembra o início

da carreira em uma radionovela
na Rádio Record, em São

Paulo, e fala sobre os planos e 'a

rotina atual.

(

IEM EOCO: CAROLlNlL.KAsilNG P_OR_M_A_RI_A_NA_M_E_IR_E_LE_S
POpTEVÊ

FuItACÃ
moderno
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BAGUNÇA BOM HUMOR

(MTV, SEGj 23 H)
João Gordo recebe Djavan
no "Gordo a Go-go''. O
cantor bate um papo sobre o

início da carreira, família e

muito mais. No mesmo

programa, o tenista Fernando

Meligeni rebate com humor as

provocações de João Goldo.
No quadro "Enviado Especial",
Max Fivelinha visita a Bienal de '

São Paulo.

, ,,' '\
Entrar em urna novela com a

função de movimentar e de

sestruturar 'a história deixa Caro-
\ lina Kasting estimulada.Aatriz não

disfarça seu encantamento ao falar
sobre sua personagem em "Co

ração' de Estudante". Mariana

chega em Nova Aliança para
recuperar o filho Lipe, papel de
Pedro Maltà, que abandonou por
causa de problemas com drogas.
A importância da personagem na

trama é o que mais atrai Carolina.

"Ela ê urna mulher modema, de/
cabeça aberta. Não tem o 'ro

mantismo das minhas outras

personagens", conclui a atriz, que ,

estava sem fazer tevê desde a

minissérie "Presença deAnita", de
Manoel Carlos, exibida n� ano

passado, em que viveu a impetuosa
Julieta.

Inicialmente, Mariana seria

interpretada por Letícia Spiller,mas
a atriz foi escalada para ser a

protagonista da próxima novela

das seis da Globo. Carolina não

parece sentir-se incomodada por
estar fazendo urn papel que não

foi destinado primeiramente a ela:
"A personagem agora é minha.

Não importa o que foi pensado
antes. O fato da Letícia ter sido

chamada primeiro não passa de

urn detalhe", minimiza.
Por conta da mudança de

planos, Carolina teve pouquissimo
tetppo para compor a perso
nagem. A maior preocupação é

com a relação de Mariana com o

filho. A'primeira coisa que a atriz
fez foi ir ao Projac � complexo de"
estúdios da Globo no Rio'-- de
Janeiro - conhecer Pedro Malta.

Depois passou a assistir às cenas

dele na: novela e gostou muito do

que viu. "Acho que a gente tem

urna semelhança de alma de ator.

Ele tem uma concentração excep
�ional para a idade, Coloca força
no que fala e nas emoções. Tam
bém trabalho assim", avalia.

Interpretar urna mãe também
é novidade no currículo de Caro

lina. O ânimo da atriz ao comentar
a situação deixa clato urn instinto

,

maternalaguçado."Sempre quis ter
filhos, mas ainda não é o

momento. P�eciso atingir uma
estabilidade na profissão que me

permita parar tudo para cuidar do

bebê", avisa Caroli�a, que está

LuizalDantas/CZN '

I ,
'

Carolina Kasting, a Mariana de ''Coração'de Estudante"

casada há três anos com o ator Maurício Grecco.
I

A estréia de Carolina na tevê foi em uma

participação na novela "Anjo de Mim", deWaltçr
Negrão, exibida em 1996. Depois atuou na'

minissérie "Hilda Furacão", de Glória Perez, no
ano seguinte, e foi, para a extinta Manchete

protagonizar "Brida": O que seria a' gran�e opor
tunidade da atriz se destacar redundou em urn

'gra!!..de fracasso, já que a novela saiu do ar antes

mesmo do desfecho. Mas Carolina jura que não

ficou frustrada, 'já que teve o reconhecimento do

público. "Às vezes saio �a rua e as pessoas dizem

que se lembram de mim como Brid�. Fico até

arrepiada quando falo isso,porque é tão f�tástico
saber que o que sobra do seu trabalho é a forma

pela qual você se dedica", presaa atriz, que acredita
ter aprendido muito na novela ao ser dirigidapor
Walter Avancini, falecido no ano passado. "Ele 'II'exigia muito de mim", lembra.

Pará a carreira, o trabalho em "Brida" foi urn

I'benefício, mas para, o bolso Carolina,não pode II
dizer o mesmo. Até hoje ela ainda não recebeu o

"IIpagamento pela novela. "Ganhei o processo na I

justiça. Mas é aquela coisabrasileirade ser.Ninguém II
faz nada. Parece que precisam penhorar os bens III!da família Blochi:, reclama. Problemas à parte,
Caroliria conseguiu se destacar na pele da I

determihada Rosana de "Terra Nostra", novela I

de,Benedito Ruy Barbosa exibida ém 1999, após
amargar um período em "Malhação" no retomo

àGlobo. A atriz não tem dúvidas ao eleger Rosana '

sua personagem maismarcante. "Eu'já estavamais
madura co1Jlo atriz. O ápice do prazer naminha
carrefra foi urna cena com a Ana, Paula Arósio,
que fazia a Giuliana, do encontro das rivais. Es

távamos muito emocionadas", conta.
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I PERSONAGEM DA SEMANA: STÊNIO GARCIA
POR CINTIA LOPES

POpTEVÊ

NOCE

dapolêm
Depois de ficar vários dias

afastado de "O Clone" por
conta da 1eng�e, Stênio Garcia,
voltou a todo O vapor. Primeiro
seu personagem encarou o

divórcio e o atropelamento de

Jade, interpretada por Giovanna
Antonelli. Agora, nessa fase de

discussão sobre o clone, Ali está
totalmente envolvido. Muito

chocado com a notícia, o

personagem de Stênio vai fazer

de tudo para convencer Albieri,
papel de Juca de Oliveira, a
revelar a existência do clone e

enfrentar o julgamento das

pessoas. "Para o Ali, diante de

Deus não tem jeito; porque o

pecado já foi cometido. Mas
acha que o Albieri deve revelar

'Para ficar com a/consciência

tranqüila", explica.
A perplexidade do personagem
é tanta que ele vai se questionar
o tempo todo e buscar uma

\ resposta de Alá para a situação.
"Mas por mais amizade que
tenha ao Albieri, acho que ele

nunca vai aceitar", imagina. Ali
também vai se empenhar para
impedir a aproximação de Jade
e Léo, vivido por Murilo

Benício. "Ele acha que o clone

não é uma pessoa abenço,ada,
pois veio ao mundo contra a

vontade de Deus", argumenta.
Stênio considera Ali um dos

'persor:a,g;ens,�ais difíceis quejá
interpretou. E como o veterano

,

adora estudar, a prepar�ção
para "O Clone" foi um prato
cheio. ".fi cultura muçulmana é

difícil. Tive de me dedicar

muito", conta. O problema foi

I: a falta de tempo, já que o ator

II fazia "A Padroeira" e saiu da
\

I' trama para entrar diretamente

em "O Clone", que 'estava com
problemas de escalação de

'

elenco. "Meu persona,gem
passou por Lima Duarte, José
Mayer e outros. Ou eu fui o

(

mais barato ou estava designado
a mim", brinca.

Pedro Paulo Fig.ueiredo/CZN

Stênio Garcia, o ,Ali de "O Clone" -

p - O afastamento da novela por causa da dengue chegou a

, prejudicar o seu trabalho?
R- O personagem é muito composto e essa composição exige
permanência. Meu caso de dengue foi bem grave. Não podia ler, ver
tevê, fazer qualquer esforço. Então, na volta, tive de retomar a

embocadura do personagem. E já entrei violento, gravando 20 e tantas
.

cenas por dia. Meu personagem tem a função de falar e como o

enfoque maior está na discussão do clone, participo muito.

, p - Você vem emendando trabalhos há bastante tempo. Vai

conseguir tirar as férias que tanto quer?
R - Gostaria muito de ficar quatro meses afastado. Mas não sei se vou

/ poder. Está quase certo da Globo reestrear o seriado "Carga Pestda".
Eu e o Antonio Fagundes nOS botamos à: disposição da casa: Mas
como ele vai fazer uma participação em "Terra Esperança", próxima
novela das oito, acho que o projeto vai ter de/esperá-lo. Já fiquei sabendo
q�e eu também' devo entrar em "Terra Esperança" numa das fases da
novela. Estou sempre querendo tirar férias e não consigo, Mas acho

que aGlobà vai me dar pelo menos um mês e pretendo ir para Nova
Iorque assistir a todos os espetáculos teatrais.

P - Aos 70 anos de idade e 50 de carreira, onde você encontra

disposição para trabalhar tanto?
.

)

R - É urna questão de saúde. Digo sempre para as minhas filhas terem

cuidado com a vida. Não fumo, não bebo, não faço noitadas e isso dá

disposição. Dei' o meu primeiro salto mortal ao� 57 anos, quando fiz
o bobo da corte Cocoran em "Que Rei Sou Eu?", do Cassiano Gabus

Mendes, Vamos.ver o que vou fazer aos 70 (risos). Também adoro o
, m�u trabalho 'e ainda não fiz, o papel ideal. Sonho em viver o

protagonista de "Fausto", de Goethe.A história de um cara que vendeu
:li alma para realizar os desejos-me fascina.

'

P - Ninguém levava muita fé em "O Clone", tanto que vários
atores rejeitaram papéis. Você imaginava esse sucesso? '

R- Como a Glória Perez e o Jayme Monjardim dizem, existe urna

filtragem natural. Quem aceitou estava determinado por Alá. Para
mim foi muito bom ter entrado, mas também foi difícil sair de "A
Padroeira". A sorti:: é que eu não tive de resolver nada.

"Falta

glamour à
tevê

brasileira. "

CARLOS MASSA,
O Ratinho,

cujo
. programa no

S BT é ague
mais explicita

isso.

"Fumo; sou preguiçoso/ como de tudo e não gosto de
academia. A sorte'é que não fiz um personagem que tivesse

,
. .

de ficar de sunga ôupelado o tempo todo." DALTON VIGH, o

Said de "O Clone", dizendo que não é vaidoso.

'�s gravadqrás me convidam para gravar discos porque
estou fazendo aula de canto/ mas recusei todos. Eles não

\

entendem que faço aulas só porque canto muito mal."
NANA GOUVÊA, que 'integrou a primeira edição do "Casa dos

, /

Artistas", no programa "Estilo Rammy", da Rede TV!.

\ .

"O que mais me atrai numa mulher é o caráter e a bunda.
Mas não necesserismente nesta ardem." PEDRO' BIAL,
jornalista e apresentador do "Big Brother Brasil".

IIQuando comecei na tevé. disse que não ia olhar para es

ses números/ mas isso não durou dois dias. Me· viciei

completamente." ADRIANE GALIST,EU, apresentadora do "É
. Shaw", da Record, sobre a preocupação com os números
do Ibope.

"ãescobrtmos que ela teve medo de 'pegar câncer' e fugiu. II
-, \

ANA MARIA BRAGA, apresentadora do "Mais Você", da Globo,
sobre a secretária de cozin'ha do programa, urna senhora
crédula e simples que abandonou o trabalho quando Ana

Maria revelou que estava com câncer.

"Nascemos por um bursco, comemos por um buraco.
respiramos através de dois buracos/ transamospor um
buraco e. vamos terminar nUI1J buraco.

u JOANA PRADO, a

Feiticeira, filosofando no "Casa dos Artistas 2". ,

. . I

"Muita gente quer ganhar um prémio de revelação/ mas
acaba queimando o filme antes de receber o troféu. "S UPLA,

após ser eleito a revelação da tevê pelo confinamento na

primeira edição do "Casa dos Artistas", na noite de

premiação da APCA (Associação Paulista de Críticos de

Arte).

Wo momento as minhas armas estão guardadas atrás da

porta. Antes botava o olho e dizia: 'quero aquele."
Vera Holtz, a Bárbara de "Desejos de Mulher", sobre sua

fama de "caçadora",
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1

ONZE HOMENS E UM SEGREOO
17h15 - 19h;30 - 21h45

FIlMi/HORÁRIO

PETER PAN

14h15 '

DIA OE TREINAMENTO
16h30 - 19h - 21:30 (SEX, À DOM,)

14h - 16h3Q..- 19h - 21h30 (SEG, À' QUI.)

,A ERA DÓ GELO
) 14h30 - 16h15 - lsh2
••••• o•••••••••• \'

•••••••

Os EXCÊNTRICOS TENEMBAUMS'
20h - 22h

3
E.T, o EXTRATERRESTRE
15h

BLUMENAU - RUA SETE DE--5ETEMBRO

1

\

UMA MENTE BRILHANTE

18h30 - 21h15

SAU FI1Mi/HORÁRIO

AERADO GELO

13h45 - 15h3-0 - 17h15-

i
. , . , , ,', ,

, U MA LI çÃO S E AM O R

t9h - 21h40
.
i

2 A VINGANÇA DE MO-SQUETEIRO
I3h30 - 15h45 " 17h50 - 19h55 -,22h

3'
CINIl MAJESTIC

15h - 18h - 21h

4 E,T. O EXTRATERRESTRE
14h15 - 16h45
••••••••••• <

ONZE 'HOMENS E UM SEGREDO

19h15 - 21h50

5 JIMMY NEUTRO,N: O MENINO GÊNIO

14h

ELES SÓ PENSAM NAQUILO
16h - 18hl0 ,- 201Í - 21h45

PETER PAN - DE VOLTA A TERRA DO NUNCA

14:45 - 16:30

JOINVI LtE - RUA VISCONDE .DE TAUNAY

1

19h - 21h30
'

,

IAU FIlMi/HORÁRIO
,

A ERA DO GELO
I.,'

: '14h - 15h45 - 171130
• .• • • • " ••••

_

•• ,., 0.,"

U MA LIÇÃO DE AMOR

,19h15 - 21n45

2
A VINGANÇA DO MOSQUETEIRO

14h15 - 16h30 - 18h45 - 21h

; ,

P�T�R' P�� -'DE VOL�A'A'TE'R�A '00' N�N'C;
" 13h45 - 15h30 - l,7h15

-3

4

• ,e.!' ••
'
•••• o" • o,' ••

UMA MENTE BR;LHAN�E
.' ••

it
• .�. • ",

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

GÊNERO

.A

, p

D

A

D

-. POR FERNANDO MIRAGAYA
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APRENDIZ
do imProviso
NOME: Fábio Azevedo'.
NASCIMENTà: No dia 7 de fevereiro de 1979,
em São Paulo.
APELIDO: Bã. "Quando erapequeno parecia
o Bam-bam dos Flintstones; pois quebrava
todos brinquedos e rascava as caixas".
Estréia na tevê: Como o Oto em "Sandy e

J un ior". , ,

PAPEL INESQUECÍVEL: Romeu, da peça
"Romeu e Julieta" no .ano passado.
PERSONAGEM QUE COBiÇA: "Qualquer um louco
ou completamente diferente de mim.".
O QUE vt: NA TELINHA: "OS Slmpsons",
enlatados corno "Friends" e "Os Normais".
O QtJE NÃO V�,NEM AMARRADO: Proqrarnas de
auditório.

."

O Q,UE FAZ QUANDO ESTÁ DE BOBEIRA: "Vou ao

cinema. Se deixar, vou três vezes num

mesmo dia": 'I
LIVRO: "Estou tentando terminar de ler 'O
Senhor de Anéis'. Mas vi o filme, fiquei
decepcionado e perdi um pouco o inter
esse. Mas vou continuar".
fILME FAVORITO: "OS Suspeitos", de Brian

Sinqer,
PALADAR AP,URADO: Comida italiana.
O QUE NÃO PODE FALTAR NA GELADEIRA: Iogurte.
SE NÃO FOSSE flTOR SERIA: "Um profissional
relacionado com desenho".

.

A MELHOR VIAÚM: Natal, no Rio Grande do
Norte. "Andar nas dunas foi maravilhoso".
MULHER BONITA: Michelle Pf�ifer
HOMEM BONITO: "As-çarotas' defiram- pelo
Brad Pitt".

.

CANTO,R: Bano Vox, do U 2. • !, '\
CANTORA: Billie Holiday.! i

ATRIZ: Meryl Streep e Fernanda Montenegro.'
Ator: Paulo Autran e Jack. Nichol.S'6n ..
SONAOOE CONSUMO: "Ter um, Porsch�".
CARRO: Fiat Palio.

.

PERFUME: Emporio Armani.
BEBIDA: Chá gelado.
COLEÇÃO: De gibis e filmes em DVD.
PROGRAMA PATROCINADO PELA FtJN�I: Ir ao

. 'ri

supermercado.
TIME: Corinthians.
HOBBV: Cinema e quadrinhos .

MANIA: "De ze-Io.iomo muito conta das
minhas coisas'; �

FILOSOFIA DE VIDA: "Sá gostar de quem gosta �

de mim".
-

rINVEJA: "Um sentimento muito feio".
IRA: "Dos políticos brasileiros".
'LUXÚRIA: Daniela Sarahyba.
PREGUIÇA: "Uma coisa que venho cultivan-

•

do ultimamente".
GULA: Carpaccio de carne.

VAIDADE: Vestuári o.
COIBIÇA: Sucesso profissional.

Fábio Azevedo, o, Fábio de "A Turma do Didi"

Quando começou a gravar "A Turma do Didi" Fábio
\

. ,

Azevedo conheceu de cara o perfil de improvisação que reina

em programas de Renato Aragão. O. personageln do jovem
atol" paulistano de 23 anos era para' se chamar Bruno. Só que
em toda cena Renato acabava o chamando de Fábio. No

meio da gqv�.ção o. comediante, então, acabou batizando o

pers,onagem
.

com o m'e,��o nome do ator: Mas foi apenas
uma das primeiras situações 'em que Fábio teve de se acostu

mar aoestilo incc}n��divel de Renato Aragão, que costuma

'sair do te:cto e taze1;,'piadas fora do script corri a mesma

facilidade cóm que faz careta? "Ele aparece no meio de uma

cena com um extintor de incêndio e a gente tem de dar
.

prosseguimento à ce�a. É �uito divertido. Dá vontade de rir,
mas na maioria ?as vezes eu consigojéngolir' o riso'l.'explica:

,

Fábio ficou mais conhecido na tevê ,depois de interpretar o
( Marcelo em "Malhação" noano passado. Mas o ator não foi

f .

parar em "A TUrma do Didi" por acaso. Desde a época da

novela vespertinaglobal que ele já vinha sendo convidado para
fazer uma participação no infantil dominical comandado por

R�nato Aragão. " Na época estava preso a 'Malhação', mas
logo que saí fizeram o convite novamente", recorda o ator,

que reconhece estar adorando 'o formato de "A Turma do

Didi". Para ele, o ritmo do pr?grama é menos maçante que o

de "Malhação". "Tinha muito .texto, muita gente em cena. Já
com o Renato, além 90 ritmo,menos puxado, há o improviso,
que é uma coisa muito sadia p'arã o ator", compará, !

Apesar de já ter,' gra\,�.dp vários episódios de "A Turma do

Didi", Fábio ai�<il'a'nã(l;toi contratado pela Globo. Mas, de
forma discretá,i8�:átob�;tís.tá torcendo par,a isso. "Mas não estou

forçando uma bar{i,p,a.�a nadi"; garante Fábio, que no

próximo mês começa arodarno Rio de Janeiro o longa- .

metragem "1972", de José Emílio Rondeau. "Vou fazer um
vilão neste filme':' conta.animado,
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SE CORREIODOPOVO SOCIAL SÁBADO, 6 de abril de 2002

MÚSICA
Hoje, no Allegro Restaurante Bar, tem
Daniel Fagundes com seu vasto repertório
da MPB, a partir das 21 horas. Allegro
Restaurante Bar, alegria em cada prato.

RODA DE VIOLA
A Associação de Moradores dos bairros
Vila Lenzi eNovaBrasília e aEEBProfessor
Giardini Luiz Lenzi convidam a

comunidade e povo emgeral para a 3"Roda
deViola - Mostra deTalentos, a realizar
se hoje, na Escola Giardini Lenzi, naVila

,

I Lenzi. As inscrições podem ser feitas na
escola ou na Loja Móveis Gomes, ern
hotirio comercial, gratuitamente. Não
esqueça, é hoje.

BAILE
Hoje (6), a partir das 21h30, na Sociedade
Aliança, acontece baile com a escolha da
'Garota e Garoto João Rornário; com
animação da banda Paisagem. Ingressos
antecipados àvenda a R$ 5,00 nos Postos
Mime da Walter Marquardt e Rio Cerro.

Vá e divirta-se; agora com a pista que
balança totalmente reformada.

LIVRO
"Festas de Rei" (K6nigfeste), lançado pela
ACSTVI (Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu) e
organizado pela historiadoraRegina Toassi
Kita, é excelente fonte de pesquisa e leitura \

pois registra o passado e presente das

associações de tiro. O livro tem 262páginas .

e nele é possível conhecer a história das

sociedades, daACSTVl e da Schützenfest,
com textos e fotografias.

BEATLES
A Adavi, Ajadefi, Apae, AMA, Casa da

Amizade, Gapa e Novo 'Amanhã

promovem hoje, no Big Bowlling, show
com "Metralhas Beatles Again", às 23

horas. A venda de mesas e ingressos será

revertida para as associações. Vale apena
conferir este grande show e colaborar as
entidades assistenciais.

CONCURSO
Estão abertas �s inscrições par_a a 1" fase do

mais cobiçado concurso infantil do Brasil.
O objetivo é descobrir novos talentos para
meninas de 4 a 15 anos, divididos em

Mirim (4a 7 anos), Infantil (8 a 11) eJuv�nil
(12 a 15). Envie duas fotos - uma de

corpo inteiro, outra de rosto, colocando
no verso da fóto o endereço, altura, peso,
idade e data de nascimento - pará: Miss
Brasil2002,RuaEugênioAntônio Zanetti,
64, Vila Augusta, Guarulhos-SP, CEP
07025-150. Mais informações no

(OXXJ1)6422-4110, 6422-6258 ou pelo faxl
6421-5126. Site: wwwmaisonmiss.com.br

'

I

Da E: Miss Brasil

Juvenil, Ariane
G isele, Sorocaba-S P;
Infantil, l.uana Maia

Baggio, Sta. Maria
RS, e Miss Brasil

Mirim, Paula Eduar

da C. Miguel, São

José-SC, com o orga
nizador Degivaldo
Bernardino da Silva

Heryksen I<aue Frey Jansen está com

pletando 14 anos- de idade nesta 'data
(6), e está recebendo beijos e abraços
dos pais, Nelson e Adelaide, e uma

beijoca da maninha, Ernanue ly.
Parabéns!

'

<'

I

Empresário Renato Raboch
(E) e o presidente da Aciis,
Paulo Mattos, em .evento na

Caraguâ Veículos
�---"""""

Altamir Ricardo de Souza

Com presença marcada no 10 Salão do 'Deslqn - Jaraguá do Sul-

SC, as arquitetas Danyela Vedana, Cris Aldrovandi e Silvana Pretto,
representando o design que é desenvolvido em Jaraguá do Sul

Esp��&
CRIAÇOE.S EM �\.�.L ARTESANAL

Convites Üe, Ca$amento
r '\t,,," ,'\"_ '�

Albuns Perso,palizados
,

inatura...

CENTER

•
eD's - DISCOS - FITAS

/

Av.' Mal'. Deodoro, 406
370-2647 ,

Guida' Müeller completa hoje (6) 50 anos. Muitas

Ifelicidades e muitos anos de vida é o que desejam

lOS familiares
,

'
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Imobiliária Menegotti Ltda .
http://wwW.immeneg�tti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

•

.,
CRECIW 550-1

f(f:
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul

•

•• I M o 8 I L I A R I A (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro
MENEGOTTI »<:

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOSCLIENTES CADASTRADOS.

5221 TERRENO - VILA LENZI - R.N°600

(MARCULINO MARTINS), LOTE 24 - FRENTE =

18,25M - LADO DIREITO = 24,67M - FUNDOS =

19,90M - LADO\ ESQUERDO = 32A5M. Área do
. I

terreno 521.22 m2 Preço: 13,000.00

.

5230 T E R R E N O - T R E S R lO S DOS U L -

R.PREF.JOSE BAUER LADO N° 1665 - FREN,TE
= 24,00M - LADO DIREITO = 30,00M - FUN DOS =

24,00M - LADO ESQUERDO = 38,OOM. Área do
terreno 800.00 m2 Preço: 28,000.00

•

5238 TERRENO - VILA RAU - LOTE 29-

LOT.RENASCENÇA- TERRENO DE ESQUINA-
19,45M X 21,40M. Área do terreno 416.38m2

Preço: 20,000.00

5240TERRENO - BARRA DO RIO CERRO - LATERAL
DA R.PASTOR ALBERTO SCH NEIDER - TERRENO

(42,00M X 50,00M),COM UMA CASA DE MADEIRA
DE 50,00M2. Área do terreno 2,092.00 m2 Área
Benfeitorias 50.00 m2 Preço: 25,000.00

5244 TERRENO - VILA NOVA - R.PEDRO GONZAGA,
N° 40 - TERRENO COM 627,00M2 (17,50M X 35,82M).
OBS:EM CIMA DO TERRENO TEM UMA CÁSA DE

MADEIRA QUE SERÁ RETIRADA NO PRAZO DE 90

DIAS, APOS A VENDA. Área do terreno 627.00 m2

Preço: 64,000.00

5249TERRENO - CENTRO - R.WALDEMAR
LESSMANN - FTE -66,60M - FDOS- 87,30M - LD.

76,40M - LE.22,00M. Área do terreno 3,431.00 m2

Preço: 218,000.00

5259TERRENO - ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO
COM 50.000,00M2 (FRENTE 48,40) COM A RUA

JARAG UA. Área do terreno 50,000.00m2
Preço: 170,000.00
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Barra:
A imobiliária da Barra

•

376�OO"5
RUA ANGELO RUB I N I, 1 046 b_0__c_r_ro_'_s_u_I_@_n_e_t_u_n_o_.c_o_m_.b_r _

Casa alv. cl
11 O,OOm2, cl laje,
3 qtos, sala, copa,
coz. mobiliada, 2
bwc, lavanderia,
despensa, chur.,
gar., murada - Ruo
João Moas: lote
30 - Ouro Verde -

aceita terreno no

Jaraguá Esquerdo,
São Luis-
R$ 45.000,00

•

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

masagem e doset, todos
mobiliados cl madeira mogno
e cl sacada, cl piso em mad. e
trabalhos em gesso, 2 salas, 3
bwc sociais, copa, cozo mob.,
escritório, lav., 2 despensas,
chur. cl balcão em gra-nito�

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

R$ 220.000,00,
aceita outra casa

até R$ 50.000,00 e carro

•
..

• •

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, J207 - Jaraguá do Sul! SC
,

vilsoncorretor@terra.com.br

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

OI

•

OI

•

•

Fone 371-2357

118- SANTA
LUZIA- Casa

mista, 2 qtos, sala,
coz., prédio cf 2
aptos, 90m2 cada +

sala coml,' cf 80m2•-,

Terreno 2.500m2•

R$ 65.000,00

•

111- VILA LENZI -

Casa em alv.x /
1B4,OOm2,4 qtos, sala/
coz., 2 bwc,lav., gar.
p/ 3 carros. Terreno

c1495,OOm2• Rua 107
\

(Paraíba).
R$ 60.000,00

. . . •
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CADERNO PARCIMÓVEIS CORREIODO POVO - 7
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,RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820-J

CENTRAL DE VENDAS
e

•

•

e 11373-0283
Rua' Irineu Vilella Veiga, 137· - ,Centro

GUARAMIRIM - SC

Cad. 379 - Casa em alve
naria com 112m2 - 3 quar
tos Terreno com

728,50m2 - Ruà Barracão
.

Recanto Fel iz

R$28.000,00.

CÓd.. 897 - Casa mista com

149,60m2 - 3 quartos - Ter
reno com 840m2 - Rua
Gerônimó Corrsa - Avaí
R$1 00.000,00 ..

e

e

•

e

e

. I

Casa alvenaria com 90nm2
- 2 quartos - Terrenp com

435m2 - Rua Jaime Bardin
- Bela Vista - Amizade -

R$35.000,00.

Cód. 978 Casa
madeira com 91m2 - 3

quartos � Terreno com

700m2 Rua
Athanásio Rosa
Centro - Centro - R$
55.000,00.

.

Cód. 1056 - Casa alva
naria com 160m2 - 1

quartos -.2 suítes - pis
cina - Terreno com

980m2 - Rua Henrique
Noenberg - Centro -

Centro - R$90.000,00.

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

Avaí - R$32.000,00.

Cód. 384 - Casa alve
naria com 120m2 - 3.

quartos - Terreno com

686m2 - Rua Servidão
Rodolfo Aquilino
Buzzi Avaí
R$60.000,00 _)

,

• •

, Atendemos aos sábados das 8h as 12h
MARIMAR IMOVEIS Fone/Fax: 275-0051

E-mail:marimar@netuno.combr
Rua Fritz Bartel, 77 - '5L 03 - Baependi - Próx. RecreativaMarisol

CÓd. 973 - Casa em alvena
ria com 240m2 � 2 quartos -

suíte - Terreno com 425m2
- Condomínio Dona Benta
- Bairro João Pessoa -

R$80.000,00.

Cód. 380 - Casa mista com

80m2 - 3 quartos - Terre
no com 382m2 - Rua Pas
tor Lange Junior - Imi

grantes - R$ 25.000,00.

Cód. 982 - Casa mista com
150m2 - 4 quartos - 01
suíte - Terreno com

450m2 - Rua Geraldo
Jung - Nova Esperança '"

", R$ 28.000,00.

Cód. 385 - Casa alvenaria
com 105m2 - 3 quartos -

Terreno com 300m2 - Rua
Francisco José, Maria
Tepasse - Nova Esperan
ça - R$15:000,00 + finan
ciamento.

Cód. 383 - Casa alvenaria
com l' 10m2 - 02 quartos -

01 suíte - Terreno com

380m2 - Rua Urbano
Rosa - Vila Lenzi

Jataçuá do ISul
R$70.000,00 .

e

TOPOGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUCÃO - CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO '

,

TERRENOS,:
São Luiz _ Loteamento'Mariano � Com área
a partir de 325m2, próximo Colégio Jonas Alves.
Valor a partir de 8$ I 0.000,00, sendo entrada
de R$ 3.000,00 + parcelamento até 60 vezes

São Luiz.- Ref. 30 _ Com área de 1.091m2•
Valor R$ 16.000,00.
Vieras - Ref. 13 - Com área de 600m2 , próxi
mo a Creche. Valor R$ 25.000,00 (Negociá
veis)
Vila Rau - Ref. 08 - Com área de 427m2 ,

próximo Supermercado Tonin. Valor R$
, 18.000,00.

,

)
)

Barra do Rio Molha - Ref. 167 _ Com área de
774m2, próximo Loja -de Mat. de Construções
Winter. Valor R$ 23.000,00
Baependi _ Ref. 50 ...:: Com área de 12.300m2,
próximo da Metalúrgica Trapp. Possui 02 lagoas
pequenas e O I grande; nascente de água; árvores
frutíferas; ribeirão que passa pelo terreno; casa e

rancho de madeira. Valor R$ 170.000,00
Ilha da Figueira _ Ref. 80 .:Com área de 551 m2,
nas proximidades do posto Belhing. Valor R$
11.000,00.

e

CASAS:
Vila Lalau - Ref. 12 _ Em Alvenaria, sendo: 03
dormitórios e demais dependências, Valor R$
75.000,00 (Troca-se por imóvel de menor va

lor).
Amizáde - Ref. 62 - Em Alvenaria c/148m2,
sendo: 04 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 35.000,00
Amizade - Ref. 72 _ Em Alvenaria, sendo: OI

suíte, O I dormitório 'e demais dependências. Va
lor R$ 50.000,00
Barra do Rio Cerro _ Ref. 63 _ Em Alvenaria,
sendo: 03 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 37.000,00
Barra do Rio Cerro - Ref. 87 - Casa Mista.

e

sendo: 02 dormitórios e demais dependências. Valor
R$ 24.000,00
Barra do Rio Molha _ Ref. 81 _ Em Alvenaria, sendo:
04 dormitórios e demais dependências. Terreno com

I 145.50m2 -.' Vidor R$ 85.000,00 I

Centenário - Ref. 166 _ Em Alvenaria c/250m2,
, sendo: 03 dormltérios e demais dependências. Possui

piscina. Valor R$ 70;000,00.
Três Rios do Norte _ Ref. 56 _ Casa de Madeira,
sendo: 02 dormitórios. Valor R$ 7.200,00.
Vila Rau _ Ref. 40 _ Em Alvenaria cf 72m2, 'sendo:
03 dormitórios e demais dependências. Valor R$
27.000,00

Vila Rau - Ref. 04 _ Em Alvenaria cf 150m2, sendo:
, 1

O I suíte, 02 dormitórios e demais dependências. Valor
R$ 45.000,00

Ilha da Figúeira _ Ref. 74 _ Em Alvenaria, sendo: 03
dormitórios e demais dependências. Valor R$
28.600,00 (Aceita-se parcelamento) .

Vila Lenzi _ Ref. 69 - Em Alvenaria, sendo: 02 dormi
tórios e demais dependências. Valor R$ 33.000,00
Estrada Nova _' Ref. 68 - Em alvenaria, sendo: 02
dorrnitórios e demais dependênclas. Valor R$
22.450,00 (Aceita-se terreno de menor' valor)

Nereu Ramos - Ref. 60 - Em Alvenaria, sendo:) 03
dormitórios e demais dependências. Valor R$

• . -'

45.000,00 (Troca-se por imóvel de menor valor) I Vila Rau _ Ref. 59 c Ein Alvenaria cf 352m2,
sendo: O I suíte, 07 dormitórios e demais depen
dências. Valor R$ 95.000,00

APARTAMNTOS:

Baependi - Ref; 600 _ Com 127m2 de área

construída, sendo: 03 dormitórios e demais dependên-
"cias. Valor R$ 60.000,00
Baependi - Ref. 112 _ Com 250m2 de área

construída, sendo: 03 dormitórios e demais dependên
cias, garagem para 06 carros. Valor R$ 120.000,00
(Negociáveis) I

Vila Lenzi _ Ref. 82 _ Com 74,17m2, sendo: 03
dormitórios e demais dependências. Valor R$

,

"-.
48.000,00 '

SOBRADOS:

laraguá 99 - Ref. 02 - Em Alvenaria c/254m2
sendo: Piso inferior _ Sala'comercial (com Bar Equipa
do), cozinha, depósito e dois Bwc's. Piso Superior _ 03
dormitórios e demais dependências. Possui Cancha de
Bocha. Valor R$ 60.000,00 (Excelente ponto. co-
,merdal. Estamos abertos à negociação)

Ilha da' Figueira � Ref. 43 _ Ema Alvenaria, sendo: 02
suítes, 04 dormitórios e demais dependências. Valor
R$ 95.000,00

•

São Luiz _ Ref: 79 _ Em Alvenaria cf 240m2
sendo: PISO TÉRRIO - sala comercial cf 60m2 e.

uma Kitinet cf O I dormitório, cozo e bwc. PISO ..

SUPRIOR _ 04 dormitórios e demais dep. Valor
R$ 15.000,00 (Aceita-se sítio em troca)
Ilhá da Figueira _ Ref. 168 _ Construção Mista, e

sendo: 02 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 11.000,00

"

SíTIOS:
Barra do Rio Molha - Ref. 170 _ Com área de
45.000m2 com 02 casas em Alvenariá sendo:
Uma cf 100m2 (02 dormitórios e demais depen- e

dências); Outra cf 64m2 (02 dormitórios e demais

dependências); Construção nos fundos (Garagem)
cf -48m2• Possuí lagoa de peixe; nascente de água;
riacho (córrego); reflçrestamento de 'eJc;alipto; e

árvores frutíferas. Valor R$ 75.000,00
'

Três Rios do Norte' _ ,Ref7l. _ Com área de
23.400m2 sendo 50% plana sem benfeitorias.
Valor R$ 53.000,00

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES� CONFIRA.
"Temos Carta de Crédito Imobiliário, para: e

aquisição, construção ou reforma.
"Temos casas em construção e também cons

truímos.
"Financiamos o .irnével utilizando o seu FGTS.

• •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GINÁSTICA, SALA DE

JOGOS, PISCINAS,
QUADRA ESPORTIVA,
,QUIOSQUE E PLAY
GROUND. PREÇOS DE:

R$ 150.000,00 À R$
162.000,00 S/ ACAB. •

INTERNO (PARC.
DIRETO C/ O

PROPRIETÁRIO).
TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873-J

,
,

,
"

�.: .�ç������!:�y� CADERNO PARCIMOVEIS S.��.�?�� .6. �.e. �?�! '. ?;� ��.��
,
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ILHA DA FIGUEIRA -

; VENDE-SE CASA EM
ALVENARIA COM

112M2, SENDO: 03
• DORMITÓRIOS E

DEMAIS
• DEPENDÊNCIAS.

TERRENO COM
350M2. VALOR R$
45.000,00 (ACEITA-SE
OUTRA CASA NA ILHA

• DA FIGUEIRA) TRATAR:

275-0051 - CRECI
1989-J.

ESTRADA NOVA -

CASA EM ALVENARIA,
COM 02
DORMITÓRIOS E
DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.
VALOR R$ 22.450,00.
(TROCA-SE POR
TERRENO DE MENOR
VALOR). TRATAR: 275-
0051 - CRECI 1989-J

CZERNIEWICZ -

• SOBRADO, COM 04
DORMITÓRIOS 02
SUíTES E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.
VALOR R$ 95.000,00.
(TROCA-SE POR

• OUTRO IMÓVEL).
! •

TRATAR:
OI 275-0051 - CRECI
•

1989-J

• JARAGUÁ ESQUERDO
•

- CASA DE MADEIRA.
RUA ALBANO PICOLLI -

R$ 25.000,00 NEG.
TRATAR: 371-1594.
CREel 612-J

BARRA - LOT.
CASA NOVÀ II - C/
420,00M2. VALOR \

NEGOCIÁVEL.
TRATAR: 371-1594.
CRECI 612-J

FIGUEIRA' - CASA ALV.

C/ 144 M2 - 2
• QUARTOS + 2 BWC -

TERRENO C/350M2.
• PREÇO R$ 55.000,00

'

(TROCA POR
APARTAMENTO 3

QTOS). TRATAR: 371-
7931. CRECI 1741-J

CENTRO - SOBRADO
EM ALV. C/320' M2'- 2
SUíTES + 2 QUARTOS
+ DEPENDÊNCIAS.
TERRENO C/2.590 M2
- FICA COZINHA S/
MEDIDA. PREÇO R$
230.000,00. TRATAR:
371-7931.
CRECI 1741-J

\

VILA RAU - SOBRADO

C/146M2 - 3

QUARTOS. PRÓXIMO
AO MINI-MERCADO
FRANZNER. PREÇO R$

37.000,00. TRATAR: 371-
7931.
CRECI 1741-J

, VILA NOVA - SOBRADO
, EM CONSTRUÇÃO C/

350M2. EXCELENTE

./ VISTA DO
CENTRO DA CIDADE

R$ 115.000,00 (ACEITA
PARCELAMENTO E IMÓVEL
DE MENOR VALOR).
TRATAR:
371-7931.
CRECI 1741-J

AMIZADE - R.JOAO
BATISTA RUDOLF, 500 -

PARTE SUPERIOR: 1 SUíTE,
3 QUARTOS, SALA DE

ESTAR, COPA, COZINHA,
WC, LAVANDERIA,
SACADA, DEPOSITO.
PARTE TÉRREA: SALA
COMERCIAL, WC,
DEPOSITO, GARAGEM P/2
CARROS. Área do terreno
708.00 m2 Áreà
Benfeitorias 3aO.00 m2 '

Preço: 150,000.00. Tratar:
371-0031. CRECI 550-J

VILA RAU - RUA ANTON
FRIERICH,965 - CASA
MIXTA COM 03 QUARTOS,
�ALA, COZINHA, WC,
LAVANDERIA, GARAGEM.
Área do terreno 300.00
m2 Área Benfeitorias
100.00 m2 Preço:

<'

27,600.00. Tratar:
371-0031. CRECI 550-J

VILA �AU - R.CARLOS

ZENKE, LOTE 12 -

RESID.HELENA - 04

QUARTOS, SALA, COZ.,
WC. ÁR�A DO TERRENO
300.00 M2 ÁREA
BENFEITORIAS 98.00 M2

PREÇO: 25,000.00. /
TRATAR: 371-0031. CRECI
550-J

VILA �AU - RUA ANTON

FRERICHS,91- CASA MISTA
COM 3 QUARTOS, SALA,
COPA/COZINHA, WC,
LAVANDERIA, GARAGEM.
Área do terreno 300.00

"

m2 Área Benfeitorias
60.00 m2 Preço:
26,500.00. Tratars
371-0031. CRECI 550-J

SOBRADO C/ 260,00M2,
4 QTOS, SENDO 1 SUíTE
C/ HIDRO-MASAGEM E

CLOSET, TODOS
MOBILIADOS CI MADEIRA
MOGNO E C/ SACADA, CI
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. TRATAR:
376-0015.
CRECI 1589-J

OURO VERD,E - CASA
ALV. CI 110,00M2, C/
LAJE, 3 QTOS, SALA,
COPA, COZo MOBILIADA, 2

BWC, LAVANDERIA,
DESPENSA, CHUR., GAR.,
MURADA� RUA JOÃO
MAAS, LOTE
30 - ACEITA TERRENO �O
JARAGUÁ ESQUERDO, SÃO
LUIS - R$ 45.000,00.
TRATÀR: 376�0015.
CRECI 1589-J

I

VILA AMIZADE -

GUARAMIRIM - CASA
MISTA C/ 4$M2, TERRENO

C/ 437,00M2 - R$
25.000,00. TRATAR: 371-
2357. CRECI 4936

GUARAMIRIM - CASA
MADEIRA COM 105M2 - 4

QUARTOS - TERRENO
COM 793M2 - RUA
GOTEFRI KINAS - AVAí -

R$32.000,00 -

TELEFONE:373-0283 -

CRECI 820-J.

GUARAMIRIM - CASA
ALVENARIA COM

137,50M? - 03 QUARTOS
- TERRENO COM 375M2 -

RUA SILVIO SCHORK -

R$28.000,00 +

FINANCIAMENTO -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

VILA LALAU -

, CASA
ALVENARIA CI 200,00M2,
3 QTOS, (SALA, COZ.,
I;IWC ,E IGARAGEM.
RUA PEDRO AVELINO

FAGUNDES, 42 -

R$ 60.000,00. TRATAR:
371-2357� CRECI 4-936.

JOÃO PESSOA - CASA EM
ALV. C/ 78,00M2, 3
QTOS, SALA, COZ., 2

,

BWC, GAR. RUA
FRANCISCO PANSTEIN,
28 - R$ 25.00,000.
TRATAR: 371-2357.
CRECI 4936

\

'RUA ERMíNIO STRINGARI,
- TERRENO COM

9.570,49M2 - INFRA
ESTRUTURA COMPLETA �

R$45;000,00 -

NEGOCIÁVEL - TRATAR:
373-0283 - eRECI 820-J.

NEREU RAMOS - VENDE
SE TERRENO COM
1250M2. POSSUI 03 .

CASAS EM ALVENARIA

SENDO; CASA 01 - C/
135M2 (01 SUíTE,

• • • , .' : e •

02 DORMITÓRIOS E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS);
CASA' 02 - C/100M2 (03
DORMITÓRIOS E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS); CASA 03
,- C/90M2 (02 SALAS
COMERCIAS E UM BWC):
VALOR R$ 150.000,00
(ACEITA-SE TROCA POR
CASA EM JAGUÁ. OU EM

PRAIAS). TRATAR: 275-
0051 - CRECI 1989-J.

VENDE-SE APARTAMENTO
COM 74M2, SENDO 03
DORMITÓRIOS E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS, FICA'
COZINHA SOB-MÉDIDA E
JOGO DE QUARTO. VALOR

R$ 48.000,00 - TROCA
SE POR CASA. TRATAR
FONE: 275-0051 - CRECI
1989-J

ILHA DA FIGUEIRA - R.

ALEXANDRE KOELER - C/
472M2 - R$' 25.000,00.
TRATAR: 371-8814. CRECI
1873-J

GUARAMIRIM - VENDE-SE,
LOCAL NOBRE PARA
RESIDÊNCIA. R$

,

22.000,00. TRATAR: 371-
8814. CRECI 1873-J

CENTRO - VENDE-SE, COM
400,00 M2 - RUA EspíRITO
SANTO - R$ 25.000,00.
TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873-J

VILA LALAU - RUA
GERMANO HORST, C/
583M2. VALOR
NEGOCIÁVEL. TRATAR:

371-1594. CRECI 612-J

REF. 2150 - JARAGUÁ 99
-

- RESIDENCIAL MIRANDA -

TERRENOS C/ 325,00M2.
ENT. R$ 2.500,00 +

PARCo 24X. TRATAR: 371-
1594. CRECI 612-J

LOT. OLDENBURG - C/
411.00M2 (12X34,25) -

R$ 11.000,00. TRATAR:
376,0015. CRECI 1589-J

VILA NOVA - C/873,64M2
(26,41X33), RUA CARLOS

KUPAS, VILA NOVA - R$
50.0000. TRATAR:

376:0015. CR'ECI 1589-J

OURO VERDE - cl
378,82m2 16,14x23,50),
lote n I! 87 - R$
12.000,00. TRATAR:
376-0015. CRECI 1589-J

GUARAMIRIM - Cl
5.000,00M2 NA RUA 28
DE AGOSTO - CENTRO -

INFRA-ESTRUTURA
COMPLETA -

f

R$180.000,00 -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

GUARAMIRIM - TERRENO

COM 16.032,50M2 - RUA
VEREADOR JOÃO PEREIRA
LIMA - CEN'fRO - INFRA

ESTRUTURA COMPLETA -

R$250.000,00 -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

GUARAMIRIM - TERRENO
COM 504M2 - RUA PEDRO
FRANCISCO KLEIN - INFRA- ,

ESTRUTURA COMPLETA -

R$10.000,00 - CENTRO -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

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

I

CENTRO - ALUGA-SE,
RUA: PRESo EP. PESSOA,
PROX. COLÉGIO
JANGADA. TRATAR:
275-1594. CRECI 612�

CENTRO - ALUGA-SE,
RUA: VENÂNCIO DA- SILVA
PORTO,
LADO ICRO INFORMÁTICA.
TRATAR: 275-1594.
CRECI 612-J

ESTRADA NOVA - EM

FRENTE A ESCOLA.
TRATAR: 275-1594.
CRECI 612-J

VILA LALAU - ALUGA-SE,
R. MAJOR JÚLIO FERREIRA,
318. TRATAR: 275-1594.
CRECI 612-J

EDIFíCIO VITÓRIA RÉGI,A
- APTO. NI! 303 A - ÁREA
DE 111.70M2 - 3 QUAR
TOS E DEMAIS DEP., 1
VAGA GAR. RUA PEDRO
AVELINO FAGUNDES, 45 -

R$ 55.000,00. TRATA�:
371-8814. CRECI 1873-J

COND. AMIZADE - APTO,
NIl 302 - SEMI-MOBILIA
DO, 3 QTOS E DEMAIS
DEP. R$ 44.200,00.

.

TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873-J

RUA ADOLFO SACANI -

36 - APTO. COM 306M2, '

:.iCOM SUíTE + 2 QTOS,
DEP.DE EMPREGADA, 2
GAR. E DEMAIS DEP.
EDIFÍCIO C/ GRANDE
SALÃO DE FESTA, CHUR.,
SAUNA, SALA DE

. .' •

ED. SCHIOCHEt - 1

SUíTE, 2 QTOS, SALA,
COPA, COZINHA, BWC, •

LAV., SACADA E I

GARAGEM. 11l ANDAR,
NIl 104. PRÉDIO C/
PISCINA, CHUR.
COLETIVA, C/ MESA
BILHAR, PLAYGROUND, •

QUADRA POLIVALENTE.

R$ 75.000,00 NEG.
TRATAR: 371-1594.
,CRECI 612-J

AMIZADÉ - APTO ED.

SUtLEN (1 SUíTE + 2

QUARTOS). PREÇO
R$ 52.000,00 A '

R$ 55.000,00.
TRATAR: 371-7931.

CR,ECI 1741-J

TRÊS RIOS DO

NORTE - VENDE-SE,
COM 23.400M2.
R$ 53.000,00.
PaNE: 275-0051 -

CRECI 1989-J

SANTA LUZIA -

VENDE-SE, COM

450.00QM2,
PRÓXIMO DA

AGRORRAÇÕES
GUMZ. VALOR R$
250.000,()0. MAIS
200.000M2 PRÓXIMO •

AO ARROZ ITAJARA.

R$ 60.000,00.
TRAT�R: 275-0051 -

CRECI 1989-J

•
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NEREU RAMOS -

VEND�-SE, C/
30.000M2 TODA
FECHADA COM

ARAME, SENDO: 02

CASAS (153M2 E

54M2), 02 LAGOAS

DE'PEIXE, PASTAGEM.

R$ 82.300,00
(EXCELENTE
OPORTUNIDADE).
TRATAR: 275-0051.
CRECI 1989-J
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SCHROEDER -

(BRAÇO DO SUL) - C/
52.000,00M2, COM

CA,SA DE MADEIRA,
'. G�LPÃO, ÁGUA
NASCENTE E

P�STAGEM.
R$ 60.000,00.
TRATAR: 371-2357.
CRECI4936

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODO POVO -13
............................................................

R$ 7.800,00. Tratar: 276-3223. met., gas. Tratar: 9905-2848.ótimo estado. Valor R$ 4.90p,OO +

16 prestações R$ 236,00. Tratar:
370.3244 ou 91124950.

branco. R$ 11.000,00, aceito troca.
Tratar: 370.3244 ou 9112·4950.CRÉDITO PARA IMÓVEIS PARATI - Vende-se, 92, Cl 1.8, 2P,

bege. Tratar: 3714225 .>
KARMAN GHIA - Vende-se; 70,
vermelho, motor 1.600. Tratar:
275-1444, el Marcelo.

GOL PlUS" Vende-se, 96. Tratar:
371-7212. GOl- Vende-se, Speeial, 99, vermelho,

el 58.000km, único dono. R$10BOO,OO.
Tratar: 91044412, el Alisson.

PARATI - Vende-se, er 1.8, 94,
bordô, gas, Tratar: 371-5343.,KOMBI - Vende-se, 91, ale. R$

5.900,00. Impecável. Tratar: 275-3331.
GOL - Vende-se, 96, 1.6, CU,
impecável, el som. Entr. + finanC.
Tratar: 370.4071 ou 9112-9320. PASSAT - Vende-se, TS, 80, ótimo

estado. R$ 2.500,00. Tratar: 273-1001.
GOL - BX, ano 85, cor branco. Valor
a combinar. Tratar: 370.2275. KOMBI TREllER - Vende-se, 77,

motor novo, el frlgobar, pia, fogão,
cama casal e armários, R$ 4.000,00.
Tratar: 376-0580.

GOL - Vende-se, 88, branco, ale. R$
4.000,00. Tratar: 371-9699, após
15h, el Marlize.

PASSAT - Vende-se, 80, bege, em
bom estado. R$ 1.800,00. Tratar:
9122-1157.

GOL - Vende-se, 83, motor AP, 1.8,
ale. Bom estado. R$ 3.000,00., aceita
troca. Tratar: 372'2402, el Mareio.

.erêdlto para construção,
, \

reforma, ampliação ou para
compra do seu imóvel.

KOMBI - Vende-se, 91, ótimo
estado. R$ 4.900,00 (financio).
Tratar: 275-0329.

I

GOL.,. Vende-se, 92, ci, 1.6, verde
met., ótimas condições. R$ 6.500,00.
Tratar: 9111-7012 ou 275-3191, a noite
el Roni.

,

PASSAT POINTER - Vende-se, 88,
1.8, álcool, preto. R$ 5.000,00.
Tratar: (47) 379-1062 ou 9963-5090.

GOL PlUS - Vende-se, 95, gas.
Tratar: 9963-7641.

KOMBI FURGÃO - Vende-se, 96, imp.
R$ 7.900,00. Tratar: 370.8622.

GOL BX - Vende-se, 85, branco, el
aro de liga leve, ,3 pontas. R$
3.000,00. Tratar: 370.2275.

POlO CLASSIC - Vende-se ou troca

se, 1.8, 97, branco, eompl. - ar.

Troca-se por apto próx. centro ou

assume finane. Tratar: 9955-4946.

GOL - Vende-se, 95, 1000, prata,
aerofoleo traseiro. R$ 7.500,00 ou

R$ 2.000,00 + 36x R$ 270,00.
Tratar: 273-1001.

Informações: (47)
322-8328 ou 9123-3552

lOGUS - Vende-se, cu, 1.8, 95,
verde met., gas, alarme, som e

desemb., imposto pago. R$
9.700,00. Tratar: 276-0440'.

GOL - vende-se, MI, 97, 8 v, verde

�;�����g�ado. R$ 11.000,00. Tratar: POlO CLASSIC - vende-se, 97/97,
completo, com ar, direção, vidros,
travas, cd e rodas. Excelente

estado, 53.000km. R$ 17:500,00.
Tratar: 275-0405 ou 9993-3206

I

GOL - Vende-se, 1.0, 95, bege. R$
7.500,00. Tratar: 373-3298, el' Pedro.

Plantão: Sábados, Domingos e Feriados

Trabalhamos cf autorização do Bànco Central, I
,

I
,

EspecialiZada em

estofamento;
automobilístico

em couro e

tecido'

GOL - Vende-se, Glll, 16V, 00, com
ar, único dono. R$ 18.300;00.
Tratar: 372-0764 ou 9953-9966.

claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.

SANTANA-Vende-se,l.8, 89, gas., aro
liga leve, porta mala eletr. E som CD
Pioner. R$ 5.800,00. Tratar: 371-6238:

I

ii
I
I

FUSCA - Vende-se, 77, 1.500,
branco. R$ 2.3ÔO,OO. Tratar: 9952-
7084, el Mara.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, 89. R$
4,000,00 entro e assumir finane.
Tratar: 370.2146, el Odézio.FUSCA - vende-se, 76, branco, gas,

Tratar: 9963-7641 SANTANA - Vende-se, cornpl., 95, GIi,
2.0, inteiro. Tratar: 371-1988, el Mqreos.

FUSCA - ano 85, motor 1600, cor
branco. Aceito moto no negócio..
Tratar: 370-7678,falar com Gilmar.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, 92, branco,
gas. Tratar: 9903-2936.FUSCA- Vende-se, 77,1.300,

branco, ótimo estado: R$ 2.500,00.
,
Tratar: 370-9190, el Porsírio.

E-lTJail: estofariagaucha@netuno.com.br
www.embrainfo.com.br/estofariagaucha

SANTANA - Vende-se, 97, eompl.,
instalado a gás. R$ 16.000,00. Tratar:
373-2563.

GOL - 1,8, a álcool, ano 92, em
ótimo estado.Valor R$ 6.400,00.
Tratar: 370.0724 ou 9975-4,667, falar
com Fernando.

R.lSCA-Vende-se, 76. Tratar. 9963-7641.

FOSCA - Vende-se, 79, branco,
ótimo estado. R$ 2.500,00 à vista.
Tratar: 275-3729, el Claudete, a
partir das 18 horas.

lOGUS - vende-se, 93, Cl, grafite,
rodas, isufilme, ar quente, desemb.
Tras., em ótimo estado. Tratar:

8.300,00. Tratar: 9991-6637. ,

GOL - Vende-se, Cl., 1.6, prata, rodas.
R$ 9.800,00. Tratar: 9975-1110.

GOL - Vende-se, 80, DX, branca,
gás. R$ 2.200,00. Tratar: 372-2402. SANTANA - Vende-se, compl.ipreto,

97. R$15.900,OO. Tratar: 376-1949.
GOl.- Vende-se, 1.8, Gl, 97. R$
8.900,00 + 27x R$ 285;00. Tratar:
273-0735, el Gilberto.

GOL SPECIAl - Vende-se, 99,
vermelho, únrco dono. Tratar: 9104,
4412, el Alisson.

GOL - Vende-se, S, 83, gas., verde.
Tratar: 9963-8002.

� SANTANA QUANTUM - Vende-se,
,86. Tratar: 371-7212.FUSCA - Vende-se, 74, branco, em

ótimo estado, R$ 1.400,00 à vista.
Tratar: 373-0919, el Lia.

LDGUS-Vende-se, 93. Tratar. 9963-7641.

GOL - Vende-se, 96, 1,0.
R$ 10.000,00. Tratar: 371-9730. GOL SPECIAl - Vende-se, 00100,

branco. Valor a e6mb. Tratar: 370.4810.
SANTANA QUANWM - Vende-se,
96, compl., gás natural. R$
13.500,00. Tratar: 373-2563.

PARATI- Vende-se, 1.6 MI, 97,
Branca. Tratar: 370.3113.

,

GOL - Vende-se ou troca-se por
maior ou menor valor, Cl., 1.6, 90/
90, bom estado. R$ 4.900,00.
Tratar: 9104:7233, el Armando.

FUSCA - Vende-se, 77, bege, ótimo
estado, cl aro esportivo. R$ 2.000,00.
Tratar: 370.3545, cl Valcinel,

GOL - Vende-se, 95, prata, aerofoleo
tras. R$ 7.350,00 ou 1.900 + 36x R$
274,00. Tratar: 376-1772.

KOMBI - Vende-se, 82; diesel. R$
4,000,00. Tratar: 370.1778, cl Dinarti.

PARATI - 1.6 Cl, branca.
R$ 12.800,00. Tratar: 9973-5770.

'

VOYAGE - Vende-se ou troea-se por
moto, 84. R$ 2.900,00. Tratar: 9963-
7968, depois das 18h.

GOL - Cl 1.6, 92, gasolina, verde
metálico, rodas de ligi') leve, emFUSCA - Vende-se, 80, amarelo PARATI- Vende-se Cl 1.6, 90, azul.KOMBI - Vende-se, Furgão 1.600 .

.
GOL PlUS - Vende-se, 16V, 98,

\

!
I

\'.

Rodas Esportivas
ÁRO 14 R$ , 0.0.00

'1

ROPAS .. AMORTECEDORES - ESCAPJ\MENTOS - :BALANCEAMENtO"� GEOMETRIA
. ' JIÍ", \ ', ....

: ,',',_'. _'o .," '_
"

JARAGUA DO SUL Rua Rétnoldo RaU, 4·33 - Centre
GUARAMIRIM' - Rua 28 de Agosto, 1578 Centro-

,
-

,

(41) 311-5564
(47) 373-1016

.. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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capacidade pi
15ton., 1590,
branco, cl rodular.
R$ 58.000,00.
Tratar: 9992-0343,
cl Braulio.

JEEP - vende-se Grand Cherokee Umit

Execuüve, 96/97, preta, completa, turbo
diesel intercooler. R$ 60.000,00. Aceita
se automóvel de menor valor. Tratar:
370-8336 ou 9973-3560, clOsmar

CHÁCARAMOTO TAXI
ENTREGA RÁPIDA

Atendendo Jaraguá e Região
NÃO PERCA TEMPO - LIGUE E CONFIRA

São João do ltaperíü
Vende-se ou troca-se por

propriedade em Jaraguá do'
Su ou praia, cj 12 margas,
2 casas de alv., parabólica,
fone, 2 piscinas, galpão de
festas, lagoa de peixe,
pomar, pasto, etc.
Valor a combinar.
Tratar: 372-0665.

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 99754667.

MOTOS NOVAS_ E USADASCAMINHÃO PUMA
- Vende-se, 95, cl
baú. Tratar: 9973-
9120 ou 370-2261.

VEíCULO ANO COMB. COR

RF 93 G Vermelha

XT225 00 G Azul

Ind.250 98 G Preta

OT200 95 G Preta

NX200 ..
98 G Verde

XLX 250 89 G Preta

CB4500X 90 G· Vermelha

CB 400 85 G Preta

Titan 125 02 â Vermelha

Titan 125 .... 00 G Vermelha

Titan 125; . 99 G Azul
v-

98 G VermelhaTitan 125 ..
Bis 100 00 G Verde

YBR 125 02 G Preta

BMW 325i 93 G Cinza

Prestamos Serviços de Entrega: Indústria, Comércio e Residência,
Pagto. Conta: Luz, Agua, Telefone

LADA UKA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 4p, carro vindo da Rússia.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

ENTREGA DE GAZ MERCEDES 11l.3
- Vende-se, 87,
cl d.h., rodoar,
ótimo estado de

conservação.
R$ 20.000,00.
Tratar: 370-2328.

I
I'

BESTA - Vende-se, GS, 99, compl.,
registro no DETER e prefeitura pI
opção de serviço. R$ 25.000,00 +

24x R$ 1.090,00, nego Tratar:
37Hí916.

PUMA GT - Vende-se, 79, verde, fibra
de vid. R$ 2.500,00. Tratar: 9952-6889.

estado de conservação.
R$ 8.250,00. Tratar: 371-7842,
275-0435 ou'372-0136, cl Edilene,

PICK UP WILLYS -vende-se, traçada
com carroceria original, em ótimo
estado. R$ 4.500,00_ Tratar: 276-0287
ou 276-0373.

'

SAVEIRO - Vende-se, CL 1.8, 92, cl
opc., R$ 5.000,00' entro + 20x R$
185',00. Tratar: 9122-9337.

VOLKSWAGEM -

Vende-se ou troca
se, 6.90, aceito
caminhão cl
carroceria de
menor valor.
Tratar: 372-0391
ou 9965-8875.

BUGGE - Vende-se, 99, cor azul.
Valor a comb. Tratar: 370-9282.

HONDA CIVIC - Vende-se, 99,
câmbio automático, prata, compl.
R$ 28.000,00. Aceita-se carro 1.0,
valor máximo R$ 8.000,00. Tratar:
371-3993 ou 9973-8281.

RURAL WILLYS - vende-se, 75:
motor 6Cc, mecânica excelente. Valor
a comb., pronta pI trilha. Tratar:
276-0031 ou 276-0544.

VOYAGE - vende-se, 86, cor prata,
gas. Valor R$ 3.500,00. Tratar:
9905-2385.

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.

BR 280 Km 57, n'11'49 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 373{)917/373-138:L-Guaramirim- se

MERCEDESCLASSEA-Vende-se, 20001
2001, preta, compl., cl bancos em couro.

Baixa km. R$ 33.000,00. Tratar. 370-8336
ou 9973-3560, c/Dsmar.

VOYAGE - Vende-se, 90, CL 1.6, álc.
Tratar: 9963-7641.

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
verde, 63. R$ 7.500,00. Tratar: 370-
3244 ou 9112-4950.

CARONA Vende-se, 86, álc., 5·
marchas, motor 4 cilindros, branco.
R$ 2.800,00. Tratar: 9123-0513,
cl Cris.

VOLK5WAGEN-Vende-se, 89, 7.90
cl baú de 5m, amarelo.
R$ 21.500,00. Tratar: 9975-2765.

menor valor. Tratar: 373-1580.

VOYAGE-vende-se, 88. R$
4.000,00. Tratar: 37(}Q290. :CBX 200 - Vende-se, 00, preta. Valor

negociável. Tratar: 373-1580, cl Marli.
MERCEDES - Vende-se, 88, 300-E,
impecável,compl., azul marinho. R$
28.000,00.Aceitatroca. Tratar. 999Hl858.

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
80, bege. R,$ 11.000,00. Tratar:
370-31244 ou ,9112-4950.

JEEP - Vende-se', 57, capota
conversívelmotor 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 Munia.PEUGEOt - 504, diesel, revisada,

vendo ou troco. Valor R$ 14.800,00.
Tratar: 370-8622.

TOYOTA - Vende-se, Bandeirantes, 78,
toda, reformada, motor cl garantia,
bomba nova, chassi alongado. Aceita
se carro de menor valor na nego Valor
a comb. Tratar: 370-8094, cl Antonio.

CB HONDA 400 - Vende-se, 83. R$
1.800,00. Tratar: 9121-5180, cl Jaison.

CBX.250 - Vende-se, Twister, 01/02,
cl 3.700km, vermelha. R$ 5.000,00
+-12 prestações fixas de R$ 285,56,
nego Tratar: 373-0642 ou 373-4268.VENDE-SE PEUGEOT 306 XSI

95, branco, completo, ar, direção,
vidro, trava, alarme, tanque elétrico,

volante escamuteável,
IPVA 2002 pago. R$ 12.800,00.

Tratar: 9955-0504

PEUGEOT 306 XSI - Vende-se, 95,
branco, completo, ar, direção, vidro,
trava, alarme, tanque elétrico, volante
escamuteável, IPVA 2002 pago.
R$ 12.800,00. Tratar: 9955-0504,

CB 450 - Vende-se, 89. R$
3.000,00. Tratar: 370-1161.

TREILER - Vende-se, Turiscar

Brilhante, de luxo, cornpl., cl ar.
R$ 5.000,00. Tratar: 371-9375, cl Adir.

.CG 125 - Compra-se, 90/91. Tratar:
CBR 450 - Vende-se, 91. R$ 7.500,00 '�76-1699, cl Clóvis.
ou financ. de R$ 1.500,00 entradarnals ,

36vezes R$ 273,18. Tratar: 911;[:5'Çl64; CG 125- Vende-se, 83. R$1.10Ó,00.
Tratar: 373-2887.

CBX 200 - ano 98. R$3.800,00 financ.:
Tratar: 373-3001 ou 9952-7084clMara. CG. - vende-se titan, Okm. R$ 816,00
------------- e, 'oe. entrada, saldo 36 x R$ 158,00.
CBX 200-Vende-se ou troco, cJ9.000km:,·; B�inde Capacete. Tratar: 373-3001 ou

R$ 2.800,00 + pres., aceita-se moto de" 99,52-7084 cl Mara - hor. Comi.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus- semi-novos. Ótimo . CAMINHÃO GMC - Vende-se, 98,

r'

CONSÓRCIO REGATA
INDISCUTNELMENTE O M�LHOR

.

�.

.,

,

CARROS e,m até 60 MESES MOTOS em até 60 MESES·,..
.' .

A PARTIR RS 8..0,18
Grupos especiais com contemplações todo mês
FINAN(IAMENTO TODA·.'lINHA HONOA
Só 10% de entrada e saldo em até 36'X Fixo

NOVOS E USADOS
A PARTI R RS 130,00A PARTIR R$' 275,00

I
I

.1
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CG - Vende-se, 01/02.' Entrada
R$ 2.500,00 + 27x R$ 81,00, verde.
Aceito moto usada, Tiatar 9952-

.

7084, pI Mara.

CG - vende-se, 2001, verde.
R$ 3.500,00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 cl Mara - hor. ComI.

CG - Vende-se, 85. Tratar: 9992-8489.

CG - Vende-se, 84, vermklha, ótimo
estado. Tratar: 9965-8875.

CG - Vende-se.zêô, branca, ótimo
sstado.Tratar: 9965-8875.

CG TITAN - Vende-se, 98, azul
metálica. R$ 2.800,00 ou 36x

R$118,00. Tratar: 9111-5064,

CG' TITAN - Vende-se, 01.
R$ 3,600,00. Tratar: 275-0325.

FALCON - 400" azul, ano 00. Valor
R$ 8.300,00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 horário comercial, falar
I -com Mara.

2 GARELI - Compra-se. Tratar cl
Raquel na portaria da Urbano,
manhã, ou Rua Luis Bortoline, 290.

GARELI - Compra-se, bom estado,
cf doc. Em dia. Tratar: 371-6600.

HONDA - Vende-se ou troca-se,
NX400 Falcon, 00. Tratar: 9975-0383
ou 37().8622.

HONDA - XR 200, entrada +

prestação R$ 97,QO por mês. Tratar:

9973-8955, falar com Nick.

HONDA BIZ - Compra-se, 2001,
pago a vista. Tratar: 370-6360 ou

370-1186, cf Evertom:
HYOSUNG CRUISE - i25, ano 97,
vermelha, 20.000 Km originais.
Tratar: (47) 374-1588.

HYOSUNG - Vende-se, super eab
50Ce, '97/98, amarela, gas.,
Valor a eomb. Tratar: 370-8649.

NX SAHARA - Vende-se, 350, 96, azul.
R$ 4.250,00. Tratar: 9962-2826.

SUZUKI - Vende-se, 76, vermelha,
motor, caixa e pintura novas. Tratar:
370-1724.

'XLX- 350, ano 91. Tratar: 374-1588.

XR 200 - Vende-se, R$ 500,00 entro .

+ 42x R$ 186,00. Tratar: 370-5651,
cf Antonio. ' )

XR 200 - Vende-se, 99.
R$ 2.900,00 entro + 39x R$ 98,00.
Tratar: 9973-8955.

YAMAHA - vende-se, YZ 125, 92.
R$ 2.800,00. Tratar: 370-0724 ou

9975-4667.

YAMARA:125 - vendo ou troco, ano
81, R$ 350,00. Tratar: 371-1335.

serviços

/
CORREIO DO POVO 15

Produtos de Limpeza Ltda.

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

�./ . "">,

Cloro desinfetantes �370-7271

,

R$ 13.000,00 a

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

Central do Brasil.

Informações:
9981�3627, últimas
vagas - ligue já.

o Melhor atendiMento'" da êidade .

Detergentesmultiuso e

Produ�os de Limpeza em Geral

Rua Reinoldo Rau, 519 - Centre - Jaraguá do Sul - SC

*Massagem Terap�utica
*Depilação I

'*'Manicure

B (47) 275-0279 * 9963�6820

CRÉDITO
R$ 15.000,00 à

R$ 65.000,00_
parcelas à partir de

R$136,00
Aut. do Banco Central

Int. 9981-3627

OORMITÓRIOS, COZINHAS, ESTOfAOOS
E MUITO MAIS PA�A SEU LAR ...

VOCÊ EHCOHTR� AQ,UI!

FAÇA-NOS
UMAVlSITA

,

"

»,

'Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - jaraguá do Sul - se 372-0002
-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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M
Il'IMqulnas IndOstrla
• CorMrnio ltcla. - ME

Trabalhamos com vem/as e conset1os:
• Motores Estacionários � Motossero
* lavo Jato * Roeadeira

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

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

GRUPOSGERADORESDE ENERGIA
'Venda 'Locaçõo 'Conserto 'Montagem

Drogaria e Farmácia IOFA

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

911

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

ALUGA-5E - quarto para 1 pessoa,
próx. ao centro. R$ 150,00. Tratar:
376-1540.

ALUGA-5,E - quarto em residência

Pt! moça em Jaraguá, Tratar: 373-
lé49, hor. comI. atê 17h ou 9122-
9867, após 17h.

ALUGA-5E - quitinete, pref.
Mobiliada. Tratar: 372-5p25 ou

372·5031, cl Paulo.

ANTENA DE CELULAR - Vende-se,
rural. Tratar: 9111-6982 ou

276-1007.

ANTENA PARABÓLICA - Vende-se,
Tec Sat Digital. R$ 300,00. Tratar:
376-2305, cl Vanderlei, após 18:30.

APARELHO DE ESTÉTICA - Vende

se, 3 em 1, drenagem linfática,
hionisador e isométrico. Tratar: 373-

2850, cl Adriana.

APARELHO DE SOM - marca CCE
com controle, 3 CDs, 2 meses de
uso. R$ 350,00. Tratar: 375-2190,
cl Viviane.

'

APARELHO DE SOLDA - Vende-se,
oxigênio marca PTU, pgro em 2x R$
200,00. Tratar: 372-2316.

APARELHO TELEFÔNICO - Vende

se, sem fio, da AIWA, azul cl
branco. R$ 80,00. Tratar: 376-3062, '

cl Elaine.

AQUECEDORES (1) - vende-se, a
gás. Tratar: 9992-7162.

'ARMÁRIO - Vende-se, estante pI
escritório. R$120,OO. Tratar: 370-6316.

ARRECADO roupas e brinquedos pI
crianças carentes e para os índios
do Piraí. Tratar: 371-7341.

ASPIRADOR - Vende-se,
profissional pI lavar estafamento.
Tratar: 9992-8489.

ASSADEIRA DE FRANGO - Vende

se, pI 30 frangos. R$ 300,00.
Tratar: 373-2887.

ASSADOR DE CARNE - Vende-se, a'
gás, R$150,OO. Tratar: 371-4547.

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

BANHEIRA HIDRO. - Vende-se,

nova, compl. pi instalação. R$
650,00. Tratar: 371-4497.

BARRACA - Vende-se, 5 pessoas,
2 qtos e 1 varanda. R$ 200,00.
Tratar: 9952-8563, cl Edson .

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, cl duas bocas, ideal pI
camping ou pI quem gosta de

cozinhar em pequenós espaços. R$
130,00. Tratar: 37.0-0464.

COLEÇÃO DE SELOS - Vende-se,
comemorativos do Brasil, completo
por selos, por blocos é 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· Vende-se, 486 +

impressora HP 6000. R$ 750,00.
Tratar: 370-8615.

COMPUTADOR - Vende-se, 350,
completo, menos impressora.
R$ 900,00. Tratar: 371-4497.

CONCHA - vende-se, para retro

escavadeira. Tratar: 9992-7162.

CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se pI
comércio, seminovos, juntamente cf
toda linha de roupas masculinas,
femininas, infantis, moda íntima e

bijouterias. Valor a cornbí. Tratar:
370-5518, cl Paulo.

CONTRA-BAIXO - Vende-se, aro
plus 2, 4 cordas, semi-novo. Tratar:
9111-1731.

DISC MAN A�WA - Vende-se, ótimo
estado. R$130,OO. Tratar:370-7866.

DISK MAN - vende-se da marca

Sony, semi-novo. R$ 110,00., Tratar:
370-7398, cf Plínio.

DISK MAN - vende-se Sony, quase
novo. Valor R$ 100,00. Tratar:
370-7398, falar com Plínio.

DIVIDE-SE 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; cf
Carlos, após 18hs.

DIVIDE-5E APTO - Procura-se moça,

apto mobiliado no centro. Tratar:'

371-5824ou 9962-7692.

DIVIDE-5E APTO - cl estudante.
Tratar: 9993-8575, cl Adriano.

DIVIDE-5E APTO - Procura-se moça,

apto no centro. Tratar: 9122-6408,
371-6543 h.c. ou 371-3068, cf
Marise.

ESCORREGADOR - vende-se, pi
playgrund. R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. cf prof. Ademar.

ESPELHO - Vende-se, cl armário pI
bwc, cl 3 portas, 45x70cm.
R$ 35,00. Tratar: 370-0464.
-------------------------/

ESTANTES DE FERRO -Vende-se,
/

branca. R$ 200,00. Tratar:
274-8329 ou 274-8264, cl Simone.
ESTEIRA ELÉTRICA - Vende-se, cf
apenas 3 meses de uso, cf nota
\

s

I esta
em diliculdade���
linanceira ou,

amorosa�

Procure

Salete
Vidente, Cartomante e Benzedeira

�n�lu C(lM �OIAMil�A!]i
Fone: (0**47) 370·2937

Rua Leopoldo JoãoGrubba, n° 77
APto. 04 • B. Jardim Centenário
Jaraguá do Sul· S C

fiscal. R$ 350,00. Tratar: 276-3345,
cl José ou Sandra,

ESCORA DE EUCALíPTO - Vende

se. Seminovos, cl 2,70 de comp.
por R$ 0,50 cada. Tratar: 370-8221
ou 911&3241.ESTEIRA MECÂNICA - seminova .

Valor R$ 150,00. Tratar: (47)
375-2190, cl Viviane. FERRAMENTAS - Vende-se, várias

para torno. Tratar: 371-0742, cf Mário.
ETERNITE - Vende-se, 40 folhas,
6mm, medidas l,10x2,44.
R$ 430,00. Tratar: 370-0464.

FILMADORA - Vende-se, Panasonic
M2000: Tratar: 273-0885, cl Joel.

ESTOJO DE MISSANGAS - Vende-se, FILHOTE DE PINCHER - Vende-se.

várias peças cf 4 alicates. R$ 250,00, "ratar: 373-3787, cl Noeli.
nego Tratar: 376-3572, cl Ticiani.

FILMADQRA - Vende-se, Panasonic.

ESTOQUE DE LOJA - Vende-se, em Tratar: 276-0605, após 17h.
Joinville, estantes, mesas cl
cadeiras, estofados, etc. Tratar:
(47) 453-1023 ou 3025-4549.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:
9121-2362, cf Joilce.

ESTUDANTES - que vão pI Joinville
a noite e queiram dividir
combustível. Tratar: 9975-4984.

FILMADaRA - Vende-se, M9000,
Panasonic, grande. R$ 1.500,00 ou

até 3x. Tratar: 373-3805 ou 9111-

0125, cl Marli ou Valdir.

TERAPIA OCUPACIONAL

FILMADORA -

Vende-se, JVC,
colar. Tratar: 371-
7976. ,) I

BARCO DE ALUMíNIO - Compra-se,
motor 15hps e carretinha. Tratar:
275-2277 ou 9102-4424, cl Élio.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se,
5m de alumínio, cf partida elét., cl
motor- Jonhson 30hp, 91, cJ
carretinha. Valor a comb. Tratar:
376-1827 ou 370-4095.

��. �i�9io �pizia
Crefito-5/ 621 FPTO

Formação:
* Terapeuta Ocupocionol
* Neurologia (pós-graduando)
* Confecção de Órteses

FOGÃO - vende

se, 4 bocas, valor
a combinar.
Tratar: 373-3787

cf Noeli:

BASSET COFAP - Compra-se, filhoté
macho, pura. Paga-se atê R$ 60,00.
Tratar: 371-6475, falar cl Jô.

BATERIA - vende-se, Dolphin azul
marinho em ótimo estado e um

microfone sem fio. Tratar: 372-4402
CI Sêrgio.

Atendemos: crlençes, àdolescentes
e adultos, na éree da reabilita�ão.
* Síndrome de Down;
* P,C - Paralisia Cerebral;
* AVC - Acidente Vascular Cérebro]:
• TCE - Traumatismo de Crânio Encefálico;
• DM - Doenças Mentais;
* LM - lesado Medular..

Rua CeI, Procópio Gomes de Oliveira, 1291
Fone (47) 371-4335 / 9952-4011

FOGÃO - vende

se, auto-limpante,
marca Aquarium,
6 bocas.
Tratar: 372-2955.

FOGÃO - Vende

se, 6 bocas,
, marca semer auto

limpante, bom
estado. Tratar:

372-2955.

FREEZER

Vende-se, de 3

gavetas.
R$ 250,00.
Tratar: 370-9282.

FREEZER

Vende-se,
metalfrio,
vertical, 280L, 5
gavetas.
R$ 250,00.
Tratar: 371-6056.

FREEZER

Vende-se,
horizontal,220l,
azul, silencioso.
R$ 400,00 ou zx

R$ 200,00.
Tratar: 376-1540.

GALPÃO -

Vende-se,
estrutura

metálica,
montado e

coberto. Melhor

preço da região.
Tratar: (47)
9975-2825, cl
Silvio.

BATERIA DE CELULAR ECARREGADOR
NOKIA - Vende-se. Valor a comb. Tratar:'

9121-2362, cl Joilce.

BERÇO - vende-se, valor a comb.
Tratar: 373-3787 cl Noeli.

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

BICICLETA ERGOMÉTRICA - Vende-se,
marca Calai. Valor a comb., seminova.
Tratar: 371-4921, cf Marilene.

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

CA,MA - Vende-se, nova, de solteiro,
madeira maciça. Tratar 376-0081, cl
Emerson.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se.

R$ 70,00. Tratar: 370-9282.

CARRINHO DE BEBÉ Cf COBERTOR
- Troca-se por bicicleta ergométrica.
Tratar: 370-9282

CARRINHO DE CACHORRO QUENTE
- Vende-se. R$ 960,00. Tratar:
370-2718.

CARTUCHO - Compra-se, vazio de

impressora. Tratar: (45) 9965-6980.

CELULAR - Foi roubado, celular
baby, cor vermelha. Paga-se
recompensa a quem recupera-lo.
Tratar: 379-2170.

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, cf Samuel.

CELULAR - Troco, Ericson de cartão

por esteira elétrica. Tratar: 370-9282.

CELULAR - Vende-se, Nokia. R$
150,00. Tratar. 9111-6982 ou 276-1007.

CELULAR - Vende-se, global cl
cartão, tem pouco tempo de uso.

R$ 200,00. Tratar: 376-3363,
cl Cristiane.

CELULAR - Troca-se, Sansung
Voicer Compact, pré-pago global,
por um computador usado. Tratar:
370-9806, cf Marcos ou 9104-3040.

CELULAR LG - Vende-se, de cartão

cl crédito. R$ 270,00. Tratar:
372-0395.

CERCADO PARA BEBÉ - Vende-se,
R$ 160,00. Tratar: 370-1973 ou

9975-1299, cl Prof. Ademar.
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CED,RO ,MOV'EIS
* Cozinhas
Planejadas;
* Mesas e

Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
*Artigosde
Decorações.

AGORACOM MÓVEISDEGRAMADO

(47) 376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

(próx. Çaixa Econômica) - Jaraguá do Sul - SC

FRIGOBAR - Compra-se. 80 lltrós,
pago à vistá. Tratar: 9953-5554.

GALPÃO - Aluga-se, 100m2, próx.
Samae. R$ 250,00. Tratar: 273-
6113, após 17h.

GALPÕES - Aluga-se, 2 galpões, na
Av. Pref. Waldemar Grubba. Tratar:
37Q{)422.

GANGORRÀS - Vende-se, R$
120,OO.Tratar: 370-1973 ou 9975-

1299, ej Prof. Ademar.

,) GELADEIRA E FREEZER - Vende-se,
Cônsul Slirn, tam. médio. Tr�tar:
371-7976.

GEL)\DEIRA - Compre-se. Tratar:
376-3434.

GRADES PARA JANELA -

1.80xl.50. R$ 70,00. Tratar: 9903-
7156, ej Paulo.

GUARDA-ROUPA - procuro guarda
roupa para ser doado, estou
necessitada. Tratar: 275-3678, ej
Malvína.

IMPRESSORA - Vende-se, Epson 1500
A3, ploter de recorte, boca de 25. Preço
de ocasião. Tratar: 370-8563.

IMPRESSORA DE CÕDIGO - Vende
se. Tratar: 371-7842, el Edilene.

IMPRESSORA MATRICIAl

Compra-se, marca Citizen, usada,
em boas condições. Tratar: 371-
9201, ej Raimundo.

INDÚSTRIA DE ESQUADRIA DE

ALUMíNIO - Vende-se, completa,
em funcionamento. Preço a eomb.
Tratar: 372-3680 ou 9903-4382.

INFESTADEIRA DE MALHAS -

Vende-se, em ótimo estado, ej 1,70
de largura. Valor a eomb. Tratar:
373-3232 ou 9909-0502.

ISO'POR - vende-se, 135m2 pj
isolamento. Tratar: 9992-7162.

JATO DE AREIA - vende-se,
completo, compressor e cabines.
,R$ 3.800,00. Aceita carro no nego
Tratar: 9113-7636.

JETSKY YAMAHA - Vende-se,
sentado, 91; ej carretlnha, R$
4.000,00. Tratar: 9902-0348, ej
Eduardo,

JOGO DE MOVEIS PI lOJA - Vende

se, valor a comb., ej 1 ano de uso.

Tratar: 370-5518.

,

KIT TElEMENSAGEM - Vende-se,
el 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.

,

LAVAÇÃO DE AUTOMOVEís-
Vende-se, no centro, ótima

'

clientela. R$ 3,500,00. Tratar: 372-
0391 ou 9965-8875.

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 ej Noeli.

lOCADORA - Vende-se, cornpl., el
1200 fitas de vídeos, expositores e

.

balcão. Tratar: 376-1090.

lUMINOSOS - Vende-se ej 3,7xl,10,
ej 4 meses de uso. R$ 350,00. Tratar:
373-3232 ou 9909-0502.

lUSTRE (2) - vende-se.Tratar:

,
9992-7162.

'

MÂQ. COSTURA - Vende-se,
modelo reta, Yamata. Valor a eomb.
Tratar: 9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, Reta,
industrial, seminova. R$ 450,00.
Tratar: 371,4497.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se ou

troca-se, marca Closley, antiga,
'

Tratar: 371-7060.

MÁQ. DE ESTAMPAR -'Vende-se,
marca rnogar, Valor a eomb. Tratar:
379-1970.

'

MAQ. DE FAZER SORVETES

.Vende-se, italiana, modo 2001, 3
anos de garantia. Aceita-se carro no

nego Tratar: (47) 379-1119 ej Ailton
ou 379-1868, ej Dalila ou Marco.

MAQ. DE FAZER SORVETES E PICOlE
- Vende-se. Tratar: 9992-8489.

MAQ. DE FAZER SORVETE
ITALIANO - Vende-se" na garantia.
Tratar: 372-1652.

MÁQUINA - Vende-se, cobertura ej
traçado e overlok; 8 mil pontos.
R$ 1.500,00 as duas, ou troco por
carro de menor valor. Tratar: (47)
345:3140, cj Tereza.

MÁQUINAS DE COSTURA - Vende

se, Inteloehe (Yamata) e trieó (Eígln
Brother Eletrônie). R$ 3.000,00 as

duas ou troca-se por moto 'de

menor valor, R$ 375-1080.

- ,
\

MAQUINA DE FRALDA - Vende-se,
deseatável. Tratar: 372-3164, ej
Fernando.

MÁQUINA ,DE lAVAR ROUPA -

Vende-se, Müller, de fibra, semlnova,
R$ 240,00. Tratar: 370-7703.

MÁQUINA DE LAVAR -, Vende-se,
Continental, 5kg, lava, enxágua,
centrífuga, frontal. R$ 350,00.
Tratar: 376-3434.

'

MÁQUINA DE REBATER ELÁSTICO
- Vende-sevzl 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 corte de trabalhar Kamer

R$ 1.300,00 (pacote ej todos tem
dese. ou avulsa). Tratar: 275-0616,

MERCADO -Vende-se,
equipamentos e estoque, éj 12
anos de funcionamento. Tratar:
372-3947.

MESA - Vende-se, 5m de cornp., ej
5em de espessura, cf bancos,
Tratar: 9992-7162.

MESA - Vende-se, em cerejeira
maciço, 90x130em, el 5 cadeiras.
R$ 230,00. Tratar: 370-(Í464.

MESA": Vende-se', marfim, ej tampo
de vidro, pj 6 cad. estofadas. ·R$
250,00. Tratar: 372-4153, ej Alex. '

MESA DE SINUCA - Vende-se.
Tratar: 9991-1781, 275-1486 ou

373-3036, ej Alceu.

MESA DE SINUCA - Ve�de-se.
Tratar: 9992-8489. Valor a eomb.

MICRO-COMPUTADOR � Vende-se,
ej OVO e CD Roon, ambos LG,
monitor 15 pol., disco de 30GB, 128
memória, ,ej,windows 98, original.
R$ 1.750,00, aceita troca. Tratar:
9955-8931.

MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete:
Tratar: 9121-2362, ej Joilee.

PAINÉIS lUMINOSOS - Vende-se,
estruturas novas e eompl. Preço de
ocasião. Tratar: 370'8563.

PAPELARIA - vende-se, no Centro,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca. Valor
a eomb. Tratar: 371-0452.

PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$1.500,OO. Tratar: 274-
8329 ou 274-8264, cf Simone.

PEDESTAL - Vende-se, 16 canhões
de luz cj catraca e 40m fio. R$

900,00., Tratar: 372-359�, ej Ane.

PINTURA - Fazemos pintura em

móveis (pátina, deeapé, etc.).
, Tratar: 9905-2929 ou 275-2229:

PLAY GRAUND ESCORREGADOR -

Vende-se, R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299, ej Prof. Ademar.

PNEUMÁTICO - vende-se, pj Truek.
Tratar: 9992-7162,

'PNEUS - vende-se, pj moto de

trilha, em ótimo estado. Tratar:
9973-3034.

. "

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

'

PRATELEIRAS - Vende-se ou troca-,
se por carro, pj loja de qualquer

,

natureza. Gôndolas el 3m cada' e
várias el vidro. Neg. R$ 6.000,00.
Tratar: 370-7398, ej Mágnes.

PRATELEIRAS - Vende-se, ideais para
lojas, de vldros e gôndolas ej 5 e 6
divisões.. Novas, el 3 meses de uso,
ótimo estado. Tratar: 371-7842.

PRECISA-5E - de moça pj dividir
apto no centro. Tratar: 371-5824,
371-7631 ou 9962-7692.

'

PROCURA-5E - pessoa pj dividir
aluguel, em Corupá. Tratar:.(47) ,

375-2177, ej Ana.
-

I

PROCURA-5E - moça para dividir apto
mobiliado, só precisa de móveis pI
quarto. tratar: 371-1500, ej Rose,
hor. comI. ou 372-0984 (noite).

PROCURO - pessoa do sexo

masculino pI dividir apto no centro.

................. � ··0·

CORREIO DO POVO ·17

Tratar: 275-2130 ou 9112-0509, ej
Carlos.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

Aluga-se por hora, '1" hora grátis,
Tratar: 275-1101 ou 9104-2393.

QUITINETE - 'Procuro para alugar ou
-, dividir, urgente; Tratar: 370-9006
ou 9101-8863, el Fábio.

QUITINETE OU CASA - Procura-se

para alugar, c! mais de 3 qtos.
Tratar: 370-;1.531 ou 9113-4116.

RETRIEVER DO LAVRADOR - Vendo

filhotes, pretos e chocolates, el
Pedigree. Tratar: 370-7978ou
99750219.

\

RODAS/4) - Vende-se, originais
para Voyagen. Tratar: 9992-7162.

RODAS - Vende-se, aro 15, marca
MomoRace, ej pneus bons. R$
1.000,00. Tratar: 376-1854, ej
Adilson.

r

RODAPÉ- Vende-se, 51m, pintado de
verniz. Valor a eomb. Tratar: 370-2718.

ROUPAS DE BEBÊ- Vende-se, roupas
usadas, em 'bom estado, de.O a 6

meses, para meninos e meninas.
tratar: 370-9228, ej Rosane.

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

SELOS - Vende-se, coteção,
comemorativos do Brasil, blocos e de

blocos, de 1900 a 2000, completa.
Tratar: 371-9543 ou 9973-8747.

SERRA FITA - vende-se para
açougue. Tratar: 376-1699.

SOFTWARE - Vende-se, estoque,
educativo e de digitação; pj usuários
de inf. ,e escolas de ed. infantil. Tratar:
'370-3623 ou 371-5006.

TA�ELA DE BASQUETE � Vende-se,

infantil, ejbase. R$ 150,00.
Tratar: 370-1973 ou 9975-1299, ej

.

Prof. Ademar.
.

\
TAPETE - Vende-se, Persa, ,3x2m.
R$ 40,00. Tratar: 372-2955.

TEAR CIRCULAR - Vende-se.
Tratar: 376-1933 ou 376-2228, ej
Arnaldo.

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

TECLADO - Vende-se, modo TSR
Vamaha. R$ 300,00. Tratar: 370-2718,

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

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

TíTULO BAEPENDI - Vende-se, R$
300,00, Tratar: 275-1371.. .

TíTULO PATRIMONIAL - Vende-se,
Soe. Aearaí .. R$ 200,00. Tratar:
9967-9864.

TÍTULO PATRIMONIAL - Vende-se, Beira
Rio. R$ 200,00. Tratar: 9997-5371.

TOCA DISCO - Vende-se,
profissional, OS 47, pró-linha. R$
100,00. Tratar: 274-8141, ej
Virgílio.

TOLDO - Vende-se, semi-novo .

R$ 100,00 nego Tratar: 370-9005.

TOLDO - vende-se 3,60 x 1,20 x

0,50, R$150,00. Tratar: 274-8329
ou 274-8264, ej Simone'.

'

TROCA-5E - carro no valor de

R$ 30.000,00 pj casa de material.
Tratar: 370-1161.-

TV :1.4' - Vende-se, coldrlda, em

ótimo estado. R$ 150,00. Tratar:
.9122-7410.

OFICIINA DE TORNEIRO - Vende

se, eompl. Tratar: 371-5640, ej
Sérgio.

'

UíSQUE CHIVAS - Vende-se, 1
litro,12 anos, R$ 60,QO. Tratar:
9122-9867.

VENTILADOR INDUSTRIAL

vende-se, 2 com ótimo preço.
Tratar: 9992-7162.

, VESTIDOS DE PRENDA:" Vende-se,
azul, ej mangas eomp. e um -..,

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

9103-9893 ou 376-0168 (ree.).

VESTIDO DE PRENDA - Vende-se,
ej armação e bombaxinha. valor a
eomb. Tratar: 373-1775,

VIDEOCASSETE_- vende-se, marca
Philips; 6 cabeças, último,
lançamento. Valor negoçiável.
Tratar: 373-1036. \

VIDEOGAME - Vende-se, mega
drive III, novo, na caixa, ej 2 fitas.
R$ 80,00. Tratar: 275-0134, ej
João, após 18h.

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

VíDEOKÊ - Vende-se. R$ 390,00.
Tratar: 370-8381, ej Jeterson.

VIDEOlOCADORA - Vende-se, ej
'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 pj instrumento
e mais 4 pj aparelho de som.

R$ 500,00. Tratar: 9111-1731.

ummmm.
'íem cheirinho de

novidade g�sto�a ,

na cídade .. � I

I
I,

Adet Chicken é a franquia mais gostosa da cidade, porque é

especializada em delícias à [ato.porções de frango,
à passarinho, polenta frita, aipim e batata ...
Hummmmmmm... deu água na boca?
Então venha provar essa prática e deliciosa novidade.

�I
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APARTAMENTOS NOVOS
"-

Suite + 2 dormitórios, sala de estar com sacada, sala de jantar,'
cozinha ampla, lavanderia, banheiro social e garagem.

Edifício com ha)l de entrada, porteiro eletrônico, interfone, área de

festa com churrasqueira, gás central; jardinagem, todo murada.

Localização: Rua Roberto Ziemann - Edifício· Suellen.

Valor R$ 55.000,00 - aceita financiamento .bancário

HI'LMAR HERTEL
Corretor de Il'!lóv/eis

Creci 9561- se I
Fone: 374- 1313 / 9973-9313

R. Mal. Castelo Branco, 380 . Trevo � Schroeder . SC

VENDE-SE
1. TERRENO SC 416, com 3.500 m2, c/casa alv, ideal para mercado ou fronsportcdorc,

a 1 km da BR 280, Prox. Kienen, Bairro Vieiras, Jcroquó.Aceitc negociar .. R$ 150.000,00
2. CASA em construção (147 m2), terreno J450 m2, prox. Marisol, R. Minas Gerais,

em Schroeder (Aceita entrada + parcelas ou troca p/< válor) R$ 28.000,00
3. CASA alvenaria, -70 m2,semi-nova,c/2 quortos+dep, Bracinho - Schroeder R$ 16.500,00
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 ScKroeder R$ 55.000,00
6. CASA alv. 147 m2, 4 quartos, terreno 450 m2, R. Guilherme Zerbin, Centro .. R$ 50.000,00
7. CASA DE CHÁCARA com 14.500 m2, casa 140 m2, 4 lagoas 'com peixes, bela vista,

,

pomar, água do moro, em Schroeder I., R$ 55.000,00
8. ESQUINA c/,SALA COMERCIAL(50m2), casa(75 m2) e imóvel(720m2), excelente ponto,

próximo Marisol, Schroeder. Aceita negociar R$ 80.000,00
9.TERRENO

. .

10. TERRENO urbano, 75 frenteX35m,c/água, R. Princesa Isabel, Schroeder R$ 50.900,00'
11. TERRENO urbano, 540 m2, Loteamento Garcia.- Aceita financiamento R$ 6.000,00
12. TERRENO urbano, 490 m2, Loteamento Garcia.- Aceita financiamento R$ 4.000,00
13. 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

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, gado, galinhas, mcrrecos, palmitos, riacho, frente p/2 rios,Bracinho, Schroeder

Branco (defronte
policlínica) -

R$ 350.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• COO 144 - ANA PAU LA - residência em alvenaria
com 3 quartos e demais dependências - proxim ao

Posto MIM E - Valor R$ 35.000,00

'"

"")
o
.....
.....
,...

o
o

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

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

TERRENOS:

., Casa de madeira no ouro verde com 63m2, terreno
com 371m2, ao preço de R$ 16.000,00- ,

• Terreno localizado a 700m. do maior centro de
festas municipais da cidade de Ponta Grossa contendo
a área de 12.000m2. com 'lagoa e nascente de água,
aceita-se imóvel em nossa região - R$-35.'OOO,00 -

• Terreno de esquina no bairro Vila Nova, frente em

,
24,10m. para rua 25 de julho com 1.000m2, R$
90.000,00 - negociável.

• Terreno localizado defronte ao Noviciado na barra
do Rio Cerrocom 50m. de frente e 25m. elos lados
direito e esquerdo - R$ 30.000,00 - negociável.

\

• ,Terreno na Vila Lenzi com rua asfaltada, fazendo,
frente em 15m. com 460m2. R$ 14.000,00 .:

• Terreno de esquina fazendo frente para a rua

João J. Ayroso com 480m2. pronto para construlç
excelente ponto comercial - R$ 28.000,00-

, • Terreno com 1.350,00m2. fazendo frente para a

I
Rua Domingos Brugnago, bairro Vila Nova ao, lado
do supermercado Breithaupt. R$ 19'0.000,00- :

• Terreno no final da Ilha da figueira com 15m. de
frente e 40m. nos lados direito e esquerdo, R$ 25.000iOO
- negociável.

• Terreno no centro da cidade com 910m2. R$
170.000,00 - Neqociável-,

• GUARAMIRIM - Terreno na Rua João Bona, com
24,50m. de frente e fundos lado direito e esquerdo em

33,00m. com a área total de 808,50m2, bairro
amizade- R$ 25,.000,00-

CASAS:
\

• COO 206 - Casa no final da, ilha da figueira com

430m2, com piscina e demais dependências, terreno
com 1.200m2 - R$ 75.000,00 -neqoclável.

\

I
.' CORU PA - Casa na cidade de Corupá próximo ao

centro - semi nova com 1 suite, 02 quartos, sala,
'

cozinha copa, banheiros terreno com valor de R$ ,

'- 45.000,00 - aceita-se imóvel em JS.

• Residência de esquina localizada a Rua Francisco
de' Paula, contendo 145m2, em alvenaria ao preço de
R$ 45.000,00-

• Área 'c'omercial local izada \a Rua 13 de maio no

bairro czemiewicz, de esqyina com um construção
em alvenaria de 80m. terreno medindo 480m2. ao

preço de R$ 70.000,00:-: negociável-

•
/

, CO O 157 - VI LA NOVA - residência em alvenaria
medindo 191,00m2 - 1 suite, 2 quartos, demais

dependencias, ficam moveis embutidos - yalor R$
130.000,00

1

• cap 131 - VILA NOVA - residência em alvenaria
medindo 225,00m2 com 3 quartos, 3 banheiros; demais
dependências - Valor R$ 120.00q,00

• COO 206 - ILHA DA FIGUEIRA-- residência em

(alvenaria�medindo 173;00m2 - 3 quartos, 2' banheiro,
demais dependências - próximo ao centro - Valor R$
60.000,00

• COO 089-'::'" ILHA DA FIGUEIRA - sobrado medindo
180,00m2 - 1 suite, 3 quaretos, demais dependecias -

prximo a Metalnox - Valor 90.000,00
.

• COO 211- BARRA DO RIO CERRO - residência em

alvenaria medindo 60,00m2 - 3 quartos - próximo a

Ciluma - ValoOr R$ 22.000,00

• COO 075 - RESIDENCIAL PAPP - residência em

alvenaria de esquina medindo 170,OOm2 - 1 suite, 3

quartos, demais dependências -.'{alor R$ 130.000,00

• ÇOD 219 - VILA LENZI - residência em alvenaria
medindo 300,60m2 -r- altro padrão - terreno medindo
aproximadamente 800,00m2 - Valor R$'120,00

• ÇOD 034 - BAEPEN DI - sobrado medindo 350,00m2
- 1 suite, 5 quartos, - próximo ao centro - Valor R$
160.000,00

• COO 213 --, VILA LENZI - residência em alvenaria
medindo 123,00m2 - 1 suite, 3 quartos, demais

dependendencias - trocá apto menor valor - R$ 55.000,00
/
• ,COO 063 - NOVA BRASIUA - residência em alvenaria
medindo 250,OOm2 com moveis embutidos - 1 suite, 2

quartos, demais dependências - Valor R$ 120.000,00

• COO 027 - VILA LENZI - Residência de esquina em

alvenaria medindo 120,00m2 - 3 quartos, demais

dependências - próximo ao Posto de saúde - Valor R$
60.000,00

• COO 200 - RIO MOLHA -,'residência emalvenarla
medindo 100,00m2, mais uma residência de madeira
medindo 6,0,0,om2 - Próximo a chácara do MIM E - Valor
R$ 45.000,0,0

• CaD 051 - RIO MOLHÁ - residência nova em

alvenaria medindo 151,00m2 1 suite, 2 quartos, demais
dependências - próximo a Gruta - Valor 53.000,00

. '_

• COO 180 - SÃO_LJllZ -N residencia em alvenaria

rnedtndo 144,OOm2 -1 suite, 2 quartos, demais dependênciás
• Residência com piscina e ampla área verde, no '- próximo ao Arroz Urbano - Valor R$ 65.000,00
Bairro Czerniewicz com dois terrenos murJdos - Valor
R$ 150.000,00

I

I..
Casa no loteamento Miranda de madeira

Araucária com aproxlmadamehte 110m2. em excelente
estado de conservação ao preço de R$ 25.000,00-

I negociável.

NECESSITAMOS
DE IMÓVEIS

-

PARA LOCAÇAO

• ANA PAU LA - residência nova em alvenaria, 3
quartos e demais dependências, terreno todo murado
- próximo ao posto I\Í'I IME

/

• ANA PAULA - LOTEAMENTO FIRENZE -.
residência nova medindo 130,00m4 - 1 suite, 2

quartos, 2 garagens - o cliente escolhe o piso e a cor

da casa - Valor R$ 55.000,00

• COO 10Çl':" SÃO LUIZ � soburado com 1 suite, 3
quartos, demais dependências - quase todo mobil lado

I ' , ,

\- próximoao CAIC(- Valor R$ 120.000,00

• COO 141- ÁG UAYERDE - sobrado com 1 suite,
3 quartos, demais dependências - próximo a Igreja
São Judas - Valor R$ 180.000,00 I

(

• CaD 114 - VILA LENZI - 1 suite, 2 quartos)
demais dependências - rpximo ao Mercado Getulio
- Valor 95.000,00

• COO 198 - NOVA BRAS,IUA - residência mista,
com terreno exelente pára comercio medindo 588,00
- Rua Jose .Emendoerfer =vàlor R$ 60.000,00

• COO 199- LOTEAMENTO MIRANDA=--residêocia
mista com 3 quartos e demais dependências - Valor

R$ 20.000,00
,

'

• COO 201- CENTRO -lanchonete completa com

instalações para lanches, 'refeições, sorveteria' ou
qualquer outro tipo de fest Iood - próximo ao

terminal rodoviário - Valor R$ 45.000,00

• C09 013 -ANA PAU LA-residência em alvenaria
3 quartos e demais dependências, mais uma sala
comercial- em frente ao colégio - Valor R$ 49.000,00

• COO, 129 - VILA RAU - residência em alv.enaria
com 3\quartos e demais dependências, com um terreno

perfazendo 2 esquinas - próximo ao Posto Cldade '

Valor 70.000,00
• COO 058 - ANA PAU LA - sala comercial - mais
uma residência em alvenaria - mais um galpão em

alvenaria com banheiro - em frente ao colégio,... Valor
R$ 90.000,00

\

• COO 021 - VILA RAU - residência nova em

alvenaria medindo 180,00m2 - 1 suite, 2 quartos,
demais dependências - Loteamento R7nascença -

Valor R$ 80.000,00

• COO 165 - SCH ROEDER()- mini chácara -

residência em alvenaria com 3 quartos, demais

dependências, área de festas com fonte, jardim -

próximo a Marisol - Valor R$ 35.000,00
,

• COO 037 - VILA LALAU - terreno todo murado,
.pronto' para construir - próximo a Marisol - Valor
R$ 28.000,00

• 'COO 216-ILHA DA FIGUEIRA-área de 'terra
medindo 17.000,00m2 - exelente para qualquer tipo
de industria =Vatcr R$ 300.000,00

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetec Construtora e Imobiliária
Fone/Fax:' (047) 370-0919/370-0819

E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253/

CRECI934-J

c

Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772
�

,

1033 - Ed. ISABELA -

com 132,11 m2,
1 suíte + 2 quartos, 2

Bwc, sacada, cozinha,
lcvonderle, garagem,
sala, piscina e salão de
festas. RS �O.OOO,OO.

1032 - Ed
JCHIOCHET- 1

SUíTE +2 QUARTOS,
SALA COM SACADA, ,

DEPENDÊNCIA DE

EMPREGADA, COZINHA,
LAVANDERIA,
GARAGEM PISCINA E

SAl.ÀO,DE FESTAS.

RS 115,,000,00

1041 . (aso em alvenaria, próximo 00 Forum com solo de visitas com 2 ambientes,
suite com doset, socado, hidromassagem, 2 quartos e 1 s4ite de visitas, cozinho com

rmários embutidos revestido de granito, solo comercial independente, com 55,70 m2,
salão de festas, 2 linhos telefonicas,etc... RS �20.000,OO

1034 - CENTRO - Ruõ"José Emmendoerfer,
1416, próximo 00 Edifício Amaronthus, 00 Iodo,
quadros 3 américas.Terreno com órea de
aproximadamente 1.730,OOm2, coso em

alvenaria medindo 106m2•

• PREÇO: à vista em .dinheiro RS
'160.000,00 ou aceita-se tudo em
veículos, com valores a combinar

1042 - VilQ Novo - Vila Novo - (aso em alvenaria Próximo o podaria Via
Pão. área: 450,OOm2, coso com área de 144m2• Possuí I suite com

hidromassagem + 1 quarto, sala, cozinho, solo de festas cem churrasqueira e

bwc, piscina, etc. RS 70.000,00

46 - AVAI/GUARAMIRIM - (asa em alvenaria, cf aprox. 133m2, cf 1 suite
+ 2 qtos, sola, coz., 2 bwc, escritório e demais dep., piscina, incluindo no parte
interno os armários de 2 qtos e cozinha. Terreno cf 364mZ• RS 85.000,00R. JOSÉ EMMENDOERFER

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDA

,* 1311 - Vila Lenzi - Casa alv. c/
70m2, 3 qtos, em terreno de

720m2, próx. ao Colégio Giardini
Lenzi - R$ 30.000,00
*, 1351 - Vila Nova - Casa alv. c/
171m2, e/3 qtos, bwe social, sala
visita, TV," copa, cozinha,
despensa-,- lavanderia, garagem p/
2 carros. Terreno c/ 876,56m2,
e/l' casa madeira e 1 ern alv. c/
60m2, é/ 2 qtos, R$ �50.000,00
* 2022 - Centro - Terreno s/
benfe ltortas e/(609m2 - R$
48.000,00

, \

* 2034 - Centro - prôx, Justiça
IFederal - Terreno C/ 793,48m2 -

'R$ 66.000,00
* 2054 - Água Verde - defronte a

Carinhoso - Terreno c/ 533m2 � R$
46.000,00

.

I

* 2081- Res. Bela Vista - Terreno

c/ 378,75m2 (15x25,25) - R$,
25.700,00
*',.2118 - Barra - Res. Joaquim
GinHla: - c/, asfalto - 420�QOm2
(15x28) - R$ 23.000,00
* 2151 - Chico de Paula - Terreno

c/ 2.5.00m2 - R$ 60.000,00
* 223� .� João Pessoa - frente p/
Rod. Manoel Francisco da Costa -

esquina c/450m2 (15x30) - R$
14-:500,00
* .2294 - Vila Lalau -';próx.c Oolégío
Heleodoro Borges - terreno s/
benfeitorias medindo 583m2

(15x39) - R$ 38.000;00 r, Entrada
,

R$ 20.000,00 e saldo parcelado.
* . 3000 " Ed. Cdstiane Monique -

sul�e,'2 qtos, cozo mobiliada, dep,
emprgada, 2 -vgs garagem. Área
privativa de '128,09m2 - R$
80.000�00
* 3012 � Ed: Eldorado - 'suíte + 2

,

qtos, _ 2 vagas gar., semi
h1obiliada. R$ 74.500,00 - aceita
im6..ve I na praia de Itapoá.
* 30S0 - eond:RQyal Barg c novo,

c/ suíte, 2 qtos, sacada c/ chur.,
'garagem. Prédio c/ piscina; salão
p/ festas, sala de jogos. R$
100.000,00
* 3092 - Res. Bartel, - Apto novo

c/ suíte + 2 qtos - R$ 45.009,00
* 3353 - Res. Amarilys - suíte +

2 qtos, salas eonj., sacada, chur,
e garagem - R$ 75.000,00
* 3356 - Ed. Morada do'Sol- novo,
suíte + 1 qto, sacada e){ chur, e

garagem -, R$ 48.000,00

LOCACÁO

1171 - CZERNIEWICZ � próx. Pama -

a�v", cj f34m2 ,c� f s.uJte ;f;; 41 qtQS,
'

coz; mq'�li��%�;d9ta_g{'rrl' f!/,2, carros.
Terreno cf. 339rH,2 '-!(.B:$ 1,75:000;00

Of61g1 xcrq vU,\) .t) i
'

-n oh

1211 ., Jguá 'Esquerdo .: parte alta -

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

.acelta treca ,cj· apto - Ce�tral,cj, 3aGjtos •

-. -, . j.-

1296 - R.' P,ref. Waldemar Grubba
{fundosldefro'nte W'&G.:U -,casa,
alv, cj 112m2, cj 2.qtosí sala,

cozlnha, bwc.: depós,i�o/' lavanéérta e

',garagem - R$ 430.000,60

1000 - Centro - Sobrado cf 220m2, cj
suíte + 2 qtos, salarríl1ltr.ma; escritório,
garagem pj 2 carros" Q,$o.ll.40.0�0,00

R. DOMINGOS' DA N�OVA, 4-49

E-mail:··girÓlla@netuno.com.br /
'\ .

I
,

. \
* 604· Casa de madeira c/ 3 qtos -

·

Centro ,.as 300,00
* 60.7 - casa central para fins

\ eOfl1.ereiais ,c/c 377m2 - R$ 2.400,'0'0
.

.� * 608 - Casa de alvenaria c/ 3 qtes,
, próx .. ao vladute - R$ 450,00
�* 609 - Casa. de. madelra.c/ 3 qtos,
próx. Malwee - R$ 200,00
*' 618 - Apto c/ 3 qtos - Av. GetÚlI:io

Vargas'- R$·350,00
* 6:19 - Apto c/ 2 qtos + .dep,

",:,ern,J)regada -·,tEd. Jaraguá • 'Centro -

,R$ 330,00
· * 6.22" Apto Cf suíte +' :2 qtos - It:d.
Isabella - R$ 550,00
'* 625 - Apto c/ 2 qtos - Centro -, R$
320,00
* 627 - Apto c/ 3 qtos - préx.
Supermercado Mané - Barra Rio Cerro
- R$", 220,00

.

* 628 <Quitinete pró�CHospital no
Morro - 'R$'180,00

"

*,630 � Apto cf 3qtos próx. ao Banco

)()l�aú --R$,·400,0,0
'

* 635 - Centro - Ed. Marquartdt -

Quitinetes -

. a partir de RS 200,00
*= .6.55 - .Sala coml, c/ 40m2 -··serrii�

":mdbÚiada - Centro --R$ 406;60
* 657 - Sala c/60m2, próx. Angeloni
- R$ 300,00
* 661- Sala ej 60m2, próx. a Groáfiea
Régis - R$ 500,00
.�·?663 - Sobrado central cf 800m2 -

· R$ .3.7QO,00
.* 667 - Sala comI. el 60m2 -

Guarami'r>im - R$. 300,00
.

'" 668 � Sala comI. c/ 70mf (1º piso)
- Av. GetJIio Vargas. centro - .R$
300,00
'" 676 -.Sala c1180m�, na R:, At-amásio
Rosa em' Guaramirim - R$. 70.6,06 .

* 673 - Sala c/60m2, próx. aO'Oolégio
São Luis -' R$ 46'0,60

.

*' 674 - Sala comI. cf 5Qm2 - peôx.
Weg I - R$ 2.56,60
* 675 - Sala'e/90rrf2, semi-mobiliada
-R$ 350,60
* ,676 - Salas cf 32m2 cada, na Av.
Mal. Deodoro próx. a

\ Macol, a partir
de R$ 250,00
* 679 - Sala c/40m2, no calçadão -

R$ 400,00 '.
* 683 - Salas comerciais - e/50m2,'
.Rua José Teodoro. R$ 280,00
* 684 - Sala çoml. c/55m2, no

Czemlewicz � R$ 356,00
, * 697 - Sala c/350m2, prôx, ao:Banco
do Brasil - R$ 2.500,00
* 699 - .Sala c/70m2, prôx. a Pref,
Municipal: R$ 250,00

, * 804 - Galpão c/300m2! - Czernlewlcz
- R$ 1.200,00 /
*.. 805 - Galpão - de alv. c/200m2,

1297 - Vila Lalau - próx; Cortinas 'tuzía.
•

no Centro. R$ 1.200,00
- casa alv\"qji"'Í�,(!),��rc/�SI!:Jlte·t 3>qtos��$ ,* '902 _ Terreno central c/800m2, ao65.000,00 - aceita troca com outra casa

lado da Diviflex _ R$ 500,00
'

1002. - CeAtro - Comercial I
Residencial � éasa alv., cj 154,89m2,
cj 4 qtos, 2 bwc, sala conj., copa,
cozinha, lavand., chur. e garagem.' '.

Terreno cj 341,60m2 (14x24,40) -

R$ 120.000,00

1173·� Czerri,i'ewic2! :oioJpróxPPama
- casa alv., cj 'l!.5'Om21jicprsrJ.Í.te, 2
,AijtOS, .salas conj.ncozinha

mobiliada. Terreno cj,·314,90m2 -

R$ 75.000,00 - aceita troca cj
. casa.,em Blunaeaau,

1010 - Centro - alv., cj 280m2, cj
sujte + 2 qtos, 'escritório, sala de
estar e jantar, cozinha, garagem pj

4 carros. R$ 140.000,00
�
_-

1132 - Centenário - fundos WEG
II, casa alv."cj J:40m2, cj 3 qtos.
Terreno cj 39zm2• R$ 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sua carga na hora certa no lugar certo!
,

371-0363 brasil@netuno.com.br
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TERAPEUTA HOLíSTICA
Se você deseja saber algo da sua

vida profissional, espiritual ou
amorosa, consulte Amandade
Oxalá. Atende. de 2i! à 6i! feira,

consultando com carta tarô e cigana.

Fone: 370-8074/ 9975-2351
R. Aldorada Pradl, 246· Jaraguá Esquerdo (sobrado enfrente bolacha Arco íris)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaragua do Sul

2· V.ra CiveJ I

PRAro DO EDITAI.- dias

O(A) Doutcna) Luiz Antonio, Zanini Fomerolli, Juiz(a) de

Direito,

FAZ SABER que. no dia 09/0412002. às 14:30 horas. e, em segunda oportunidade, no dia

24/0412002, às 14:30 horas, neste Juizo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano

Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300,' Jaraguá do Sul-SC, serâ(io) levado(s) a

leilio/praça o(s) bem(ns) descrito(s), consoante determinação constante dos autos n·

036.95.000821-0. em que figura(m) como exequente(s) Banco Nacional S/A, tendo como

executado(s) Lurdes Marisa Kreutzfeld e outro. Bemlo.): - 01 máquina Nissin Model

NS895.255XL Interloc, avaliada em RS 1.997.74; - 01 máquina de costura overloc GNl-6,
avaliada em RS 133,18; - 01 Fiat Uno CS, placas QS 4405, cor bege-branca, ano 86;
avaliado cm RS 5.327,3L Avaliação: RS 7.458,23, em 23/08/2001, cujo valor será

corrigido monetariamente até a data a ilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao

débito cobrado. Ónus:. Recur 5 ou p ências: Salienta-se que, cm primeiro
leilão/praça, o valor do lanço não oderá ser ,i rior a avaliação efetuada, sendo que, não
ocorrendo a venda neste(a), será vado à segund oportunidade, onde haverá a alienação a

quem mais ofertar (art. 686, ,do CPC). C 50 não encontrado(s) 0(5) devedor(es),
fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do pres te, da realização da hasta pública acima

descrita. E, para que chegue a conheci to de todos, partes e terceiros, eu,
.

Christiane
Kom Alves, o digitei, e eu,·' a Lúc Rozza, Escrivã(o) Judicial o conferi e
subscrevi. Comarca de Jaraguá o Sul(SC), 1 de f ereiro de 2002.

CAUSAS: Civis" Criminais" Trabalhistas

.. Sandro Marcelo dos Santos
OAB/SC7835
.. Rosane Ma de Oliveira Werner
OAB/SC7566

II
•

Rua Henrique Piazera, 100 - Centro - 372 -0296

.:. ESTADO'DESANTAC.,.tARINA_ PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaragu' do Sul
l·Va"aCivd

PRAZO DO EDITAI,' dias

Direito,
O(A) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini FomeraUi, Juiz(a) :de

FAZ SABER que, no dia 09/0412002. ás 14: 15 horas, e, em segunda oportunidade, no dia

24/04/2002. às 14:15 horas, neste Juizo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano

Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP,89259-300. Jaraguâ do Sul-SC. será(io) levado(s) a

leiliolpraça o(s) bem(ns) descrito(s). consoante detenninaçio constante dos autos nO

036.96.001530-8 •. em que figura(m) como exequente(s) Unibanco - União de Bancos
Brasileiros S/A.. tendo como executado(s) Optus Indústria e Comércio de Malhas Ltda. e

outro. Dem(al): • 1.000 camisctas brancas tam. 'P, trad. malha 3011; - 1.000 camisetas

brancas, tam. M, trad., malha 3011; - 1.500 camisetas brancas, tam G, malha 30/1;' - 1.267

camisetas. cor creme, tam. P, M. 30/1; '- 1.200 camisetas, cor creme, tam. M, malha 3011;-
300 camisetas brancas; tam, -P; - 200 camisetas brancas, tam. M; - 443 camisetas. cor
creme. tam. P; - 400 camisetas, cor crem tam. M; -.700 camisetas, cor creme, tam. G.

Avaliaçio: RS 4� -,888,62. em 23/08, I, cu valor será corrigido.monetariamente até a

data do(a) leilio/praça, seguindo o mo rumo o ao débito cobrado. Ónu.: . Recursos
ou pendências:. Salienta-se que. e primeiro leil praça. o valor do lanço �o poderá ser

. inferior a avaliação efetuada. sen o que, nilo oco endo a venda neste(a), será levado à

segunda oportunidade, onde have a alienação a qu mais ofertar (art. 686, VI, do CPC).
Caso não encontrado(s) o(s) d edor(es), fica(ml (s) mesmo(s) ciente(s), por meio db
presente, da realização da hasta ública

aCima�eSCrit
E, para que chegue ao sçnhecimento

de todos, partes e terceiros, 'eu Christiane om es, o digitei, e eu,� Ana
Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial o conferi e bscre. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 01
de fevereiro de 2002. )

��;�SIMais
Para

anunciar
'ligue:

371-1919

ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil
do 12 Distrito de Jaraguá do Sul, Estadode Santa Catarina,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus

\ documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os

séguintes:

EDITAL n2 23.681 de 01-04-2002

Cópia recebida do cartório de sehroeder, neste estado
LUIZ HENRIQUE VIEIRA E

MARGARETH DENISE MIELKE

Ele, brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, natural de Rio

dos Cedros, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

Amazonas, 240, nesta cidade, filho de Henrique Vieira e

Maria Euclides Vieira.

Ela, brastlelra, solteira, industriária, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua Paulo Setter, 74,
Schroeder, neste Estado, filha de Osmar Mielke e Anita

Setter Mielke.

EDITAL n2 23.682 de 01-04-2002

S�NDRO MARCIO DA ROSA STREME E
MIOZETE ZIMMERMANN

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro mecânico, natural de Quedas
do Iguaçú, Paraná, domiciliado e residente na Rua Bernardino

,
I

Bressani, lote 170, Nereu Ramos, nesta cidade, filho de

Anibal Streme e Marizi da Rosa Streme.

Ela, brasileira, solteira, recreadora, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua Bernardino Bressani,
lote 170, Nereu Ramos, nesta cidade, filha de Adolfo Juliano
Zimmermann e IracemaAuxiliadora Reuter Zimmermann.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei
passar o presente Editai, que será publicado pela Imprensa
e em Cartório, ond47 será afixado por 15 (quinze) dias.

Associação dos Jornais do Interi.or de Santa'Catarina

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente da Associação dos Jornais do Interior de Santa
Catarina - Adjori/SC, usando das atribuições que lhe confere
o Estatuto da entidade (Artigo 14, § único, item a), convoca
os associados quites com a tesouraria e em dia com as

suas obrigações estatutárias (Artigo 13) para a Assembléia
Geral Ordinária (Artigo 14), que se realizará no dia 04 de

maio de 2002, nas dependências do Hotel Marambaia,
'avenida Atlântica; 300, de Balneário de Camboriú/SC, em
primeira convocação, às 14 horas, com a presença de pelo

, menos metade mais um dos associados aptos a votar e,

com qualquer número, em segunda convocação, às 14:30
horas (Artigo 15 e 16), com a seguinte ordem do dIa:

a) Aprovar as alterações das Normas do Cadastro
Catarinense de Jornais.

b) Aprovar o regulamento dei Prêmio Adjori/SC
de Jornalismo - Edição 2003 .

c) Apreciar e votar as contas do último exercício

(abril/2001 a março/2002); 'acompanhadas
do parecer do Conselho Fiscal.

d) Eleger os membros do Conselho de Ética e do
Conselho Fiscal. -

"

As chapas com os nomes dos concorrentes deverão ser

apresentadas à Secretaria da Adjori/SC até às 14:00 horas
do dia f6 de abril de 2002.

A Comissão 'Eleitoral está formada por:
.

Ângelo Marcelo

Schulka, Clélio! Ivo Dal Piaz e Ralf Wolfgang Bieging_
, \

Florianópolis - SC, 27 de.março de 2002.

Mi�uel Ângelo Gobbi
Presidente

EDITAL
PATRICIATAVARES DACUNHAMELLO, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,
na fõrma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Iobelionoto poro protesto de Títulos contra:

ADRIANA CRISTINA BUENO MOREIRA - RUA LEOP0LDO
JANSEN 37 APTO 01 - NESTA;
ANDRE BASTOS ALVES - RUA CEL PROCOPIO GOMES
DE OLIVEIRA 1149 AP - NESTA;
ANEGRET REINKE WUDTKE ME - ESTRADA RIO CERRO II
- NESTA;
AN'EGRET REINKE WUDTKE ME - ESTRADA RIO CERRO II
- NESTA;
ARLETE MARIA AMERICO - R HERMANN SCHULZ 169-

NESTA;
ARTE LAGE JARAGUA LTDA - R,EXP.ANTONIO CARLO,S
FERREIRA 850 - CENTRO - NESTA;
CELSO OLIVEIRA BURIJAN - RUA 692 - SEM NOME 33

ESTRADA NOVA - NESTA;
DEGIAN MATS P/CONSTRUCAO LTDA - R PREF

WALDEMAR GRUBBA 1943 - NESTA;
DOMINGOS CHIOD1NI CD ED - R JOAO MARCATTO
13 - NESTA;
ELIANE LANG PINTO-RANGELOTORINELLl78-NESTA;
EMBAJA COM E REPR - R EMILIO STEIN - NESTA;
FABIANE LANGE - RUA IRMAO LEANDRO 1252 LOTE 36
- NESTA;
FRANCISCO CARLOS MULLER - R HERMANN SCHULZ
169 - NESTA;
GEAN CARLO KARSTEN - R ANGELO TORINELLI 78 .,

NESTA;
GELSON P DA SILVA - RUA EUGENIO LESSMANN 271 -

NESTA;
GERSON ARL VERTUOSO - R MANOEL FRANCISCO DA
COSTA 215 - NESTA;
IRIA WULF - R GUILHERME HERING 70 - NESTA;
JAMES ANTONIO PEREIRA - RUA GERALDO HARNACK
123 VILA LALAU - NESTA;

-

JATAI E COM DE CONFECCOES LTDA ME - RUA ERWINO
MENEGOTTl 1737 - NESTA;
LEONICE MOREIRA"':'" RUA 911 FERRO VELHO MOREIRA
- NESTA; ,

MARILEIA MARTENDAL - RUA BERTHA WEEGE 200 -

NESTA;
MERCADO HAIDUCK LTDA - LOTEAMEN:rO SOUZA 90
TRES RIOS -,- NESTA;
MIGUEL RIBEIRO - R HERMANN SCHULl 169 - NESTA;
RAfl TRANSPAULO LTDA - R FRANCISÇO DE PAULA 1284
- NESTA;
SERGIO RODRIGUES BARRIM ME - RUA GIARDINI LUll
LENll 95 - NESTA;'
SERVICOS AGRICOLAS SIMONI - RUA AGUAS CLARAS
ILHA DA FI - NESTA;
SOLANGE MARIA ALDROVANDE - R ADOLFO ANTONIO
EMMENDORFER 783 - NESTA;
TRANSPORTE LUPE LTDA- RUA HENRIQUE KRAUSE S/NR
- NESTA;
VALDEClR DE CARVALHO -_ R RIO PAULO GRANDE -

CORUPÁ;
VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA-AV PREFWALDEMAR
GRUBBA 2259 - NESTA; \
VALMIR DOS SANTOS - R ANDRE;C DE MAGALHAES
LOT 18 - NESTA;
VDF COM OE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - AV
GETULIO VARGAS 268 - NESTA;
VICENTE LUIS ROSANO CARBONAL -,R VALENTIN SOl
SCHROEDER;
VOLMIR PICOLOTTO - RUA ELllA VOLKMANN í 02 -

NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram

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

protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 03 de Abril de 2002
IIton Hoffrncnn.

Tabelião .Substituto
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TAS
VISITA HISTÓRICA (

( .

Hoje, uma comitiva de jornalistas húngaros estará emJaraguá
do Sul para gravar uma sérÍe de entrevistas e imagens sobre.a
vida dos imigrantes húngaros que se instalaram por volta de
1800 na Região do Alto Garibaldi. A recepção aos visitantes
está marcada para as 8h30, no Museu Municipal Emílio da
Silva. Às 9h30 está agendado um café a.moda húngara �
brasileira, seguido de visita ao Monumento da Colonização
Húngara, junto à Casa do Colonizador. Também faz parte da

programação rima visita aos pontos de atração turística.

EXPosiçÃO NA UNERJ
A artista plástica Tercilia dos Santos abre nesta segunda-feira a

exposição "Retratos da Infânéia", que estará à disposição do

público no espaço cultu�al da Unerj (Centro Uriiversitário de

Jaraguá do Sul). A exposição fica aberta até o dia 4 de maio, no
horário das 7h30 às 22h30.A artista apresenta, nesta exposição,
trabalhos no estilo nai(gênero em que é considerada pela crítica
como uma dasmaiores expoentes do Estado. Seus quadros, feitos
em acrílico sobre tela, registram o coloridorural de Santa Catarina.

J

COMERCIANTES SÃO BENEFICIADOS
O projeto que modifica o valor da multa cobrada aos
comerciantes que ainda não se adaptaram à determinação do
governo estadual de adquirir a máquina emissora de cupom
fiscat foi aprovado pela Assembléia Legislativa. Desta forma, a
multa de mil U fir's, aplicada pela Secretaria da Fazenda por
cadamês que a empresa passava sem o 'equipamento, passa a

ser de R$ 1 milpor exercício.

"DESENVOLVIMENTO GERENCIAL
De 8 a 11 deste mês aAcijs/Apevi, em parceria com oSebrae,
promovem o curso Desenvolvimento Gerencial, destinado â
empresários que desejam melhorar sua performance. O
programa, que tem a duração de 12 horas, tem como objetivo
habilitar os participantes a exercerem o papel de gerente de

.

forma orden�da e sistemática, voltado amaior produtividade
da equipe de trabalho. O treinamento ficará a cargo 'da
facilitadora Eleusa Veiga, profissional de grande experiência
nas áreas de desenvolvimento gerencial, liderança emotivação. O
curso acontece das 9 às 22 horas. Vagas limitadas, Inscrições ao
preçodeR$40,OOparaassociadoseR$50,OOparaosnãoassociados.

MAIS VAGAS

A partir do 2° semestre deste ano, a Unerj passa a oferecermais
40 vagas no período noturno. Com esta ampliação de vagas,
os-processos seletivos de inverno se destinam a preencher as
vagas noturna�, enquanto que as provas seletivas de verão
darão acesso às vagas matutinas.

LIBERTANDO'COM EDUCAÇÃO
OSministros de Educação, P�ulo Renato de Souza, e daJustiça,

/ \,

Aloysio Nunes Ferreira, assinaram no início deste mês

protocolo de intenções que cria o Projeto Libertando com

Educação, criado para atender filhos de presidiários e de vítimas.
de 'presos em situação de carência. O objetivo é trazer emanter
as crianças na escola e desenvolver ações socioeducativas para
suas famílias. Implementado de forma experimental na
Paraíba, o projeto será�ontado com apoio técnico e financeiro
do Programa Bolsa-escola, doMEC, e do Fundo Penitenciário
Nacional, do Ministério daJustiça.

I REVITALIZAÇÃO: MUSEU DO COLONIZADOR JÁ TEM PROJETO DE REFORMULAÇÃO
,

Intenção é .remodclar o espaço
•

<,
•

'

e atrair os visitantes e turistas
]ARAGuA DO SUL - o

Museu do Colonizador, que
funciona junto ao Centro de

-

Informações Turísticas do

Município, na Avenida
Waldemar Grubba, deverá
passar, em breve, por um
processo de revitalização. O
local está meio que aban

donado e sem conservação,
especialmente as peças que
compõem o acervo exter

no e que ficam ao ar livre-:
sujeitas à ação do tempo e J

dos vândalos. Omuseu, que'
foi criado no início da dé

cada de 90, deverá ser to

talmente reforrnulado, Se

gundo a diretora do Museu
Emílio da Silva, Alcioní
Canuto, já existe. até um

projeto de reformulação,
mas que até agora não foi
colocadoem prática por fal-

.

ta de recursos.
, \

.

Nà avaliação de Alcioní,
o espaço, do jeito que esta

atualmente, não oferece
nenhum atrativo aos visitan
'tes e não tem razão de ser

porque falta informações
sobre as peças e mobiliário.
Não há identificação de '

datas ou outra referência
\ ,

sobre a história das peças e
J

o ·contexto que elas re-

Homenagem dos húngaros
faz parte domuseu )'

o conjunto que compõe o Museu do Colonizador

inclui, ainda um monumento. doado pela família de
Istvan Zolesak e comunidade húngara de São Paulo,
em 1996, aos colonos de descendência húngara que
vieram para jaraguá do Sul. O monumento chama-se
Kopjafa, e representa u�a lança, usada pelos antigos
guerreiros húngaros. Quando um guerreiro caía em

combate, seus irmãos de armas enterravam-no e

marcavam o túmulo com a lança. A tecnologia de

guerra mudou os costumes, mas a lembrança da

tradição ainda persiste. (MHM)

o museu funciona junto ao Centro de Infonnações Turísticas, na Avenida Waldemar Grubba
I

• f.

,

.

presentam Ela acrescenta

que o projeto prevê uma

nova ordem no-mobiliário,
com a devida identificação

-

dos espaços e dos objetos,
que compõem o museu, O
abandono também é visível

I

no sótão domuseu, que, pela
falta de visitação, está chei�"
de poeira e teias de aranha.

O Museu do Coloni-
. zador nasceu com (> intuito

-,

de mostrar aos visitantes

como viviam os coloniza
dores. O local é uma réplica
de uma residência ocupada

por imigrantes alemães,
construídano estilo enxaimel
com todos os aspectos re

lativos ao tipo de casa que.
existia no início do século

passado. O espaço é com

posto por sala, cozinha,
quarto de casal e sótão, que,
na época da colonização era
usado como quarto de dor

mir das crianças. _J

OS. móveis são todos

originais e doados por fa
mílias antigas da região. A
cozinha é o espaço quemais

retrata, com a 'máxima fi

delidade, as dificuldades da
dona de-casa, que não dis-

I

punha de nenhuma fa-

cilidade para a execução das

tarefas domésticas, especial
mente. aquelas ligadas à

culinária e aos cuidados com

a casa. Um bom exemplo é

o ferro de passar roupa,
que, naquela época, era usa
do com brasas em seu in

terior, sem contar o peso do
.

C
J
hmstrumento. ozm ar era

outro drama para as mu

lheres. O fogão a lenha con
sumia ainda o tempo das
donas de casa, que certa-

" �e1\�e passavam boa parte
-do dia na elaboração dos

alimentos para a família.
,

. O quarto do casal é a

parte mais confortável e

agradável da residência,
com uma' bela cama em

, madeira ,de lei. O berço ao

lado da cama demonstra a

, 'fertilidade da família e a

'extensa prole, comum

naquela época. A máquina
de costura é outra referência

ao tipo de necessidades. As

roupas, na sua grandemaio
ria�, eram feitas pela ma- {
triarca,
,�Apesar da fidelidade

aos costumes antigos, o

interesse dos visitantes e

turistas pelo acervo é pou
co. De acordo com a fun

cion'ária do Centro de In

formações Turísticas Elia
,ri� Lessmann, poucas pes

,

soas demonstram interesse
\

�tn ,conhecer o local. "A
maioria só quer saber de

.".. ; .

/

informações turísticas

mesmo",' afirma Eliane,
que trabalha junto com

mais três estagiárias.
.'

'.
(MARIA HELENA DE MORAES)

r

Esse co"rrir-hoe su
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I CAOS: HOSPITAL DEIXA DE ATENDER PACIENTE ELETROCUTADO POR NÃO TER MÉDICO NO PLANTÃO

Vítima teve de ser conduzida
.

.

,

", r'

a Jaraguá do Sul e foi a óbito
GUARAMIRIM - oHos

pitalMunicipal SantoAntô
nio não tinha médico plan
tonista atuando na quinta-'
feirá, por volta domeio-dia,
e não prestou atendimento
ao vendedor de sucatas

João Maria Gaspar, de 33

anos, morador no Bairro

Schroeder I, em Schroeder,
.

na divisa com Guararnirim.
Ele sofreu descarga elétrica
num fio de alta-tensão

quando estava trabalhando
na construção do segundo
pavimento de um prédio
que construía no Bairro

Schroeder I. Gaspar chegou
ao hospital em estado gra
víssimo conduzido pelos
Bombeiros Voluntários de

Guaramirim,mas ainda teve
de ser levado até; Hospital
São]osé, emJaraguá do SUl,
apesar da situação.

O vendedor apresenta
va queimaduras de descarga
elétrica e recebeu atendimen-

.

to de emergência ao chegar
no hospital em Jaraguá do

Sul, mas não resistiu e foi a
óbito. O �ospital de Gua
rarnirim estava sem plantão
desde segunda-feira, 0-0
horário entre 12 e 15 horas,
e o atendimento vinha sen

do improvisado naquele
período, com o auxílio dos
médicos que fazem outros

horários no plantão diurno,
segundo a direção do esta

belecimento. O médico que
atendia naquele horário so

licitou desligamento da es- /

cala do plantão do pronto-

Prédio onde Gaspar trabalhava quando acidentou-se

socorro, na semana passada;
mas a direção não está con

seguindo encontrar substituto. -

O hospital está divulgan
do, há duas semanas, men

sagens na Internet e publi
cando notas em jornais de
Santa Catarina e até fo�a do
Estado mas não conseguiu
negociar a contratação de
novos profissionais, diz a en
fermeira-chefe, Sônia Marti
·ni. ''Estamos sendo seletivos,
queremos profissionais de

dicados", alega a diretora
técnica do hospital, médica
DeniseVarnier, que havia se

afastado do corpo clínico
do hospital no ano passado,
em função das sérias diver
gências internas da institui

ção, mas retornou este ano

para assumir a função de

chefia, atendendo convite do

prefeito Mário Sérgio Peixer.
A enfermeira Sônia disse

na entrevista concedida

quinta-feira à tarde pela di-

•

I

reção do hospital, para dar

informações sobre o acon- .

tecido, que ainda tentou

alertar os bombeiros que le-

.
vassem a vítima: diretamente

para Jaraguá do Sul, mas a

viatura estava sem comuni

cação e o avisonão foi con
sumado. O secretáriomuni

cipal de Saúde, Luiz Pereira,
que participou da entrevista,
admitiu a gravidade do

ocorrido e a situação absur-
. da, mas garantiu que não é

por falta de empenho na.
busca de médicos. Já o pre
sidente do ConselhoAdmi
nistrativo do hospital,Osnil
do Bartel, responsabiliza
diretamente o corpo clínico

do hospital pelo ocorrido,
dizendo que o regulamento
do CRM (Co�selho Regio
nal de Medicina) é explícito
em apontar que os médicos

têm responsabilidade sobre

o pronto-socorro. Bartel dis
se que irá denunciar o inci-

dente ao CRM e pedir pro
vidências. O diretor-clínico
do hospital,médicoÂngelo
Zandavalli, não foi localiza
do, orítem, para semanifestar.

OUTRO CASO .z: Esta

não é a primeira falha de

atendimento no' funciona

rnentó do Pronto-socorro

do Hospital Santo Antônio.
Há poucas semanas, um

, aposentado que deu entra

da no estabelecimento en

gasgado com um pedaço
de carne, caiu da maca

quando estava sendo trans

portado e sofreu ferimento

na cabeça. Uma roda' des

prendeu-se da maca? ocasi

onando o acidente. A ocor

rência, por si só, bastante la
mentável, tomou-se tam

bé�trágica, porque o apo
sentado morreu no mesmo

'

dia. ''Uma fatalidade", ale
garam as enfermeiras que es

tavam de serviço naquele
dia.. (MILTON RAASCH)

MorndoresgarnntemqueCelesc
sa�dairr�dadedafiação

O presidente da Associação de Moradores do

Bairro Schroeder I, Moacir' Zamboni, disse que as

autoridades de Schroeder-e a própria gerência da Celesc
têm conhecimento da situação de alto risco oferecida

pela fiação na Rua Rio de Janeiro, ond� está localizado

o prédio em que João Maria Gaspar acidentou-se. A
rede é baixa é está a pouca distância das residências,
num trecho considerável da rua.

I No prédio em que o vendedor de sucatas morreu,

a situação era particularmente perigosa, A construção
do prédio, com dois pavimentos, tem a fiação da rede

de energia elétrica praticamente encostada na parte da

frente do prédio, e um fio está: colocado sobre o prédio,
a um metro da laje. O bombeiro Nelson Oliveira, que
participou da operação de socorro, confirmou a situação
de risco do local, e que novos acidentes poderão
acontecer se nenhuma providência for tomada.

O morador Sarnir Torquato contou que Gaspar
havia lhe dito q)le havia'solicitado providências para a

Celesc, mas que ainda não fôra atendido. Torquato
acredita que Gaspar tenha se :descuidado ou pisado
em falso quando pendeu para. o lado do fio que passa
em cima da construção. A instalação da fiação na área

está visiveimente malfeita- e precisa ser reparada. (MR)

Sábado
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Matriz
19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo
",' 06hOO - Matriz'

08h30 - Molha
'9hOO - Matriz
'19hOO- Matriz

NOSSA ME�SAGEM

"CRISTO NOS FEZ RE'NASCER PARA

U MA ESPERANÇA VIVA"

A alegria e á esperança são características de todo ser humano que,
consciente de seu batismo, acolhe em sua vida a proposta do Ressuscitado.

Apoio :

'

A. prtmeira leitura apresenta um

.---L--------� modelo de comunidade na qual as

®
pessoasaprenderam a partilhar. Todos,

. participam da "Tlesma comunhão,
. "

sem exclusão. A força que move os

primeiros cristãos vem da Palavra viva
de Jesus transmitida pelos' Apóstolos.
O que Ele disse a Tomé e aos outros

discípulos continua dizendo a cada
um de nós: "A paz esteja com vocês"!
Com o desejo de superar os obstáculos
que .empobrecern em nós a ex

periência da Ressurreição, celebremos
o Mistério Pascal de Jesus.

Assessoria Comercial

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

, Avçnida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-312:5

Pensande sempre em oferecer o 111�lI1o'r ao assinante" o J,ornal CORREIO DO POVO sorteou, no úlfirrl� dia I ,de abril,
5 passaportes para o mundo encantado do Beto Carrero ,World e uma tlnda cesta de Pásc�a.. ,

Todo mêS o jornal distribui �rêmios aos assinantes. Todos ganham, incl�siYé as crianças qLle, mensalmente, recebem brindes sorteados ����!��:�� �,i�� �� Ç�i�II��'
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Roda de Viola da Escola
Giardini Lenzi acontece ,hoje

JARAGUÁ DO SUL -

Acontece neste sábado, a
partir das 18 horas, na
EscolaMunicipalGiardini
Lenzi, a 3aRoda de Viola,

.

promovida pela;direção
da escola e associação de
moradores.

O evento, segundo a

diretora da unidade de

ensino, Mara Hennig, é
realizado todos JOS, anos,

sempre no mesmo pe
.rfodo, com o objetivo de
revelar novos talentos e

dar oportunidade não

apenas às pessoas do

bairro, mas a toda comu
nidade de Jaraguá do Sul.

Não há limite de idade
e os candidatos devem

cantar uma música da

MPB e tocar um instru

mento. Quem quiser ape
nas cantar também pode
participar. Até ontem, se

gundo a diretora, aproxi
madamente 40, pessoas já
haviam confirmado a

inscrição, que pode ser feita

até minutos antes do início

da festa.

Todos os participantes
ganham medalha e os

primeiros colocados, tanto
na categoriaJuvenil quanto
na Adulto, ganham troféu.

Ano passado, o advogado
.

Dionei da Silva levou o

troféu de primeiro
colocado na categoria
Adulto. (MHM)

.

'
. \._

Jaraguá do Sul recebe sistema

moderno de acesso à Internet
]ARÀ.G�A DO SUL - A

partir deste mês, os usuá

rios da Ínternet terão

acesso a mais avançada
ttecnologia do setor atra-

vés do moderno sistema

ADSL, que permite ao

usuário uso simultâneo da
,

..

linha telefônica e da'

Internet, com velocidade
muito além .do modelo
utilizado atualmente. O
sistema estará, disponível
em algumas centrais de
fios com maior demanda
de cabos e ligações.

O diretor-superinten-.
dente da Brasil Telecom em

Santa Catarina, Frederico
Alvarez, esteve em Jaraguá
do Sul para apresentar o
sistema aos empresários
durante reunião/ da Acijs
(Associação C��ercial e

Industrial deJaraguá doiSul),
quando falou das vantagens
do sistema para a agilidade

dos neg�cios e da tele

comunicação como fer

ramenta, hoje, indispensá
vel aos profissionais de
todas as áreas.

O Município de jara
guá do Sul, que há três
anos contava com três

terminais, possui hoje
33.456. Destes, 23 estão

'instalados em residências,
.

4,4 mil em empresas de

pequeno porte e 1,5 mil

em grandes empresas, A
cobertura de telefonia da

cidade atende 32,5% da

população, muito acima da
média mundial, que é de

20%. A Brasil Telecom,
com' três anos de atuação,
investiu R$ 3,6 milhões em
melhorias e ampliação do
sistema telefônico da

cidade, incluindo a tele

fonia pública, com 696

aparelhos instalados em

pontos estratégicos", _

I RESGATE: MERCADO PÚBLICO DE JARAGUA DO SUL DEVE SER CONCLVfDO EM JUNHO

Edificação integra Centro.Histórico
tombada (pelo Patrimônio�

e sera
]ARAGuA DO SUL - O

gerente de Agricultura,
/ ,

Alcides da Nova Peixoto,
.
informa que as obras de

restauraçãovdo mercado

público já foram retoma

das, estão em ritmo acelera

do e devem ser concluídas
até o próximo mês. de ju
nho. Ele explica que os

trabalhos desenvolvidos

pela Codejas (Companhia
de Desenvolvimento de

Jaraguá do Sul) iniciaram no

final de 2001, mas sofreram
uma interrupção no começo
deste ano devido à necessi

dade da empresa de priori
zar osserviços de reformas
nas escolas da rede munici

pal de ensino.
- A idéia é transformar

b local nurn ponto de apoio
'aos produtores rurais e

artesãos do Município para

venda direta de seus produ
tos ao consumidor -, diz

Peixoto, acrescentando que
estas obras de adequação do
espaço absorverão um

investimento de R$ 146mil,
em recursos. do Froagro
(FundoMunicipal de Incen-.
tivo ao Desenvolvimento

Rural). Ele adianta que as

novas instalações domerca
do público, além d� abrigar

. urna banca de sucos, desti
nam 31m2 à floricultura

(produção local), 38,4m2
para a Assar] (Associação
dos Artesãos de Jaraguá do
Sul); 70m2 à comercialização
de produtos da: 4peafa (As
sociação dos Pequenos
Agricultores Familiares),
33m2 aos olericultores e

26,3m2 à venda de peixes,
sendo que a cada urn destes
dois últimos será instalada

urna .câmara fria:
Também 'está prevista a

ampliação dos banheiros

públicos - com acesso in

dependente do prédio -,
que passarão a contar com

urn fraldário e serão adap
tados à utilização por pes
soas portadoras de deficiên
cia física. "O prédio ainda

receberá urna laje'superior.
e pilares que possibilitam
uma ampliação vertical, se

necessário", complementa
o gerente.

De acordo com a

arquiteta responsável pelo
projeto de restauração,
Suzana de' Souza, o prédio
não vai perder nenhuma
de suas características

originais. Ela explica qúe a

edificação será restaurada'

porque faz parte do con

junto que engloba . o

Prédio será reformado sem; no' entanto, perder suas características originais

,

esbanjando
prender boas .

ê terá tudo para
profissionalmente,
grana e ainda

coração daquele
01. Declare-se!

ua estrela

S

VIS a em se ls desejos afetivos.
Câncer - Espelhe-se em
pessoas mais velhas e (

stimule o'
bolho. Na

om momento para
seus projetos em
te com o apoio das
ximas. Alguém
erá con�uistar o seu

ias. Durante a tarde,
uitas "Iegrias em!

is. Curta o que tem'
a pessoa ornodo.

ceni:ro histórico. Com a re

tomada' das obras, aPre

feitura começa a resgatar,
pelo menos em' parte, a

História deJaragu,á do Sul.

O prédio, de acordo
com'Suzana, foi construído
no estilo tento-brasileiro,
com alguma influência do

modernismo.
K influência alemã ,é

visível na imponência do
acesso principal e o mo-

.

dernismo pode ser consta

tado nas marquises. Mesmo
assim pouco' se sabe sobre
o prédio, que foi construído
na,época que a estrada de
ferro simbolizava o pro

gresso e inaugurado em

1957. Representava o ponto
de abastecimento dos via

jantes e local de comerciali

zação dos produtos da terra.
(MARIA HELENA DE MORAES)

II

II

i '

. :
.

,

"
mais velho ou

e ou ro CI ade mexer6 com os

�tos.
Escorpião - Atividades

.

"

trabalhos diferentes e

s casuais vão agiter o
Embarque nos

e deixe o romance

Sagitário - Terá bons
..

fecharacordo com
a.Vai descobre.
isdesedeclarare

'

oração do "gato".
mio - Os familiares

darão uma forço para que.
os seus propósitos.
á com tudo para

goto" a se

-A maré de sorte vai

Seu pique
I contará pontos a
urpresas agradáveis
er, Áries ou Peixes.

I \1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIODO POVO GERAL SÁBADO" 6 de abril de 2002

I EXCLUSÃO: SUPERVISOR DO TERMINAL URBANO PEDE PROVIDÊNCIAS PARA INVASÃO DE MENDIGOS

Descaso do poder público causa

·revolta nos'usuários do terminal
]ARAGuA :qo SUL -

Deitados nos bancos, sem
condições rrúnimas e bási
cas de higiene, os' mendi
gos que utilizam-se da es

trutura do terminal urba

no para dormir e pedir
esmolas estão causando
revolta nos freqüentadores
do local e nos próprios ad
ministradores do prédio.
Sem saber que atitude to

mar, o supervisor do ter

minal urbano, Ilídio da Sil

va, mostra-se indignado
com o descaso do poder
público, da Polícia Militar
e do Corpo de Bombei
ros.

- Fico sem saber
como agir, se eu retiro esse

pessoal daqui, algumas
pessoas nos acusam de es

tar os tratando mal, se não
faço nada e espero até que

�guém resolva tomar urna

atitude, outras pessoas re- ,

clamam de eles estarem'

deitados ocupando e su

jando os bancos, pedindo
dinheiro e alimentos -,
revolta-se. O terminal en

cerra as atividades diaria-
, mente às 22h30 e, quando

-
\

todos vao embo.ra, cerca
de oito a dez mendigos

César Junckes/CP

Moradores de rua estão dormindo nos bancos do terminal

aproveitam-se do 10GaI
I coberto para passar a noi
te. "O problema reflete
diretamente na questão da

higiene. Quando os banhei
ros estão trancados eles

fazem as necessidades nos.'
lixões, nas áreas próximas
aos bancos, o que gera
mau cheiro e atraimosqui
tos", reclama.

Além da questão da hi-

giene, Silva questiona a segu
rança do terminal, que tem
sido palco de furto nos últi
mos dias. ''Na quinta-feira
à noite, por exemplo, urn
homem tentou furtar a car
teira de outro, mas acabou '

sendo surpreendido pela ví
tima, que tinha uma faca e a

utilizou para Se defender do

furto. O ladrão acabou sen

do esfaqueado aqui dentro,
e o local estava cheio de gen
te. É preciso mais atenção

I

, dos policiais, eles precisam
efetuar mais rondas nessa

área", critica.
Segundo informações

do administrador do local,
a Prefeitura os orientou a

chamar os bombeiros

quando precisarem retirar

os mendigos. "Muitos de

les compram bebidas com

o dinheiro que ganham, fi�'
cam bêbados e �cabam
desmaiahdo nos banheiros.
O problema é que os
bombeiros e'ncaminham

esta tarefa para os policiais
militares, que não vêm nos

atender sempre que os cha

mamos alegando que este

trabalho é nosso", diz Sil

va, revoltado.
(FABIf\NE RIBAS)

Secretária afirma que problema é grave e solução é difícil
A secretária Muni

cipal de Desenvolvi
mento Social, Brunhilde
Pasold, afirmou qUt'l a

assistente social encar
I

regada de atender os

moradores de rua, Janice
Anacleto, está cuidando

do caso.

Ela ressalta qu,e o

problema é grave, mas a

administração pública está

fazendo tudo o que pode
. para tirar essas pessoas
das ruas e reabituá-las ao

convívio social e familiar.

'Já tentamos de tudo, até
frentes de trabalho, ali
mentação e local para dor

mirem, mas eles acabam

voltando para as ruas e para
o álcool", lamenta.

A secretária informa

que os problemas relativos

à pessoas dependentes de
álcool serão repassados,
em breve, para a, Secre
taria de Saúde. "Eles! te
rão mais condições técni
cas de cuidar 'de proble
mas decorrentes do alco

olismo", afirma. (MHM)

Capotamento na SC�413
I deixa três pessoas feridas

'MASSARANDUBA - o

Corpo de Bombeiros Vo

luntários de Massaran

.duba, em conjunto com a

guarnição de Guaramirim,
atendeu três pessoas víti

mas de um capotamento.
ocorrido na madrugada de

ontem, por volta das Sh30.,
O acidente aconteceu na

SC-413, próximo à divisa

entre as cidades de Gua

ramirim e Massaranduba,

O coridutor do veículo

Fiat Tipo, placa PQK-
3888, de Jaraguá do Sul,
Rodrigo Luiz Fraiberg, 19
anos" perdeu o controle do
carro e acabou capotando
na, pista. Segundo infor

mações de urn dos socor

ristas, o carro virou aprQ
ximadamente três vezes e

, I
I

parou com as rodas para
Cima.

O condutor do veícu

lo sofreu ferimentos leves

na cabeça. O jovem Julio
Stefani, 21 anos, foi o

caroneiro que mais se fe

riu, apresentando fratura

no braço esquerdo e corte

profundo no mesmo bra

ço, fratura da clavícula do

Iado esquerdo e corte pro
fundo no lado direito do

rosto. Os dois foram en

caminhados para o Pron

to-socorro do Hospital
São José, de Jaraguá do

Sul. A terceira vítima foi

JosielDeretti, 19 anos, que
sofreu escoriações pelo
corpo e foi levado para o

.hospital de Guaramirim.

(FABIANE RIBAS)

Malwee enfrentaAnjoQuímica
na noite de segunda-feira

para brigar pelas primeiras Rodriguinho, que havia

posições na Liga Nacional.
'.

sido dispensado no

Na quarta-feira, às 20h30, término da Taça Br�sil,
mas' que, por estar inscrito

pela equipe catarinense

pll,rá. a Liga Nacional, não

.poderia jogar por outro
time até o final 'da

competição. A comissão

técnica também decidiu

]ARAGuA DO SUL -.
Uma verdadeira maratona

de jogos espera a Malwee
.

na próxima semana. En�

quanto entra em quadra-na
segunda-feira, às 20h30,
no ginásio do Parque
Malwee para enfrentar a

equipe da Anjo Química,
de Criciúma, pela Copa
Santa Catarina, o time
aguarda a partida de terça
feira, às 18h30, contra o

Atlântico, de Erechim (RS),

o compromisso é contra

a Incoplast, emSão Lud

gero. Na sexta-feira,
também às 20h30" a

Malwee volta a jogar em

Jaraguá do Sul, contra o

Colegial, de Florianópolis.
No sábado pela manhã, o.
tim� jaraguaense joga em

Belo Horizonte, contra o

Minas.

Para o técnico Fer

nando Ferreti, a seqüência
de jogos pelas duas com"·

petições já era esperada
pela comissão técnica. Para
a Copa Santa Catarina, o
treinador irá usar um time

mesclado com jogadores
, do elenco principal e os

'juvenis. A Malwee entra

em quadra 'na segunda
feira com Franklin,
MareeI, Chico, Cacau e

Leandro.' ,

-
'

:. O fixo puler, que teve

quatro dentes quebrados
por uma cotovelada do pi
vô Índio, do ,Carlos
Barbosa, na partida de

'quàrta-feira passada, já
está treinando normal

mente. Outro que retor

nou à Malwee foi o ala

atender a solicitação do

ala Adolfo, que retornou

,para o time da Unimed,
de São José'dos Campos
(SP). Para o jogo de terça-.
feira 0& desfalques serão O

goleiro Franklin, que
.

cumpre suspensão pela
expulsão na partida
'coatra o Goiás, e Cazuza,

'que continua recuperan
do-se da .contuaão nO

,jo,elho esquerdo.
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Catarinense deArrancadavai I ATRAÇÃO: EVENTO SERÁ REALIZADO NO PARQUE AQUÁTICO OCA�, NO BAIRRO�RIO BRANCO

envolvercercadecempilotos Corrida de Gaiolas e Lambretas
]ARAGUA DO SUL - o

Jaraguá Motor Clube abre

as portas este fim de semana

para a primeira atividade do
ano. Trata-se da segunda
etapa da Copa Catarinense
deArrancada, que tem início

hoje e prossegue amanhã

durante todo o dia. O even

to será disputado em 14 ca

tegorias e vai reunir apro
ximadamente cem pilotos
vindos de cidades como

Curitiba, Ponta Grossa,
Campo Largo, Mafra, Rio
Negro, Blumenau, Flo
rianópolis, Joinville, São

Paulo, entre outras.

Um dos organizadores
do evento, Silvio Spezia,
informa que os treinos co-

'

meçam hoje, a partir das 1'3

horas, e amanhã as provas
estão previstas para iniciar às
9h30 e finalizar às 17 horas.

"Qualquer pessoa pode
participar da corrida desde

que tenha urn carro bom,
com bancos e cintos em

condições adequadas, ha
bilitação e capacete", comu-

nica, enfatizando que ovalor
da inscrição é R$ 60,00.

Hoje à tarde, por volta
das 15 horas, será aberto es

paço para que alguns adep
tos de manobras radicais

possam mostrar o que sa

bem fazer sobre quatro ro

das. Spezia destaca que, no

local, haverá ambulância e

bombeiros de plantão para
atender caso haja alguma
emergência.

A primeira etapa da Co

pa Catarinense de Arran
cada foi realizada no mês de

março, na cidade deJoinvil
le, e a próxima será em Ma

fra, em maio. Ao todo, se
rão efetuadas sete etapas,

,

sendo que aúltima acontece
na cidade que reunir maior

,

número de pilotos e públi
co. Os vencedores recebe
rão troféus e os três finalistas
concorrerão Ia urn sorteio de
urna moto CG 125, no va

lor de R$ 4,5 mil.

O valor do ingresso é de

R$ 5,00. O local conta com

camping, bar e cozinha. (FR)

Divulgação

tem início na manhã de hoje
GUARAMIRIM - oMu- '

nicípio vai contar com atra

ção diferente neste final de
semana. Trata-se da pri
meira etapa da corrida de
Gaiola e cem milhas de

Lambretas, que será reali

zado no Parque Aquático
Ocaê, no Bairro Rio Bran
co, em Guaramirim. Além
dessas provas, o público
poderá assistir ao encontro
de Fus�as e reliquias que
acontece paralelo ao even
to. Promovido pela Mil

lenium Videolocadora,
com apoio da Mecânica

Calinho, GráficaMej e Pre
feitura de Guaramirim, a

competição vai reunir mais
de 20 equipes vindas de
Rio do Sul, São Bento do

Sul, Pomerode, Blumenau,
Joinville, Balneário Cam

boriú, Jaraguá do Sul, en
tre outras cidades.

Hoje pela manhã, a par-

Ciluma comemora. resullados
de muita' inovaçio
"Evoluir não é crescer em tamanho, mas sim, em qualidàde��

QUALIDADE, INQVAÇÃO E
MUITO SABOR. São estas as chaves

que fazem a Ciluma ser a número 'um
em Cozinha Industrial em Jaraguá do
Sul e região.
A qualidade começa desde a escolha
dos fornecedores e vai até a criação
de novosserviços prestados com 'a

montagem de refeitórios em parceria
comclíentes. Toda essa inovação
supera todãs as expectativas-dos
clientes.
Novos clientes
Tanta qualidade trouxenovos
clientes: Metalúrgica Trapp-tfoto),
Merejak Têxtil, Lulimar Embalagens
e Amvale Têxtil passaram a ser

atendidas no sistema de transporte;
enquanto aGatos & Atos (foto), que
também já está. sendo servida,
montou ummodemo refeitório com
cozinha completa em parceria com a

'

Ciluma 'e que deve ser inaugurado
em breve.

Organizadores aguardam a participação de aproximadamente 20 equipes
\

volta das 17 horas, ao show
de "Os Magos". No local

haverá área para camping e

completo serviço de bar é: destinada a pessoas porta
cozinha, servindo' inclusive doras de deficiência física.

almoço.

tir das 8 horas, está previsto
o início dos treinos livres, e
amanhã, às 8 horas, come
çam as finais, Depois que as

competições finalizarem, as
pessoas poderão assistir, por

O valor dos ingressos
será de R$ 3,00 e parte do

dinheiro da bilheteria será

(FABIANE RIBAS)

Novo espaço de recreação pataJaraguádo Sul
]ARAGuA DO SUL - A

FME (Fundação Municipal
de Esportes) implanta a

partir deste mês. o Projeto
Lazer Comunidade Ativa,
que inicia no próximo dia
20 com o Encontro da Área
de Lazer da Vila Lenzi, on-

,

de, a partir das 14 horas,
serão desenvolvidas ativida-

-,

des esportivas e recreativas

para pessoas de todas as

idades. "O objetivo é incen

tivar' as pessoas a usarem

estes espaços, que são dis

ponibilizados pela Prefei

tura, e às vezes os morado
res não as utilizam", diz o

professor Ivanildo de Souza

Pinto, coordenador do pro
jeto que este ano terá caráter'
experimental, envolvendo
também os bairros Czernie

wicz,RioMolha eVila Nova.

Rua Angelo Schiochet
Ed. Tulipa. sala 01
Jaragua do Sul - se
cromo,arte@te'rra.com,.br

370-0816

Desenvolvido com .0,

apoio da SasseAlimentícios, ,

da Celinho Esportes e da
Amarelinho Vila Nova, o

projeto será realizado em

dez etapas, sendo oito delas
em tardes de sábados' e
duas, denominadas de "En
contro geral do lazer Co
munidade Ativa", em finais
de semana, conforme agen
da já estabelecida. De acor

do com Souza Pinto, cerca
de 30 pessoas deverão tra

balhar na organização de
cada evento, que vai dispo
nibilizar aos participantes
promoções esportivas e di
versas atividades extras:

alongamento, capoeira,
dança, jiu-jitsu, ioga, caratê,
tai bo, tai-chi-chuan, asanko,
salto em altura, bola de gude
e peteca. Também haverá

sommecânico e, nos encon

tros gerais, música ao vivo.
Além disso, ocorrerá a

distribuição de doces e

.sorteio de camisetas em

todas as etapas.
'

O coordenador do pro
jeto informa que não será

concedida premiação nas

promoções esportivas, pois
estas não terão caráter com

petitivo. ''Nossa prioridade
, é destacar a prática do lazer
através de atividades físicas",
explica. Prevendo a adesão
de 'estudantes das escolas

"prÓximas das áreas de lazer
'

e sendo os eventos abertos
à participação de toda a

comunidade jaraguaense,
Souza Pinto estima que

,

'cada etapa deverá envol
ver, aproximadamente 300

pessoas

I\IO,5S0 NEGÓCI!;:>
É SEGURO

- S'LlI América Seguros
- Vera Cruz S'4:!gu�s
- Hannover Seguros

.. 'FQ;ç: (.1) 2)'$..oi,5 /'374 -1285
Rua Posjor Ferdi'l1ando Schl(,illZel'l1"62 > Centre> : J,ar,asuÓ Pc. Sul'

,

'E',máil:,fer:se!il$@f�rra:éom.br
" " "

.o AGF Brasil Seguros
, ,-,AXA Seguros, Brasil
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IVELOCIDADE: BOGO E KREIS JÚNIOR VÃO REPRESENTAR JS NAS MARCAS A E B, RESPECTIVAMENTE

Terceira etapa do automobilismo
acontece neste final de semana

]ARAGUÁ DO SUL - Os

motores vão roncar este

final de semana no autó

dromo de Joaçaba du

rante a terceira etapa do

Campeonato Catarinense

de Automobilismo. Os

pilotos jaraguaenses Dou
glas Boga e RaulÍno Kreis

Jútúor estão preparando
seus carros para participar
da prova e trazer resul

tados positivos para o

Município. Eles vão correr
nas categorias Marcas A

e Marcas B, respectiva
mente.

Na opinião de Kreis

Júnior, a pista de Joacaba
exige mais do motor do

carro por ser de alta velo

cidade e contar com mui

tas curvas. "O trajeto deles

praticamente não tem reta.

É uma pista que tem bas

tante subidas e descidões,
,

inclusive, uma das subidas

é tão íngrime e perigosa
que é conhecida como Por
ta do Céu", diz o piloto. '

Ele salienta que, apesar de
a 'pista ser. uma das mais

Pilotos jaraguaenses buscam resultados positivos em Joaçaba
Arquivo/CP: Cesar Junk�s

difíceis' do campeonato,
ano passado ele conseguiu
garantir a vitória nas duas

etapas realizadap em Joa
çaba e está confiante para
este ano. As pessoas que
têm interesse em sabermais

informações podem aces

sar o site www.kreisjr.com.br.
O piloto Douglas Boga

compartilh� da mesma

opinião que Kreis Júnior e
destaca que se correr com

a tranqüilidade que o fez na

etapa de São Bento Sul,

consegue vencer em Joaça
ba e garaqtir a liderança do
campeonato. "O carro e a

equipe estão bem prepara
dos para esta prova. Consi
dera a pista de Joaçaba
uma. das mais difíceis por
contar 'com muitas curvas,

o que exige habilidade do

piloto", diz.
Ao todo, aproximada

mente 60 pilotos devem

compa�ecer à terceira 'eta

pa, correndo nas categorias I

Marcas A, B, N e Stock

Caro Hoje, a partir das 10

horas, iniciam as tomadas

de tempo para treinos li

vres e, à tarde, a partir das
15 horas, tomadas de tem

po para o grid. Amanhã,
às 9h30, começa o warm

up de cada categoria. O

primeiro grid está marcado

para as 11 horas, na mar

cas N; às 12 horas começa
o alinhamento da Stock

Car e, após o almoço, será
nas Marcas A e B.

(FABIANE RIBAS)

Fesportepromove fase microrregional dos JC?guinhos
FLORIANÓPOLIS - A

Fesporte (Fundação Cata

rinense de Desportos) co
meçou esta semana a fase

niicrorregional para a 15a

edição dos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina,
com 215 municípios parti
cipantes. É a seqüência do
calendirio de 2002 que foi
aberto no feriado de Pás

coa com o 10 Desafio das

Serras de Ciclismo. .Os pri
meiros dos 24 micror

regionais. estão sendo dis

putados nas regiões Cen

tro-oeste, em Lontras, e

Oeste, .em Itapiranga, até

amanhã.

Por causa das eleições o
calendário de eventos para
20.02 sofreu algumas alte

rações, a principal delas
com a realização da Olesc

(Olimpíada Estudantil de

Santa Catarina), cuja fase

final ficou para novembro,
em Xanxerê, A fase final

dos Joguinhos será em

Tubarão, de 9 a 17 de

agosto, e os Jogos Abertos
em Lages, de 12 a 21 de

setembro.
O maior número de

inscritos ficou com a região
Oeste, com 63 dos 92 mu-

nicípios existentes nas suas
seis microrregiões. A Regi
ão Centro-oeste inscreveu

59, a Sul49 e a Leste-norte

44 municípios.
O futsal masculino com

(.

193 inscritos, o voleibol

feminino com 103 e o fu

tebol com 97 são as prin
cipais modalidades em nú

mero de municípios parti
cipantes.

MESA-TENISTAS
As equipes infantil e juvenil de mesa-tenistas da FME

(Fundação Municipal de Esportes) participam da

primeira etapa' do Campeonato Estadual Aberto de

Tênis de Mesa, a ser disputada no final de semana,
em Porto União. Liderada pelo técnico Marcos

Albino, a delegação jaraguaense competirá com nove

atletas: Morgana Mesch, Jader Moreira, Guilherme
Schuenke, Karen de Miranda, Christiano Goulart,
SimoneJusten, Charles Peters, FernandoWilemmann
e Emanuela Kruger,

FESTIVAL DE PÁSCOA
O Drive-in Society convida a sociedade a participar
do Festival de Páscoa, que será realizado nos dias 13 e

'

14 de abril, nas quadras do soçaite. A modalidade é

praticada com 'cinco atletas. O valor da inscrição é de

R$ 50,00, com direito a sete cervejas. Haverá premiação
'a todas. as equipes participantes. Mais informações
pelo telefone 371-8659.

MOLEQUE BOIIJ! DE BOLA
As duas últimas rodadas da etapa municipal do Mole

que Bom de Bola/2002, que seriam realizadas quinta e

sexta-feira, foram transferidas para os dias 10 e 11 deste

mês, devido ao mau tempo. Os horários e locais definidos

no congresso técnico serão mantidos: os jogos da

próxima quarta-feira e da manhã de quinta-feira, no
campo da Vila Lalau; as partidas finais, seguidas pela .

cerimônia de encerramento da competição, ocorrerão,

na tarde de quinta-feira.A competição iniciou na segunda-
feira, envolvendo cerca de 500 estudantes com idade de

10 a 14 anos em jogos disputados também nos campos
da Arsepum e do João Pessoa.

INFANTO DISPUTA TURNO DO ESTADUAL
A equipe infanto da Malwee/FME disputa o turno

da primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal,
que está sendo disputado em São Bento do Sul.

Hoje os jaraguaenses cónfrontam-s·e com o time

anfitrião da Arsiper, às 10 horas; e encaram o Kin

dermann, de Caçador, às 16 horas. Para estes com

promissos, os técnicos Renato Antunes Vieira e Au

gustinho Ferrari devem contar com os atletas Francisco
A. Júnior, Evilásio M. Rudolpho Neto, Célio S. Rosa,
Andrei Bordignon, Carlos Eduardo de Freitas, Israel
Berns, Leonardo Mendonça da Rosa, Thiago Voigt,'
Diego Meyer de Almeida, Carlok Eduardo Martins,
Peterson Kotchella e Alex Montibeler.
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