
Combate ao crime e
. . '- .

'

mcentívo aecononna
\

sãopropostasdeSerra
o candidato à Presidência da República peloPSDB, José Serra,

elegeu o combate ao «rime organizado é o fomento às exportações
como as principais propostas, de governo. Serra esteve em Jaraguá
do Sul na noite da última quinta-feira, quando participou, como
palestrante, do 43° Encontro de Empresários, promovido pela Acijs
(Associação Comercial e Industrial deJaraguá do Sul), que aconteceu
no Clube Atlético Baependi. Ele salientou a intenção de priorizar
as exportações brasileiras com uma política agressiva. "-

PÁGINA 3 Serra afirmou que vai reduzira vulnerebilidade externa do Brasil na economia
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PM prendeu estelionatários na tarde de ontem
A'Polícia Militar, em conjunto com a Civil, prendeu em

flagrante, ontem à tarde, o casalJoséMaria Freitas Duarte (foto)j
40 anos, e Maria \Castorino Rodrigues de Souza Scepanski, 37,
por aplicar o "golpe da oficina". Os acusados confessaram o

crime e foram encaminhados ao Presídio de Jaraguá do Sul. No
detalhe, peças utilizadas para tir� dinheiro das vítimas.

PÁGINA 10

BairroSantaLnziaqoerrnais atençãodaPrefeitura
'Os moradores do BairroSanta Luzia, um dos mais distantes

do centro da cidade, cobram da administração pública o

término do asfalto e acostamento no trecho pavimentado.
PÁGINA 5

Ou então, a SUCImi. potle
.té aeortlar um poueo mais
tClftl. e divitlir com voeê um
monte tle delíeias se ela

ganhar o café-da-manhã de
Cestas Regina na Promoção
Dia das Mães tio

-
.

CORREIODO POVO.

JfÍ. notou que quando a mamãe estfÍ. felh
tod,- a eClsa pareeI ser eontagiada eom

essa felicidade? Pois é. o CORREIO DO POVO
deeidiu der uma mãozinha para que
tudo na sua case fique meis eregre. No
elia 10 eI..maio. sortearemos entre os
nossos assinantes presentes que farão c
alegria de toda a família.

]I sua.mãe potle prepar""
delícias como essa acima

tlepois que ela gcmhcu o
microondas com tlourador

Panasonic. braneo e

novinho nCl Promoção '

Dia das Mães tio
CORREIO DO POVO.

'-
CORREIODO POVO

Finalmente. sua mãe potle
.levar você e toda .sua
família para um tlia de \.

diversõ�s se ela ganlaar os S

passaportes tio Beto
Carrero World na Promoção
Dia tias Mães tio
CORREIO DO POVO.

Porém. sua mãe potle ficar
aintla mais bonita se ela

ganhar a transformação
completa: cClbel�, manicure
e maquiagem da Tine.
CClbeleireiros na Promoção
Dia tias Mães tio
CORREIO DO POVO.
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Indignação
-,

CIBELE VIEIRA NAGEL - Mãe cujo filho morreu na hora
! do parto por uma série de falhas da parteira e da
estrutura do hospital

Gostaria de fazer um apelo aos meios de comunicação,
aos empresários, aos médicos jaraguaenses e a toda

população que se mobilizem para que haja no Hospital e
Maternidade.jaraguá um anestesista de plantão, um centro

cirúrgico preparado para atender 24 horas, uma sala de '

pàr�o pronta para emergências e profissionais competentes
. Iip3:ndo com vidas.

.

,�: "

-.
, Uma cidade com mais de 100 mil habitantes, contando

, ,c'<)m d6is hospitais,' e, ainda sujeita a este tipo. de falha, é
, um verdadeiro descaso, uma vergonha.

f
'-.' _

Eu fui.para.o HospitaI]araguá no dia 25.de fevereiro de

2002, maiS ou menos a Oh45, para ter m�u bebê. Eu iria
" \

. ,

" fazer parto normal, mas, por uma �ucessão de falhas da

enfermeira-parteira (que rompeu minha bolsa, não viu que
o cordão umbilical do bebê havia, saído antes dele, me
deixou em pé por uns 15 minutos, para preencher meu
cadastro - causando o que chamam de prolapso de cordão

-, e somente depois de tudo, ligou para minha médiea) e

da total desestrutura do hospital, meu tÜho morreu. *

EU: estava com 9 centímetros de dilatação, segundo a
,

parteira, e o que seria o parto mais fácil do mundo; se tornou .

uma tragédia, Como meu bebê não nasc�ria 'de parto
normal.' por causa do cordão umbilical, fui submetida a'
uma cesárea de emergência, mas; ao chegar no centro

�ir�rgico, as portas estavam "trancadas" e não havia\
anestesista de plantão. Naquele momento cada segundo
era'valioso para salvar meu filho.

9ua�do abriram o centro cirúrgico, os médicos ainda
tentaram tirar meu bebê com ferro (fórceps alto), pois o

.. anestesista ainda não havia chegado.
Como não conseguiram tirar' meu filho com o ferro, e

pelá demora do anestesista, começou-se então uma cesárea.
com anestesias locais, e corte quase ao vivo.

Senti dores terríveis e estava consciente. Mas a pior dor
veio ao saber que meu filho havia morrido,

.
Gostaria de fazer um alerta às gestantes: quando forem

a um hospital, não deixem 'que ninguém faça nada antes de seu

médico chegar (a não ser e}(ames corriqueiros: medir pressão,
temperatura, verificar batimentos cardíacos do bebê...).

Se-você passa nove meses com acompanhamento
médico, nada mais justo que irao hospital e s�t atendida
por uÍl\ profissional e nã() por pessoas que dão prestam
atenção no que fazem, não' têm responsabilidade para lidar
com vidas e criam situações trágicas como â minha.

Infelizmente,. eu tive q�� .passar por t�do isso para
aprender. É 'uma: dor inexplicável..
,

Sei que este desabafo e este grito de alerta não trarão

�eu.fJ.lho Q€ v�1ta"nlàs espero que minha história sirv�r&.
�.exemplo para 'qu� 'outras mães 'não passem pelo que eu

-pàsséi, e fiquem-,tFfly�atizadas para o resto da vida; não
. sei se. ainda VO\l)l':ie�ét ter outros filhos.

.

." �·O grifo �é dâ autora. .

)

o /
.

'Artigos para Carta do Leitd� devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jorn.alcorreiodopovo.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.

�
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Cultura em destaque
O setor de eventos deJa

raguá do Sul e região nunca

esteve tão movimentado. So
mente nes�s últimas semanas
os jaraguaenses tiveram opor
tunidade de conferir de perto G

profissionalismo catarinense na
área do design, com a edição
do 10 Salão do Design de Ja
raguá d� Sul, que encerra

amanhã no Shopping Center

Breithaupt, e contou com a par
ticipação de aproximadamente '.

.

50 'empresas que atuam neste

.segmento, sem contar com ii

série de palestras e oficinas,
todas ministradas por profis-'
sionais de renome nacional e

internacional.
Ainda neste. final de sema

na, acontece o ]araguá Fashion
Shaw, evento que acontece pe
la segunda vez na cÍdade e pro- .!

mete consolidar-se ao ponto de
transformar-se em referência
no mundo da moda catarinen-

. se. Neste evento, o público terá

oportunidade de conhecer as

tendências da moda para o

outono/inverno que são cria

das em Santa Catarina por gti�
fes que estão presentes no

Shopping Center Breithaupt.
Somente n�ste evento a expec-

r ...que estão começando �
perceber quea cultura caminha

. de mãos dadas com o

desenvolvimentoglobal '..J

tativa é de que aproximada
.
mente 7mil pessoas compareçam.

Outra iniciativa, muito bem
recebida pelos amantes das

'arte�. plásticas, é a segunda
edição d� Projeto Arte nos

Postes, programada para hoje,
a partir das 8h30. A primeira
edição doArte nos Postes acon
teceu ano, passado, quando
foram pintados 26 postes na

Rua Ângelo Rubini, As obras

de arte são 'de autoria de artis

tas plásticos de Jaraguá do Sul,
que ,se sensibilizaram diante da

,
proposta da diretora de Artes

Plásticas da Scar, Denise Silva,
que idealizou o projeto, que
também tem o apoio da Celesc,
que considerou o pioneirismo
da iniciativa.

Esses são apenas alguns dos
exemplos de iniciativas pionei
ras em Jaraguá- do Sul e/ que
demonstram o crescimento da .

cidade como umtodo, não ape
nas no seu aspecto meramente'
econômico. Aos poúcos, o que
se tem percebido em Jaraguáj

do Sul é umamudança decom
portamento em todos os seto

res produtivos, quando se trata

de eventos grandes, que envol
vem comunidade e organiza,
ções constituídas, que estão co

meçando a perceber que acul
tura caminha de mãos dadas
com: o desenvolvimento'global.

Outro exemplo de valoriza

ção da a.iltura pelos jàraguaense�
é a boa aceitação dos projetos
desenvolvidos pelo Sesc, como
oPalcoG-iratório, que tem trazido

para Jaraguá do Sul espetácul<?s
de grande valor cultural e im

pacto social. Além do' 'Palco

Giratório, o Sesc tem conseguido
envolver a comunidade em'ou-

'.

tros projeto�, como o Em Cena

Catarina, que prioriza a produção
artística �e profissionais ligados
à arte que atuam no Estado e que
ainda não tiveram chance de

mos. o que fazem.
O desenvolvimento da

, produção teatral na região tam

bémvem ganhando força através
dos projetos desenvolvidos na

Scar, entidade que, aos poucos,
vem conseguindo resgatar; o
sentimento artístico e a sensi
bilidade do povo jaraguaensepara
as arte�; de um modo geral.

Os textos e colunas assinádosésãp {Je.:re�ponsabilidades exclusivos dosoutores, �o refletindo. necessariamente. � opinião da jornal.
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o deputado Ivo Konell (PMDB) rebateu ontem a
. alegação feita pelo presidente da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul, Vitório Lazzaris, de
que a contratação de um advogado da capital do
Estado foi necessária pelo fato de que o contrato

que a Câmara, de Vereadores tem com o assessor

jurídico Leonel Pradi Floriani prevê a atuação dele só

em questões de primeira instância. O deputado disse

que isso nada tem a ver, porque o processo que está
movendo contra a Câmara de Vereadores corre na

Comarca de Jaraguá do Sul, através do juiz Márcio
Remê Rocha. O presidente da C'âmara que conte outra,
diz o deputado.

EM TEMPO

Detalhe que merece ser

mais refletido é porque
só' agora, meses depois
de ter assumido a Presi- ,

dência da Câmara de Ve

readores, o presidente
Vitório Lazzaris sofre

tantas críticas dos demais
vereadores. Muitos dos

que criticam estão repu
diando o que eles pró
prios escolheram. Isso é,
no mínimo, incoerência.

ESTRUTURA
A tão criticada falta de
estrutura para funcio
namento do Legislativo;
que alguns vereadores
como' Carione Pavanello

(PFL), o Cacá, Ivo Petras
Konell (PMDB) eMarcos
Scarpato (PI) reclamam,
precisa ser vista também

por outro ângulo. Au
mentar a estrutura e man

terovaziodedeterminados

debates, não soma nada

GRANDEZA
O crescimento do Legislativo em desempenho e

importância deve começar mais pela mudança. de
postura e atitudes em determinados momentos,
deixando de lado o excesso de picuinhas. Telefones
celulares é coisa para segundo plano.

ENTRE ASPAS-..,.- _

\

"Que se dê nome aos bois." (Vereador Jean
Leutprecht - PTB -, na sessão da Câmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul, terça-feira,
sugerindo que o presidente, Vltório l.azzarls,
divulgue os nomes dos vereadores que
insistem em pedir telefones celulares,
aumento de salários e mais assessores)

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

,AltevirAôt9.nio Foga�, J�n'ior
'PAB/Sq?§9:B,'

,

'Osv(JHn�:V�.rapsiRod rl.g,ue,s .

,ºMlt.§Ç29�B;ª,
Rua 25deMo, 234, Bairro \110 Nova ·.lJraguó do Sul/se Fone/Fax: 370·8866

POLÍTICA

I PROPOSTAS: COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES sAo METAS DE JOSÉ SERRA

Senador e candidato do" PSDB
evitou falar de questões políticas

]ARAGuA DO SUL -'- o
senador e candidato à Pre

sidência da República pelo
PSDB, José Serra, elegeu o

combate ao crime organiza
do, com a reestruturação da
Polícia Federal e dos setores

da segurança pública, e o fo
mento às exportações como
algumas das principais pro�
postas de governo. Serra

expôs suas idéias quinta-feira
à noite, durante o 43° En

contro de Erripresários, pro
movido pela Acijs (Associa
ção Comercial,e Industrial de
Jaraguá: do Sul), no Clube

Baependi.
Serra disse que irá priori

zar as exportações brasileiras
com uma política agressiva,
única saída para "reduzir a

vulnerabilidade externa do

Brasil". Para isso, ele pretende
criar o Ministério do Comér
cio Exterior, que comandará
a política no setor. "Nessa

política, tendo as exportações
como centro, Santa Catarina

terá lugar especial", destacou
o ex-ministro-da Saúde, numa
deferência para a posição
proeminente que Santa Catá
rina já possui na produção
industrial brasileira.

.

Téo Bogo/CP

José Serra quer diminuir a "vulnerabilidade do Brasil."

será parceira só do governo,
mas doBrasil-, destacou o
senador, na palestra para
cerca de 600 pessoas, que
ocuparam completamente o

salão principal do Clube
Atlético Baependi.

O ex-ministro disse que
vai iniciar uma "guerra contra
o crime organizado", tripli
cando o efetivo daPolícia Fe
deral e reorganizando to-dos
os setores relacionados com
a segurança pública. Nesse
enfoque, declarou-se impres
sionado com o fato de o Pais

para verificar impressões
digitais, dificultando os ser

. viços de investigação e atua

ção policial. Serra prometeu
,
também continuar apostando
nas políticas sociais, parame
lhorar o atendimento médico
à população e garantir que
todos tenham acesso à es

cola "O que fiz na Saúde vou
fazer em todas as áreas do

governo", enfatizou.
Na entrevista coletiva à

imprensa, que concedeu
momentos antes de ingressar
no salão principal para a pa-

- Santa Catarina não' sequer possuir uma central lestra, Serra evitou comentar

Empresários aproveitampara reivindicar definição daBR-280
]ARAGuA DO SUL - Os

empresários jaraguaenses
aproveitaram a presença do

cand)idato do PSDB, José
Serra, para solicitar apoio na
concretização das obras de

duplicação da BR-280. Em
documento entregue pelo
presidente da Acijs (As
sociaçãoComercial e Indus-

.

trialdeJ�aguá do Sul), Pau
lo Mattos, é solicitado que
o governo libere os R$ 3,9
milhões que constam no

Orçamento da União, para'
execução do projeto de du-,
-plicação, Existem ainda ou-

tros R$ 32 milhões orçados, .

mas isto fica para· em se

guida, disse o ex-presidente
daAcijs Eduardo Horn, CQ'
mentando que "não adianta
falar da obra se nem temos

o projeto".
O empresário Eggon

João da Silva, da Weg, foi
um dos primeiros a chegar
ao clube para acompanhar
o evento. Ele classificou a

iniciativa da palestra de

"apolítica", dizendo que a

intenção da Acijs não. era
dar apoio a Serra, mas "co
nhecer seu pensamento

sobre a economia brasi
leira". Silva admitiu, porém,
que se a candidatura de Ser
ra se confirmar, votará nele,
apesar de considerá-lo "anti

pático". Roberto Breithaupt
destacou que a visita do

presidenciável "mostra para
Santa Catarina.a importân
cia e a pujança de Jaraguá
do Sul". Mas não abriu o

voto. "Precisamos primeiro
conhecer a proposta. dele",
.desviou Breithaupt.

Já o empresário Vicente
Donini, outro associado da

"

Acijs presente ao encontro,

questões políticas, princi
palmente sobre declarações
provocativas de adversários.

"Só polemizo sobre temas do
Brasíl", disse, ameaçando
interromper a entrevista e só

retomando a conversa com

os repórteres quando o

assunto voltou-se para os

planos de governo. Indagado
sobre a confirmação do

nome do futuro candidato a

vice-presidente para compor
na mesma chapa, disse que
"isso compete ao PMDB".

O candidato tucano che

gou atrasado para a palestra
em Jaraguá do Sul, proce
dente de Joinville. Ele veio

de helicóptero até a empresa
Duas Rodas Industrial, e

seguiu para o clube acom

panhado pelo deputado fe

deral Vicente Caropreso
(PSDB) e o diretor-superin
tendente da empresa, Leo
nardo Zipf. Antes do minis
tro, já haviam chegado o

governador Esperidião
Amin (PPB), o vice-gover
nador Paulo Bauer (PFL) e

o/ex-prefeitos de Joinvil
le Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) e de Balneário

Camboriú Leonel Pavan

(PSDB). (MILTON RAASCH).

considerou. importante a

visita de Serra "para que a

sociedade local pudesse'
ouvir o pensamento dele e

cada um fazer a escolha

conforme suas convicções",
Segundo Donini, éum equí
voco pensar que, os empre
sários votarão necessaria

mente no candidato do go
verno. Segundo ele, "a clas

se empresarial tem compro
misso com '0 Brasil e, se' o
candidato do governo não

atender aos anseios dos

brasileiros, não tem porque
merecer esse apoio". (MR)

......t.M(!nel .

Ruo�!oí:M,l!ju>lilt
�u'·do:Sul,',se'
'p;,;.t.M....'3·

�u. e;;",�rdà 09liib\liiC�'
Jii'âlúâ do Sul- SCt

.

�toM�5
RtiHpitiícI9'�;
laraguá ao Sul' se,

A:uto Po-sto Vitória
Rua Bnrsque
ltaja; -sc
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• GELÉIA: VISITA DE SERRA MOTIVOU ENCONTRO SINGULAR ENTRE AMIN, LUIZ HENRIQUE E LEONEL PAVAN

Governador confirma apoio a

Serra' e questiona o PMDB
i

]ARAGUA DO SÚL - o

governador Esperidião
Amin (PPB) confirmou
ontem, ao chegar ao Clube

Baependi, acompanhando a
visita do senadorJosé Serra

(PSDB), o apoio ao presi
denciável tucario, dizendo
que seria uma "incoerência" í
do PPB de Santa Catarina
não apoiar o candidato do

governo; e aproveitou para
duvidar da lealdade do

.

,

PMDB em .relaçâc ao se

nador, dizendo que "não

foram os pepebistas que

recepcionaram os candida
tos a presidente Anthony
Garotinho (pSI}) e Ciro

Gomes (PPS), para discutir
alianças políticas no Estado.

Amin também espetou
os adversários sobre � si-

/ tuação interna_ do Estado,
dizendo que "quem assistiu
à TV Senado esta semana

viu que Santa Catarina saiu

do cartório", referindo-se à

aprovação do-pedido do

governo estadual para con
cretizar os financiamentos
referentes aoMicrobacias II
e ao BID 4, que prevêem a

execução de várias obras no
Estado. Indagado sobre co
Iho ficarão as composições
dos partidos na política es

tadual, transformada numa

Téo Bogo/CP

Governador Amin duvida da lealdade do PMDB

espécie de geléia, onde tudo
pode acontecer �as próxi

\
mas eleições, Amin disse
estar "mais preocupado em

governar"; .

.'

Acrescentando em segui-
da que está tentando, I tanto

,

quanto' pode, preservar a

coligação Mais Santa Cata
rina, ameaçada de esfacela
mento em função das po
sições que ainda poderão
tomar o PFL e ó PSDB,
sublinhando, no entànto,
que "não posso fazer o

impossível". Perguntado
sobre a possibilidade de ter
de subir no palanque cQm

o ex-prefeito de Joinville
LuizHenrique daSilveira, a�
lado, o governador disse que
"não coI?eteu esse pecado

nem em pensamento", mas
�eiliz'au em seguida citan
do o ditado popular: ''Nunca
diga que desta água não

beberei".
Em outra estocada nos

peemedebistas, lembrou i

que "metade da bancada
parlamentar catarinense
votou pela instalação da

-CPI da Corrupção", e ci

tau que "toda a bancada

estadual peemedebista sem
pre atacou o governo FHC",
e que, em função disso, não
têm condições, agora, de
"ser coerentes. Amin disse

também que respeitará
qualquer nome que venha
a representar Santa Cata

rina sendo candidato a vi

ce-presidente da Repúbli-

ca, na chapa de José Serra,
e que prefere comentar a

eventual candidatura de

Luiz Henrique da Silveira,
nessa posição, o que seria

"deselegante".
LHS - O ex-prefeito

Luiz Henrique da Silveira

foi lacônico nas declara

ções à imprensa e preferiu
não reagir às dúvidas sobre
a lealdade do PMDB ao

candidato José Serra, le-
,
vantadas instantes .antes

pelo governador Amin,
em outra entrevista. "Omo

mento é de construir e não

de antagonismo"; disse.
Ele também se esquivou
da questão sobre a candi

datura a vice na chapa de

Serra (o nome mais cotado
no momento é o do de

putado,Henrique Alves

(pMDB-RN), dizendo que
isso compete ao presiden
te nacional do PMDB,
deputado federal Michel
Temer. O ex-prefeito de

Balneário Camboriú Leo
. nel Pavan, que também
compareceu em Jaraguá do
Sul; disse que permanece a

disposição tucana de sair

com candidato próprio ao
I

Governo do Estado, com
o nome dele na cabeça-de
chapa. (MILTON RAASCH)

Konelldiz queindefiniçãonas composições jáprejudicaSerra,
]ARAGuA DO SUL - O

deputado estadual Ivo,
Konell (pMDB) disse on
tem que a demora na defi

nição das composições de
alianças, partidárias para
as eleições, em outubro

próximo, já prejudica a

candidatura do tucano
.

I

José Serra. Segundo ele,
a desconfiança do PFL

sobre as chances de êxito
de Serra é um exemplo
disso. Konell considerou _

i importante a visita do
ex-ministro a Jaraguá do

Sul, em função do mo

mento político, preste� a

ter definições.
Conforme o deputado,

'

o PMDB e PSPB ainda
estão em compasso de es-

pera. Para o deputado os

peemedebistas podem fe

char aliança política com

os tucanos, apesar do'

momento conturbado e

das dificuldades para
consumar, o acordo em

Jaraguá do Sul, onde, a

aproximação entre as

duas legendas será difícil
de ac;ntecer.

L

Konell vê dificuldades
de acerto entre o PSDB e

,

o PPB, apesar do empenho
do governador Esperidião
Amin (PPB), devido às

exigências que os tucanos

estão fazendo, condicio
nando as indicações do

candidato a vice-gover
nador e para o Senado.
(MILTON RAASCH)

SÁBADO, 27 de abril de 2002

SCHROEDER 'QUEM 'PAGA?

O presidente do Conselho Deliberativo do Hospital
Municipal Santo .Antônio, de Guaramirim, Osnildo
Bartel, disse que não vai darmoleza para os vereadores
que comprovadamente tenham abusado com

declarações ofensivas contra sua pessoa. Bartel disse

-que já orientou um advogado, que já solicitou cópias:
das atas e também as fitas de gravações de todas as

sessões realizadas pelo Legislativo, desde janeiro do

ano passado até-abril deste ano. Conformei Bartel, a

alegada imunidade parlamentar não cabe em

determinados casos, como em declarações ofensivas.
Se elas existirem, promete, alguém vai responder na
Justiça.

O governador do Esta

do, Esperidião Arnin,
inaugurou quinta-feira à

tarde, pouco antes de

juntar-se à comitiva do
ex-ministroJosé Serra, na
visita a Jaraguá do Sul, a
reforma e ampliação da

Escola Elisa Cláudio de

Agui�r, no Bairro Schroe

der I, em Schroeder. Fi

nanciada com recursos

do Salário-Educação, a

obra custou R$ 126 mil.

Numa área de 342 me

tros quadrados, foram
construídas mais três salas

de aula, circulação eram
pas para alunos porta
dores de deficiência física,
além- de melhorias nos

sanitários.

O vereador Salim José
Dequêch já avisou, em
entrevista naRádioJaraguá
AM, que ingressará' na
Justiça para> responsabili
zar os vereadores que re-

, quereram a Comissão de

Inquérito, recentemente
instalada, se nada ficar

comprovado nas supostas
irregularidades riã obra da .

Praça Cantalício Flores, no
centro de Guaramirim. Se

gundo o vereadór, o pre
feito já teria dado as devi-

, das explicações e não exis
te motivo para desenvol
ver uma averiguação que,
na opinião dele, não vai

dar nada e só serve para ser
usado politicamente por

alguns, contra o Executivo

SUMIU
, O prefeito de Massaranduba, Dávio Leu '(PFL), está

, I "

numa espécie de auto-isolamento. Não tem

comparecido em determinados eventos políticos. No (

lançamento da candidatura da vereadora Maristela

Menel (PFL) para a Assembléia Legislativa, por
-,

exemplo.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
� CRM·2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior. -

CRM 8879

Dr. Daniél Antonio Wurff I

CRM 8835

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO/ GLOBALIZADO
.

'I J

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
CuoaII_..-....SIC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex, Postal- eEP 89251-470 - �one (47) 37l-75lllFax: (47) 275-1820· - Jaraguá do Sul � se

- Home Page:, www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli,adv.com.br
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5 CORREIODOPOVO BAIRRO EM EVIDtNCIA SÁBAOO, 27 de abril de 2002

I ENQUÊTE

QUAIS AS MELHORIAS QUE O Bairro Santa Luzia precisa? :
I

NILSON ZANGHEUiu, 35 ANOS, OPERADOR DE MÁ�UINA

"Acho que o bairro precisa de policiamento. Por
enquanto é um lugar tranqüilo, mas a gente
deve se prevenir enquanto é tempo. Outro
problema grave é a falta de acostamento na Rua
Carlos Frederico Ramthum. O asfalto é novo; não
tem um ano, más o problema é o acostamento,
que não existe. Outra coisa que poderia melhorar
é o transporte coletivo. Além de poucos horários,
o preço da passagem ainda é mais caro. Deveria
haver mais empresas, não apenas urna."

"Precisa urgente de acostamento. Depois que
fizeram o asfalto ficou difícil para os pedestres e

ciclistas. Outro problema é o mau cheiro que vem

'de uma granja instalada por aqui. Telefone
também é problema porque prometeram mais .

linhas e até agora, nada. Falta muita coisa por
aqui, sem falar em farmácias, lojas e um

comércio um pouco mais diversificado. O

transporte coletivo também está deixando a .

desejar;"
.

(
/ .

"Em primeiro lugarj deveriam resolver esse

problema 'do mau cheiro. Depois acho que

poderiam provldenciaj acostamento. As crianças
saem da escola de bicicleta e não têm espaço
para andar. É um perigo para todos,
especialmente à noite. Também precisamos de
mais lojas, farmácias e mais horários de ônibus,
'especialmente nos finais de semana. O bairro é

longe do Centro e não temos nem um supermer
cado grande para atender a comunidade."

'

"A nossa principal necessidade é a regúlarização
doposto dos Correios, que funciona junto ao

'Museu da Imigração Italiana.
O funcionário que está trabalhando no postoé
pago pela própria comunidade, que tem de arcar
com essa despesa. Todos aquiprecisam desse

posto, porque todos os dias temos diversas

correspondências para enviar e para receber. O

problema.é antigo e até aqora.não se encontrou

uma solução."

ERONILDES ALVES LENHARDT, 38 ANOS, DO�A DE CASA MARILENE BILERT, 38 ANOS, DONA DE CASA

Associa ão quer mais atenção

Umpouco
da história ..

A localidade de Santa Luzia é uma das mais antigas da região.
Habitada por descendentes de italianos que se instalaram ainda no
século passado, con�erva características bastante rurais, Como o

cultivo do arroz e da banana. A religiosidade continua sendo a

principal característica dos moradores, que ainda conservam

Costumes an�gos, como o dialeto italiano e a culinária.

TRANQÜILIDADE, NATUREZA
e desenvolvimento
Distante cerc� de 16 quilômetros do
centro da cidade, o Bairro Santa Luzia é

um dos mais tranqüilos do Município. A
populáção, estimada em cerca de 2 :nil
habitantes, segundo dados doJBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística), é, na sua grande maioria,
descendente de imigrantes italianos, que
tem no cultivo do arroz sua principal
atividade econômica, seguido, de perto
do cultivo da banana, De acordo com

o presidente da Associação de

Moradores, Wilmar Dalagnolo, o Bairro

Santa Luzia produz, anualmente, 56 mil
sacas de .arroz e 130 mil caixas de

'

banana, além de frutas, hortaliças,
palmeira-real e peixes de lagoa.
Os dados referentes ao perfil
socioeconômico do bairro foram
levantados há cerca de dois, segundo
explicara presidente. "Fizemos um

levantamento completo e apresentamos
à Administração Municipal", reforça
Dalagnolo. Na mesma pesquisa,
tambérri foi indagado o número de

indústrias, comércio, serviços e ainda

das potencialidades turísticas da região.
Na área econômica, Dalagnolo salienta

, que o Santa Luzia arrecada em' ,

impostos e taxas cerca de R$ 6 milhões

por ano nas esferas municipal, estadual e
federal, decorrentes da atuação de so
empresas instaladas na região. Na área

turística, o' Santa Luzia oferece inúmeras
possibilidades, tanto que faz parte da
Rota da Imigração Italiana. O Museu da

MORADORES QUEREM O TÉRMINO DO. ASFALTO NA RUA CARLOS
FREDERICO RAMTHUM, NO !RECHO APÓS O FIM DO PARALELEPÍPEDO

Imigração Italiana e a Igreja de Santa Luzia repre,sentam
os pontos de maior atração. A igreja foi a primeira do

bairro e, recentemente, restaurada em seu interior, repleto
de pinturas sacras. Também foi tombada pelo Patrimônio
Histórico e Artístico. Cachoeiras, mata atlântica e fauna
nativa são outrop privilégios do lugar.
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• PESQUISA:, PROFESSOR DA UNERJ FAZ TRABALHO IN�DITÓ ENTRE EMPRESAS 1)0 SUL DO BRASIL Publica�oensinaempresários
,

a refletir sobrepolíticaUso, da Intemet nos negócios
é .

tema de mestrado em JS
2000. A nova publicação
traz, entre outras coisas,
referências nacionais e in

ternacionais �tuaJizadas
.

,

sobre o processo eleitoral

para que o empresário
possa refletir sobre como

proceder de forma' ética,
quem apoiar, como evitar
a corrupção e os 'desvios

de recursos; faz um breve
relato sobre os impactos
da corrupção no Brasil e

aborda os, aspectos legais
para finan�iàmento de

campanhas. \

A participação nas em

presas no processopolítico
representa uma contribui

ção decisiva: para o futuro

do Brasil, desde que nor

teada por padrões éticos e

transparentes de respon
sabilidade social, e pelo
cumprimento rigoroso da

legislação eleitoral vigente.
) ,

]ARÁGuA DO SUL - O

Instituto Ethos lançou
oficial�ente no dia 24

último a publicação "A

responsabilidade social das
empresas no Processo
Eleitoral", editada em par
ceria com a Fiesp/Ciesp e

o' patrocínio do Yázigi
Internexus.

O objetivo da publica
ção é discutir como as em

presas podem participar
do processo eleitoral de

'forma ética e transparente
e de quemaneira combater
o abuso do poder econô
mico no apoio a políticos
e partidos.

"A responsabilidade
social das empresas no

Processo Eleitoral" é uma

reedição ampliada e aper
feiçoada da versão publi
cada anteriormente no

contexto das eleições de

]ARAGuA DO SUL - O
uso da Internet como pla
taforma de negócios nas'
maiores empresas do Sul
do Brasil é o terna da dis

sertação de mestrado do

professor do .curso de Ad

ministração da Unerj,
Randal Gomes. A intenção,
segundo ele, é avaliar o

grau de adesão e os re

sultados obtidos,com essa

ferramenta depois da fase
de entusiasmo em relação
à Internet. A pesquisa, que

,I: envolve 300 empresas do
Sul do Brasil, será, deferi-

)11 ,dida na UFRG (Universi
dade Federal do RioGran
de do Sul), instituição que

Professor Gomes está pesquisando o grau de adesão e os resultados obtidos com a Internet
, "

práticas no
t

conjunto das,'
empresas estudadas!', afir
ma o professor.

Gomes salienta que a

iniciativa em fazer uma
análise do assunto surgiu a

partir do excessivo entu

siasmo demonstrado por
empresários na época do

, surgimento da Internet no \
Brasil, e de seu uso maciço.
Segundo ele, amaioria das

empresas passou a acre

ditar que a Internet seria
uma ferramenta a mais
para se ganhar dinheiro
com o consumidor final, '

"Mas a realidade não sé

apresentou bem assim.

dutos, mas isso não sig
nifica que tenha conquis
tado novos consumidores.
Outra avaliação diz res

peito aos postos de traba
lho. Segundo ele, o ad-,
vento da Internet nas gran
des empresas não tirou 0\
emprego de vendedores.
"Eles foram deslocados
para outros setores", afir-

'

ma o professor, que pre
tende, com sua tese, pro
var que a Internet é apenas
mais uma ferramenta de

trabalho, mas não re

presenta a salvação da pá-
tria, /

(MARIÁ HELENA DE MORAES)

Depois da fase de entu

siasmo, as empresas foram
forçadas a adotar atitudes
mais realistas, aproveitando
o novo canal de vendas,
mas sem superestimar o'
seu grau \de importância.
Atualmente, as, empresas
ganham dinheiro em ne

gócios realizados com ou

tras empresas, não com o

consumidor final", resume
o professor.

Na avaliação de'Go
mes, as grandes empresas
perceberam que manter

um site na Internet é uma

necessidade para manter a

imagem e apresentar pro-

está entre as cinco melhores
do Brasil na área do ensino
da Administração.

De acordo corri'Go
mes, o trabalho está sendo
desenvolvido' desde 1999,
em duas etapas. A pri
meira abrange ,30 empresas
da Região Norte de Santa
Catarina. A esc�lha decor
re do fato da região ser um

pólo de negócios impor
tante em nível nacional, por
concentrar algumas das

empresas líderes em seus

segmentos, "Na próxima
etapa dapesquisaserá feita
análise global das melhores

II
II,
, Imperdível!

Dia 7 de maio, às 20 horas, no Big
, Bówlling, Show Latino com a Or-

\�

,questra, de Teclados da Arte Maior,
tendo como convidados especiais
Dançarinos de Tango e o maestro Luis
'Paulo Tríone.

NOTA DE
AGRADECIMENTO

'Empresas argentinas devem'vir p�a JS 'ainda este ano
,,"

A família enlutada de
I ,

]ARAGuA DO SUL - O tário, já está assegurada a O secretário faz questão segundo ]anssen, devem
secretário de,Produção da ' vinda das empresas Val- de salientar que a vinda des- gerar cerca de 50 empregos
Prefeitura, Dieter ]anssen, lé Carrocerias Especiais, tas empresas não vai inter- diretos. Também se com-

viaja no dia 10 de junho Leinstung Engenharia (de
I

ferir nó desempenho das, prometeram a equipar uma
próximo para a Província

,
equipamentos hospitalares) , indústrias locais porque são ambulância com tudo o que

de Córdoba, na Argentina, e Terncen, que produz de áreas completamente for necessário. O secretário

para fazer os últimos acertos 'vidros curvos. A Prefeitura diversas das existentes na salienta que o Município
da vinda para jaraguá do Sul de ]araguá do Sul, segundd região. ''Não temos indús- também está empenhado

, de empresas árgentinas que ]anssen, vai oferecer um ' trias simiÍar aqui na região e em 'oferecer benefícios ãs'
devem se instalar no Mu- galpão no Bairro]araguá a vinda delas não vai con- empresas locais. ''Ano pas-
nicípio ainda este ano. ]ans- Esquerdo para a instalação frontar com as atividades já ,sado, (50 empresas foram
sen viaja na cornpanhi� de das empresas, por um existentes no nosso parque beneficiadas com a ajuda da
grupo de empresários jara- período de um ano, no , fabril", esclarece o secretário. Prefeitura em projetos de

guaenses interessados em máximo. janssen informa Ele adianta que muitas expansão, e estamos instalan-
manter parcerias,com em- ainda que a Vallé já com- empresas locais poderão do o Distrito Industrial, em
pres�s argentinas e também prou uma área de terra de vende� matéria-prima para área de 270 mil metros

aproveita para visitar o 10 mil metros quadrados as indústrias argentinas, , quadrados localizada rias

cônsuldoBrasil naquele país, no Bairro Nereu Ramos, e como as do ramo da me- proximidades da U�erj
I,

e ainda a Prefeitura de a,Leinstung está instalando talurgia e borrachas. (Centro Universitário de
Córdoba. escritório em]araguá do A vinda destas empresas ]araguá do Sul)", reforça.

De acordo com o secre- Sul. para Jaraguá do Sul; ainda (MARIA HELENA DE MORAES)

ALBRECHT KLUGE,

ainda profundamente
consternada com o seu

falecimento ocorrido no último dia'

18 de abril, com a idade de 75

anos, deixa enlutados esposa," 1,
filho, 1 filha, 1 nora, 1 genro, 6

netos, 1 bisneto e, demais

parentes. Agradecem as

manifestações de pesar

recebidas através de presença

pessoal, de coroas, flores e/a

to�os que acompanharam �
extinto até a sua última morada.

I '

Agradece a famma enlutada.
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CRECIGANHABATALHA
""",

CONTRA AÇAO DE

CONTRAVENTORES
o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis
condenou duas pessoas, em Itapema, a pagar, cada

urna, quatro cestas básicas que serão entregues no

Presídio de Tijucas. Um terceiro acusado recebeu pena
de detenção por quinze dias, transformada ,em
prestação de serviços à comunidade pelo prazo de seis
meses. Os condenados terão, ainda, que se apresentar
ao Fórum a cada bimestre, nos próximos dois anos, a

fim de comprovarem que não continuaram cometendo a

infração.
A denúncia pelo exercício ilegal da profissão contra Jaime

Silveira, Laélio Trindade e Paulo Silva, feita pela
, promotora de Justiça de Itaperna Ora. Carla Mara
Pinheiro Miranda, foi acatada pela juíza titular da

Comarca, magistrada Vera Regina Bedin, que determinou
as sentenças após a audiência.
A decisão comprova o trabalho da equipe de fiscalização
do CRECI/SC e dá uma resposta .ao s profissionais
legalmente inscritos" que exigem medidas concretas
visando coibir a atuação de clandestinos na maioria das
cidades catarinenses, especialmente nas cidadeslltorârreas
na época da temporada de verão.
O presidente do C R E CI, G i Imar dos Santos, declarou-se
vitorioso com a posição, visto que o Conselho vem

denunciando, sistematicamente, à Justiça,' a prática do comarcas também acate os inúmeros termos ci rcuns
exercício 'ilegal da profissão, o que prejudica os tanciados que tramitam nos fóruns' estaduais,
profissionais, pela competição desleal e contrária à lei, e principalmente Balneário Camboriú e Flor ianópol is,
a sociedade, que precisa de garantia e segurança nos condenando quem exerce a profissão de corretor de imóveis
negócios imobiliários que realiza. sem estar devidamente habilitado. Cabe lembrar que a

Observa ainda que o trabalho da instituição não está reincidência na prática ilegal do exercício da profissão
completo, pois o Conselho espera que a Justiça de outras' de corretor de imóveis gera penalidades mais severas.

� I
,

'
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Depois de, ,refri:g.'erante light.l iogurte lightl sorvete !Iight,
por que você nôo provo um: Consórcio Ligiht?

Agora fitou Iight escolher um consórcio para realizar o seu sonho. A Caraguá oferece a você o Consórcio
Leve Volk:swagen/ o único com prestações 25% niênQres* que os de um pleno normal. O Consórcio
Levevolkswogen não tem entrada e nem juros) os lances são liberados e o seu carro usado pode ser incluído
nbpagamentbdo diferença.

'

Venha conhecer O Consórcio Leve na Coroquó.
Você rrõo precisa SUar pa'ra pagar é nem malhar ó seu orçdtnetilo.

CARAG'UÁ
,

JARAGuAOOSUl
(47)371-4000

A sua agência

Banco VoIkswagerJ Consôrcio Nacional Volkswagen HoRÁRIO DE ATeNDIMENTO SEGUNDA A SÊXTA • 8b as 19h ,SÁBADOS· sh"os 11 h
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4 CORREIO DO POVO SÁBADO, 27 de abril de 2002

OFERTAS DA SEMANA

[iJ Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

APARTAMENTOS
EDIFíCIO DESCRiÇÃO DO IMÓVEL VALOR J

Ed. Tribess Centro: 2 dorm., si garagem R$ 250,00
Ed. Tower Center Centro: suíte+ 2 dorm. (novo) R$ 650,00

I[ Ed. Dianfhus Cobertura cl acabamento de 1 a a combinar
I, CASASI

LOCALIDADE I DESCRiÇÃO DO IMÓVEL VALOR
Centro Ótima casa (alv.) cl suíte + 2 dorm. R$ 750,QO
Vila Nova

'

Casa boa (alv.) cl suíte + 2 dorm. R$ 360,00
Nova Brosilic Casa alv. cl 3 dorm. cl abrigo pi carro R$ 300,00
Vila Rau Casa alv. c/3 dorm. cl abrigo pi carro R$ 260,00
Ilha da Figueira Casa alv. cl 3 dorm. cl garagem R$ 200,00 '

POMZ

fAÇA-NOS UMA VISITA

Ir 3'72-0002

·

.'PROMOÇÃO ESPECIAL 'PARA ABRIL
,

' '

,

,

L '

MÓVEIS
GOMES

, I

COMPRE EM ATÉ 1 ,+ 4X SI JUROS
(C�M'CHEQUE) ROUPEIRO

5PTS

]UPARANÃ
",1 + 4x

\
'

:'>R$ 157,68

ESTOFADOS
"

3X2LUGARES
VIENA

1 + 4x R$'64,OO

1

'

COMPRE EM ATÉ
,

5x si JU.�OS (1+4x)

I

'

I'
I

Endereço: Rua Venâncio da S,ifva Porto, 219 - No�a Brasília - Jaraguá do Sul - se
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V'E'NpE ..;S'E
lnfbr,m'Qqõe�;:>

3"1' ..88'44, :o;u 99r15-3;��O'.

RESilD.ENC1A EM ALVENARIA -

pronto,. cl 250m?,· Lól,�h'olnpl
- 9or)lsem 'pd '2 'ç�rrros • �oICl!l tle

..

' '. f
iaotor - Iqypbo - çhiJrrq.sCí",�jra • cozinhaI.

dqpa. despensa· fâVr;ihÔaria _pwc. der/and.
limpregada " 1 sulte niQ�I�t (el closa}l

banheiràt� � ,suJltls les • 1 $old ínlirop ti
socdda frbntó'l - !o ano podróo
(gn:mÜôlmossá, cortk!Qp pinfvtçr,ocrllíç-o,

g!:'iSSO) • pórlãó e 'porteiro' elefrônico '

CORREIODOPOV05

• ;t.,., I #4 i·�:?1'k-"J!t·f·i (-..

Rua/João Planinscheck, 302

2J�. �i�9io �pizia
Crefito-5/ 621 FPTO

Formação:
* Terapeuta Ocupacional
* Neuroloqio (pós-graduando)
* Confecção de Órteses

ÁREA SEM BENFE/TOR/A cl 7650,OOm2, ldenl para chácara contendo
21agoos, plantações de palmeira real, com ribeirão correndo nos fundos
do terreno, localizada na Estrada Ribeirão (avalo, Bairro Nereu Ramos.

Valor RS 20.000,00

LINDO TERRENO COMERClAL/RES/DENC/AL cl 357,OOm2,meredo,
preme para construir. Situado na Rua (37), JoãoPlaninscheck, Bairro Nova
Brasilia. Valor: Baixou o preço, de RS 40.000,00porRS 35.000,00

,I
I

Atendemos: crianças, adolescentes
e adultos, na área da reabilitação.
* Síndrome de Down;
* PC - Paralisia Cerebral;
,* AVC - Acidente Vascular Cerebràl;
* TCE - Traumatismo de Crânio Encefálico; ,

* DM - Doenças Mentais;
.

* LM - Lesado Medular.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1,291
Fone (47) 371-4335 / 9952--401 r

. -- .

Imovels

ÁGUA VERDE - Vende-se ou troca

se. Tratar: 372-0665.

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

BARRA DO SUL - Vende-se, a 800
m da Lagoa. R$ 16.000,00. Tratar:
3738375.

BARRA VELHA :_ Troca-se sobrado
por casa em Jaraguá do Sul. Tratar:
370-9282.

BARRA VELHA - Compra-se, pago
até R$ 10.000,00, à vista. Tratar:
371-6238.

CRÉDITOS
PARA COMPRA DE IM6VElS( CONSTRUÇÃO�

REFORMA OU CAPITAUZAÇÃO( OE SUA EMPRESA

DE R$ 20,000,00 A R$150.000,OO.

Prestações a partir de
R$ 214,00 mensais.

Trabalhamos com 'autorização
do Banco Central.
Plantões sábados,

domingos e feriados.

322-7505 ou 9121-6142,
,

c/Mauricio

BARRA VELHA - Vende-se,
sobrado, el 3 qtos., sala, coz., 2
bwc, gar, el chur., 100m da praia,
Tratar: 370-7441 ou 9905-3941.

BARRA VELHA - Vende-se ou troca

.se, em alv., el 3 qtos., mobiliada e

demais dep. R. José Ceará da
Costa. Aceita-se casa de menor valor
em Jaraguá do Sul ou imediações.
Valor aprox. R$ 25.000,00. Tratar
371-5592, 11 João,
BARRA VEtHA - Casa de alvenaria,
no Centro, a 700m da praia. Casa
com 12x9 eterreno com 13x25,
Valor a eomb. Aceita-se negociação.
Tratar: 373-1848. el Reniee.

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

CENTENÁRIO - Vende-se, de 2
pisos, semi-acabada, el 360m2, el +
1 casa de alv. nos fundos, c/75m2,
R$ 45.0do,00 (as duas). Tratar:
370-3109. '

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

CURITIBA - Troca-se, no Bairro Santa
Felicidade, el 3 qtos., 2 bwe, gar, p/2
carros, de esquina, por casa em

Jaraguá do Sul, até R$ 50,000,00.

Tratar: 371-4626.

CURITIBA - Vende-se, alv., el 3
qtos. e demais dep, Terreno el
2.500m2 e casa el 144m2

'

construída. H$ 65.000,00 ou -troco
por casa de menor/valor em Jguá do
Sul. Tratar: (41) 265-7047.

CZERNIEWICt - Vende-se, 800m da
rua principal. Casa el 270m e

terreno el 1400m. Tratar: 371-0744.
'

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado
el 267m, 3 qtos., 2 banheiros, 2
salas, cozinha, área de serviço,
garagem pI 2 carros. Próx. ao
Pama, em frente ao n· 134. Tratar:
275D845,

,

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

GUAMIRANGA � Vende-se, próx.
Dalcells, alv. R$ 15,000,00. Tratar:
373-1118, el Jair ou Vanilda. Aceita
se contraproposta.

GUARAMIRIM - Vende-se, Bairro
Avaí, madeira, el 54m2• R-$-
12,000,00. Tratar: 373-3128"el
Wilson.

GUARAMIRIM - Vende-se, em alv.,
no Centro. R$ 1Ei.OOO,OO, Tratar:
3734841.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou

troca-se por imóvel de menor valor,
próx, Hornago, 3 qtos. e demais
dep., em alv. nova. R$ 40.000,00.
Trata(371-0695.

JOINVILLE - Vende-se ou troca-se
de madeira, por casa do mesmo

valor, no Estado de SC ou Minas

Gerais, pintura nova, escritura, Iinha
tel. R$ 7.300,00. Tratar: (47) 417-
2438, el José Carlos.

LONDRINA/PR - Vende-se ou troca
se. Tratar': 370-1677.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se,

alv., 100m2• R$18.000,00, Tratar:
91044588,

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se casa
de alv, e/70m2• Terreno quitado
(12x27) tudo porR$17.000,00. Tratar:
276-1306, el Pedro. Aceita-se carro

até R$ 9.000,00.

NEREU RAMOS - Vende-se ou troca
se por casa na Ilha da Figueira, alv.,
el 3 qtos. e demais dep. R$
45.000,00, Tratar: 275'0051.

NEREU RAMOS - Vende-se, alv.,
toda murada, el 3 qtos. e demais
dep., Centro, 660m2• R$ 25.000,00
+ finane. CEF. Tratar: 371-4497.

'NEREU RAMOS - Vende-se 3 casas

em elv. R$'25.oo0,00. Tratar: 276-1441.

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

NOVA BRASíLIA - Vende-se, el
100m2, e terreno el 750m2• Ótima
localização. Tratar: 372-3947.

NOVA SANTA ROSA (PR) - Vende-se
ou troca-se por outra em Jaraguá do
Sul. Tratar: 276-3257,

PORTO BELO - Vende-se, 3 qtos,
Centro, el 133m2• Tratar: (47) 369-
4Q22, el Roberto.

PRAIA - Compra-se, por.um preço
barato. Tratar: 9603-3,383, el Euda,

RIO DA LUZ - Vende-se casa alv., 3
qtos, si, eoz., bwe, lav., gar. Valor
a eomb. Tratar: 9993-3761 ou 376-

, 1350, el Cleiton.

RIO MOLHA - Vende-se, mista, el 4
qtos., coz., bwe, lav., sala jantar.
Valor a eomb. Tratar: 370-1113.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se ou troca

se, el 120m2• R. Ilda Friedel Lafin,
lote 25'4. Tratar: 276-0070, el José.

,

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

VENDE-SE .uMA LOJA
Ém atividade desde 1994

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

Clientela formada

VENDE-SE - O ponto comertial, estoque avaliado em R$4S.000,00
(ao preçodeQJsto damercadoria) eos equipamentos da loja.

ALUGA-SE - a sala com 70;00111', com carência de trêsmeses para o primeiro pagamento.
Valor. R$ 40.000,00. Aceita-secano ou imóvel como parte do pagamento.

W 376-0703
É SÓ ENTRAR E FA'rURAR

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

SÃO FRANCISCO DO SUL- Vende-se,
Baía da Babitonga, mista, fundos pI
Baía, el 2 qtos., sala' e eoz.

R$ 20.000,00, aeeita-se propostas,
Tratar: (47) 379-1559, el Tito,

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

SCHROE[)ER - Vende-se, alv.
120m2, terreno el muro. R$
20.000,00. Tratar: 9104-4588.

SCHREODER - Vende-se, alv., em
eonstr., cl 1 qto. Terreno de

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

SOBRADO - Vende-se el 3 quartos,
copa, cozinha, e bwe etc, R$
23.000,00, aceita-se carro e imóvel
de menor valor. Tratar: 273-0378,
pela manhãou noite, el Chirlei.

TROCA-SE CAIBRO - Comp., por 1
casa de 7xl0 + 6 janelas, 6 portas
el caixilhos, por 1 moto acima do
ano 90. Tratar: 371-5640.

TROCA-SE - Sala comercial ou

apto., alv, el 150m2, prôx, Weg II.
R$ 45.000,00. Tratar: 9104-4588.

VENDE-SE OU TROCA-SE - Alv., el
300m2 e terreno de 150am2, por
sítio. Aceita-se terreno ou caminhão.

Tratar: 371-5640, el Sérgio.

Vende-se ou troca-se por imóvel de
menor valor casa de alv. el 100m2,
terreno de 670m2• Tratar: 371-0695
ou 9993-D623.

VIEIRAS - Aluga-se, mista el 3
qtos, próx. Bebidas Kienen. R$
220,00. Tratar: 9104-4588.

VILA LALAU - Vende-se, 180m2, el
3 qtos., gar, pI 2 carros, murada,
cerca de alumínio. R$ 33,000,00 +
financ. Pela Previ. Tratar:·371-0695
ou 9993-D623.

;

VI,LA LALAU - Vende-se sobrado el
156m2, apto. e sala comercial. R.
Bernardo Dornbuseh, 2021. Terreno
de esquina. Tratar: 370-1777 ou

9112-4110, comWilson.

VILA NOVA - Vende-se, em alv. el
2' qtos., 2 bwe, área const. el
140m2, terreno c/450m2, cl piscina.
R$ 70.000,00. Tratar: 371-4225, el
Alceu.

VILA LENZI - Vende-se, el 96m2•
Terreno el 480m2, el mais 2 meia

água, nos fundos, ficam 2
telefones. R$ 65.000,00, neg.,
aceita troca por menor valor. Tratar:
275-2860, el Sandro.

VILA LENZI - Vende-se, alv. e 2 de
rnad. Por apenas R$ 40.000,00, Rua
António Carlos Ferreira. Tratar:
91044588.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home page: www.itaivan.com.br

4275 - CZERNIEWICZ c 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$ 45.000,00

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

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

5032 - CZERNIEWICZ - Sobrado' cl
280m2, 2 dorm., 2 bwc, sala cl
sacada, copa, coz. ampla, área
serviço, desp., gar. pi 2 carros.

Terreno cl 1.450in2•
R$ 120.000,00 neqoclável

5119 - SCHROEDER - 2 casas, 1 casa

antiga cl 130m2, cl 3 dorm., 1 bwc +
1 casa alv. cl 110m2, cl pto
comercial. R. Mal. Castelo Branco,
7713. R$ 110.000,00 (negociável).
Pode ser vendido com a metade

5066 - NOVA BRASILIA - casa

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

lav.,gar. toda murada. Terreno cl
336m2• R. José Menegotti, 1�9 -

R$ 48.000,00

5104 - VILA LENZI - Casa alv. com
área 96,00m2 - 03 dorm., 01 bwc,

sala estar, copa, cozinha,
despensa, lavanderia - R$

65.000,00

5114 - AMIZADE - casa alv. cl
136,50m2, Lot. Behling, suite + 2
dorm., sala estar, jantar, coz., área
serviço, bwc social, área de festas
coberta cl chur., gar. pi 2 carros,
Terreno cl 435,89m2• R. Henrique

Behling. R$ 53,000,00 + financ

5047 - SÃO Luís - casa alv. cl
118,83m2, 3 dorrn., 2 bwc, sala
estar, TV, copa, coz., dispensa,

escritório, lav., garagem cl churrasq.
Terreno cl 495m2 - R. João Januário

Ayroso - R$ 55.000,00

5108 - CENTENÁRIO - casa alv., cl
90m2, 3 dorm., 1 bwc, coz., lav.,
gar. Terreno cl 432,OOm2• R. Exp.
Rudi Homburg, 149 - R$ 43.000,00.

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

Bertha Weege
.
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EDIFÍCIO
BRUNA
MARIANA'

INVISTA NO SEU FUTURO!!!

Adquira um �partamento de 1 dormitório, sala, cozinha,
.

sacada e área de serviço, com apenas R$ 3.100,00 +

prestações e com 2 dormitórios R$ 4.000,00 + prestações.

o edifício compreende:12 andares, 04 apartamentos por andar
com 01 e 02 dormitorios. Todos os apartamentos possuem
garagem e sacada voltada para a Rua dos Imigrantes

o edifício possui: lojas, recepção, háll de entrada, sala de

espera, salão de festas, churrasqueira, vagas de garagem

AMELHOR OPÇÃODEMORADIAE INVEsT1MENTo�

CASA MISTA - Terreno com 15x48 =

720m2; 4 quartos, salas, bwc, dep.,
.

próx. Posto Marcolla. R$ 37.000,00
,o

• Co e óreo construidc,
4 suítes + dependêncios. Semi-acabada.
R$ 180.000,00
• Casa alv. nova, Lot. Versailles, c/
145m2• Terreno 540m2• R$ 79.000,0'0

s e derncis dep. Próx. à
S. R$ 37.000,00.

CASA ALV.• Lot. Champagnat, cf 3
quartos, salas, bwc, coz., área de

serviço. R$ 90.000,00.
I

i1

APARTAMENTO •

Anitá Garibalde •

Ótima localização,
apto por andar, 1
, suíte inaster, 2

. suítes, 2 salas,
lavabo + dep., área.

(

total 392m2•

Entrada de 50% +

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lntermed lár ia

Vende: Casa em alvenaria, ci ârea
105 m2, em terreno de 322 m2. Rua

Alfredo Hanemann, 106 (Barra)
Preço: R$ 50.000,00

Vende: Alvenaria, com área 245 m2.
Rua Thomaz Francisco de Goes, 68

(Vila Lenzi)
. Preço: R$ 135.000,00

Vende: Alvenaria, cf área 120m2,
em terreno 512 m2. Rua Luiz

Picolli, 128 (Vila Rau)
Preço: R$ 45.000,00

Vende: Alvenaria, cf área 230 mê;
em terreno 540 m2.

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

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

Nova). Preço: R$17.000,OO

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

BR 280 Guaramirim

Preço: R$ 75.000,00

Vende: Alvenaria, cf área 194 m2,
em terreno 300 m2. Rua Francisco

Hruschka, 1637
Preço: R$ 85.000,00

Vende: Ap. contendo 1 suite + 2

dormitórios. Rua Goiás, 395 - Ed.

Sonia Magali - Ap. 204
Preço: R$ 52.00Q,00

VENDE

Apartamento novo,
contendo 1 suíte + 2

dormitórios, com
área 166,18 m2. O

.

prédio possui salão
de festas e piscina.
EdifícioCatarina

Erchinger - Apto.
203 - Localizado na

lateral da Rua CeI.
. Procópio Gomes de

Oliveira (Centro), ao
lado da Pizzaria

Caneri

Preço:
,

R$ 90.000,00 )

(Negociáveis)

,Ve.r:zde: Madeira; cfárea 47m2, em'
terreno 329 m2, Rua 938 - Lote 190

.

'- Lot. Ouro Verde

P�eço: R$ 14.000,00

Vende: Ap. e sala comercial, cf área
156m2. Rua BernardoDombusch,

2021 (Vila Lalau)
Preço: R$ 75.000,00

�i VENDE
�' 1partainehto, contendo 1 suíte + 2 dorm. Ed. Menegotti (Centro)

.

Preço: R$ 6Q.OOO,00
.

-+ Apartamento, contendo 3 dorm. Ed. Marajó (Centro) Preço: R$
�. M�OO

.

,

i -+ .Terreno com área 342 m2. Rua Bernardina B. Muller (Vila Lalau)
Ptóx. �RWÉG. Entrada e saldo em até 24 parcelas
Terreno' com área 1.018 m2. Lot. Flamboyant -lote 19 (Jaraguá
Esquerdo). Preço: R$ 45.000,00

-+ Terreno com área 5.000 m2. Estrada Garibaldi (Próx. Mercado Meier)
Preço: R$ 22.000,00

-+ Terreno com área 1.600 m2. BR 280 - Guaramirim (Ao lado da'
FAMEG). Preço: R$ 135.000,00

110+
IIl'"
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lanchonete, restaurante, cancha de

bocha, dois campos futebol suíço,
um el ilumináção, e lagoa de peixe
c/400m2, uma pista de motoeross.
Área el 20.000m, a 9km do centro
de Massaranduba. R$ 90.000,00.
Aceito troca. Tratar: 379·1119, el
Airton ou Marisa .

_SA_'B_A_D_0_,_27_d_e_a_br_il�d_e_20_0_2 _J&&�lIa••illils.__ _:_:__----:-__ --:-___:_ �C�OR�R�E�IO'!....!!.DO�PO�V�O_!_?_9

'PAUliSTA
'P1,iN.,U.RA�·

O�ÇJ\M�NTO SEIVI

COMPROMISSO,
SERVIÇO'i PARCELADO.

TRATAR: .216-1001,
�PÓS.AS 19H5

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

Jaraguá. Tratar: 9963-8588 oU,(ll)
6976-4612, el Germano ou Cecília.

LAGUNA - Vende-se apto. Ed. Donga
Matos, Mar Grosso, 1 suíte el
sacada, 1 qto., 1 bwe, lavanderia,
cozinha, sala el sacada: R$
70.000,00; Aceita-se imóvel em Meia
Praia (Itapema). Tratar: 370-8336 ou

9973-35qO, c/ Osmar

LOT_ DIVINÓPOLlS - Vende-se, el 2
qtos. R$ 35.000,00. Tratar: 91044588.

VILA LENZI - Vende-se, alv., 3
qtos., 2 bwe e demais dep. Terreno
el 468m2, e casa el 118m2• No
mesmo terreno uma 1/2 água cf 3

. peças. R$ 55.000,00. Tratar: 372-
0815.

SANTO ANTÓNIO - Vende-se, em
eonstr., el 2 qtos., gar., ehur. e
salão de festas no Res. Jardim das
Mercedes. Entr. de R$ 8.000,00 + li
2 CUB por mês. Tratar: 370-7698, el
Vilson.

VILA NOVA - Vende-se ou troca-se,
e/186,20m2, Ed. P0rtO Belo, e/4
qtos., 1 suíte, lavabo.jbwcsoc., 2
.sac., sala de [antar/estar/Tv, eoz. e
lav. cl móveis sob medida. NOvo, cl
piscina e salão de festas, el 2
vagas na gar, Valor a nego Tratar:

370-8336, e/Osmar:

VILA LENZI - Vende-se, el 130m2,
4 qtos, toda murada. R$ 25.000,00.
Tratar: 9102-8387, el Marcia.

VILA RAU - Vende-se, na Cohab, 7

peças, com escritura. R$ 28;000,00.
Tratar:371-9852

1
TERRENOS

• Cornposornpiero I, Jaraguá Esqoerdo. Valor R$
25.000,00. Terreno c/ 702,OOm2, esq., no

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

loteamento Piermann, próximo a escola Giardini Lenzi.
Valor R$. 17.000.00.

.

1
• Terreno c/ ,área de 600,OOm2 (15x40), -sito a Rua

Henrique Bortolini, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
22.000,00.
• Terreno c/405m2, esquina; Loteamento
Cristovão'. Valor R$12.GOO,OO.

CASAS

São

• 'Casa de alvenaria c/ 130,OOm2, situado no

Ilbteamento
Zangheline. Valor R$ 30.000,00.

• 112 (meia) Água de Alvenaria, 30,OOm2• No Ouro
Verde (Barra), Lote 207. Valor R$ 11.000,00
• Casa de alvenaria c/400,OOm2• Centro
• 112 (meia) Água de alvenaria, 40,OOm2, na Rua
José Narloch, 110 Ána Paula II (Rua Asfaltada). Valor
R$

,

17.000,00

I.
112 (meia) Água de Madeira. Loteamento Ouro

Verde. Valor R$ 14.000,00
• Casa de alvenaria, c/ 280,OOm2, em construção
(70% concluído), no Jaraguá Esquerdo. R$
65.000,00
• Casa de alvenaria, c/ 70,OOm2, no Loteamento Ouro
Verde (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

VILA RAU - Vende-se, R$ 17.000,00
+ finane. Caixa Econômica Federal,
ou troca-se por terreno. Tratar: 370-
0816, el Silmara.

ÁGUA VERDE - Vende-se, próx.
Unerj, R. dos Imigrantes, 8.450m2•
Valor a combinar. Tratar: 371-6640.

AMIZADE - Vende-se ou troca-se por carro
terreno el 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 (13,5x27),
próx. salão. R$ 10.000,00. Tratar:
371-2357 ou 387-5612.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-s�,
el 416m2, 2km após a Malwee.

R$ 10.000,00, c/escritura. Tratar:
9973-8386.CRECI8490.

BARRA DO SUL -:_ Vende-se, próx.
lagoa. R$ 3.500,ào. Tratar:
276-0605, após 17 horas.

BARRA VELHA � Vende-se, terreno
próx. aeroporto. R$ 3.000,00. Tratar:
370.9282.

BARRA VELHA - Vende-se, entre o

mar e a lagoa, 20x50m, fundos pI
lagoa. R$ 2.500,00, aceito carro.
Tratar: 9121-3950, el Roberto.

CENTRO - Vende-se terreno el
750,OOm2, ótima localização. Tratar:
372-3947.

1
CENTRO - Vende-se, ei 622m2, 'el
galpão de 135m2, todo-murado.
Tratar: 371-9157.

CZEFlNIEWICZ - Vende-se, el 405m2
local alto, após a Sear. R$
19.000,00, estuda proposta. Tratar:
9973-6386. CRECI 8490.

1
ENSEADA - Vende-se, Balneário
Majorka, R$ 3.000,00. Tratar: 370.
8145, após às.17hs, el Laurita.

ENSEADA � Vende-se, ao lado Sup.
Bona. R$ 5.800,00. Tratar: 276-1050.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, José
Theodoro Ribeiro, 14x28. R$19.000,OO.
Tratar: 371-6640, el João.

1 � ILar Imóveisl
z 275-2010/9101-9028/9122-7393

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, el
350m2, próx. salão. R$10.600,OO entro

+ 12x R$ 450,00. Tratar 9919-9970.

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, el
726m2• Rua João Manoel Lopes
Braga, 228, subida Acaral, Aeelta-se
carro no negócio. R$ 30.000,00.
Tratar: 370-6406, hor. comI. ou
,9975-1792, el Ronildo.

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

JARDIM FIRENZE - Vende-se.
Tratar: 37"1-7061.

JOINVILLE - Vende-se, no Jardim
,

Santa Mônica, el 390m2, quadra E,
lote 10. Valor a eomb. Tratar:

373-2912, el Valdeeir.

LOT.SOUZA-Vendese, e/54Qm2(18x10).
R$ 4.500,00. Tratar: 91044588.

MASSARANDUBA - Vende-se terreno
no Centro, '18x20, casa de alvenaria
em construção. R$ 12.000,00,
negociável. Tratar: 9133-6515, el Eurico.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

mar, eond. fechado. Ótima loe.

R$ 15.000,00. Tratar: 372-3812.

POMERODE - Vende-se, no Centro,
área nobre, el 617m2• Tratar: 376-
1011 ou 37@-2691, el Guida.

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

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

SÃOWIZ - Vende-se, e/700m2, lote 36.
Rua Guilherme Hrusehka. R$ 16.000,00.
Tratar: 376-2229, elAngélica.

SCHROEDER - Vende-se, el
126.000m2, a 200mts do calçamento.
Tratar: 374-1588.

TERRENO - Vende-se, e/420m2, el duas
o? casas, 1 mad. e outra alv. R$_33.000,OO.
Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se, el
,450m2, próx. CTG Trote ao Galope.
R$ 4.500,00. Tratar: 9113-1769.,
�----------�------��--
VILA RAU - Vende-se, 4.
R$ 30.000;00. Tratar: 371-3409, el

.

Bernadete, em qualquer horário, ou
9111-1831, com Patrícia após às
18hs.

1

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m2, térreo. 02

quartos, garagem coberta, no Jardim das

Mercedes, Vila Nova, RuaOsvaldo Glats, 40.

À vista R$ 33.000,00 (aceito propostas)

VILA RAU -:- Vende-se, próx.
Churrascaria Meseh, Rua 445, el
2.600m2, el casa mad., luz e água.
Terreno el escritura. R$ 23.000,00.

, Tratar: 273-6230.

VILA LENZI - Vende-se, terreno com

área total de 644,OOm2, prôxlrnó ao

Colégio Giardini Lenzi, na Ruá Jaime

Gadotti, no valor de R$ 19.000,00.
Aceita-se propostas. Tratar:
371-6310, comercial, ou 9975-9543,
el Patricia.

VILA LENZI - Vende-se, próx. Cal.
Giardini Lenzi, el 637m2•
R$16.500,OO. Tratar: 9122-4198.
CRECI 9238, el Walter.

CENTRO - Vende-se escritório, el
toda infra-estrutura montada. Tratar:
371-3216. Venda: R$ 20.000,00.

CENTRO - Vende-se, el 45m2, lat.
Procópio Gomes. R$18.000,OO.
Tratar: 9104-4588.

CENTRO - Vende-se na Mal.

Deodoro. Valor a eomb. Tratar: 371-

,9116 ou 370-5598, el Ivone ou Ivo.

CENTRO - Aluga-se salas

confortáveis, el ar, rncbiliada.fax,
ramal exelusivo,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: 275-3937.

R. MAXWILHELM-Aluga-se, e/25m2•
R$ 350,00. Tratar: 371-9431, el José.

Vende-se, área de lazer, el 1.000m2,
área construída, salão de baile,

Vende-se ou troca-se, Tratar: 372-0665.

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

MASSARANDUBA'- Vende-se, 7 km
do Centro, área de 60.500m2, el
casa .de mad., rancho, lagoas,
plantação. Tratar: 379-1031, à noite.

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

,

RIO MOLHA - Vende-se, área a partir
de R$ 27.000,00, el infra-estrutura,
privacidade, junto à natureza. 6km do

,

Centro. Tratar: 370-8563.

RIO MOLHA-Vende-se, 40.850m2,
verdadeiro paraíso, el chalêsulço,
85m2, suíte e demais dep., edícula

el gar., chur., escritório, galpão el
quitinete, etc. Tratar: 370-8563.

/

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se,
chácara el 12 margas, el fonte de

água. Valor a eomb. Tratar: 371-9431.
I,

I

VEND,E"-SE
.casa demadeira, com
120,o.o.m2, com terreno
de 75o.m2, próximo

ao centro.
Ótima localização.
R$ 42.0.0.0,00.
Aceita proposta.

Tratar: 312-3947

CASA
CIERNIEWICI - casa mista, próx. canarinho, 3 qtos,

sala, COZinha, tudo {/ piso cerâmico + garagem,
lavanderia, quarto nos fundos. RS 45.000,00

�&-.alte�U Corretor de Imóveis grotewold@netuno.com.br

372-3922
9122-4198

APARTAMENTO
BAEPENDI- novo, próx. Rodoviêiria, cf suíte.+ 2 qtos e
demais dep. 4º andar. RS 35.000,00 + 14x RS 740,00

CASAS PRÉ-FABRICADAS
o

CONHEÇA O SISTEMA, PROJETO E CONDiÇÕES
DEPAGAMENTOATRAVES DA C.E.F.
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Iro a
IMÓVEIS LTDA

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

E-mail: girolla@netuno.com.br

- Jardim Centenário - Próx. Weg II - R$
550,90
* 603 - Casa de alv. cj suíte + 3 qtos -

Nova Brasllia - R$ 650,00
* 605 - Casa de alvenaria cj 2 qtos - Água
Verde - Próx. Posto Marcolla - R$ 300,00
* 607 - Casa central para fins comerciais

cj 377m2 - R$ 2.400,00
* 608 - Casa de alvenaria cj 3 qtos, próx.
ao viaduto - R$ 400,00
* 610 - Casa de madeira cj 3 qtos. Início
da Ilha da Figueira - R$ 350,00

'

* 611 - Casa de alvenaria cj 2 qtos -

COHAJAS - R$ 180,00
* 618 - Apto c/3 qtos - Av. Getúlio Vargas
-R$ 350,00
* 620 - Quitinete nova cj 1 qto - Res. Eger 'I- Próx. Duas Rodas - R$ 200,00
* 622 - Apto cj suíte + 1 qto - Res. Duncker
" Centro - R$ 400,00
* 623 c Apto cj 3 qtos - Próx. a MAx Mohr
Vila Lalau - R$ 300,00
* 627 - Apto cj 3 qtos - próx. Supermercado
Mané - Barra Rio Cerro - R$ 220,00
* 635 - Centro - Ed. Marquartdt - Quitinetes

- a partir de R$ 200,00
* 655 - Sala Coml. cj 40m2 - semi-mobiliada

- Centro - R$ 400,00
* 657 - Sala cf' 60m2, próx. Angeloni - R$
300,00
* 658 - Sala comI. cj 20m2 - Ed. Royal
Barg - R$ 300,00
* 659 - Sala comI. cj 70m2, 2 ambientes
Centro Médico Odontológico - R$ 280,00
* 661- Sala cj 60m2, próx. a Gráfica Régis

- R$ 500,00
* 664 - Sala comI. nova, 1º piso, cj 300m2

- Av. Pref. Waldemar Grubba (Quase em
,

frente ao Nova Era) - R$ 660,00
* 666 - Sala comi. cj 200m2 - Próx. a Rorisa

- Vila Lalau - R$ 380,00
* 670 - Sala comI. cj 180m2 - Guararnirim

- R$ 700,00
* 671 - Sala comi. cj 130m2 - Av. Mal.
Deodoro - R$ 750,00
* 673 - Sala cj 60m2, próx. ao Colégio
São Luis - R$ 400,00
* 674 - Sala comI. cj 50m2 - próx. Weg I -

R$250,00
* 675 - Sala cj 90m2, semi-mobiliada - R$
350,00
* 676 - Salas cj 32m2 cada, na Av. Mal.
Deodoro próx, a Macol, a partir de R$
250,00 ", .::
* 679 -:.,S'IilI"éJ.J�Çj 40m2, no calçadão - R$
40000 �q "

" '!t \I* 680 - >Sal�� 9mJ. j cj 50m2 - Av. Mal.
Deódoro - R$ '25.0;9Qi
* 681 - Sala cornl, cj 1\20m2 (Recepção, 2
bwc's + 2 salas) � Ilha da Rgueira - R$ 330,00
* 682 - Sala comI. cX. 70m2 ao lado da
,Confecção Manske - �$ 440,00
'� 683 - Salas comerciais - cj 50m2, Rua,
José Teodoro. R$ 280,00
* 684 - Sala comI. cj 55m2, no Czerniewicz

- R$ 350,00
* 697 - Sala cj 350m2, próx. ao Banco do
Brasil - R$ 2.500,00
* 804 - Galpão cj 300m2 - Czerniewicz -

,
R$ 1.200,00
* 901 - Terreno cj 3.000m2 (70x45) - V.

Baependi - R$ 700,00
* 902 - Terreno central cj 800m2, aolado
da Diviflex - R$ 500,00

VENDA
* 1052 - Água Verde - Casa - casamista
cj 5 qtos, terreno cj 720m2 (15x48) -

R$ 38.000,00
* 1151- Chico de Paula - Casa - alv, cj
173m2, 3 qtos - R$ 40.000,00
* 1213 - Jaraguá Esquerdo - Casa - alv.

cj 3 qtos - R$ 50.000,00
* 1225 - Jaraguá Esquerdo - Casa - mista,
cj 4, qtos, local alto, pavimentado - R$
35.000,00
* 1351- Vila. Nova - Casas (2 de alv. e 1
madeira), em terreno cj 876,56m2
(23,80 x 36,83). Casa de, madeira cj
100m2 e 4 qtos; casa de alv. menor cj
60m2 e 2 qtos, casa de alv. maior cj
171m2, 3 qtos, chur. e gar. para 2 carros.
R$'150.000,00.
* 2022 - Centro - Terreno cj 609m2 - R$
48.000,00

.

* 2034 - Centro - próx. Justiça Federal -

Terreno cj 793,48m2 - R$ 66.000,00
frente para 2 ruas
* 2081 - Res. Bela Vista - Terreno cj
378,75m2 (15x25,25), próx. Champagnat
- R$ 25.700,00
* 2112 - Barra - Terreno - 468m2 (26x18)

- R$ 18.000,00
* 2118 - Barra - Res. Joaquim Girolla- cj
asfalto - 420,00m2 (15x28) - R$
23.000,00
* 2198 - Ilha da Figueira - Terreno - próx.
Escola Waldemar Schmitz, cj 6625m2 -

R$ 85.000,00
* 2233 - João Pessoa - frente pj Rod.
Manoel Francisco da Costa - esquina cj
450m2 (15x30) - R$ 14.000,00, a 5km

daWeg II
* 2294 - Vila Lalau - próx. Colégio
Heleodoro Borges - terreno medindo
583m2 (15x39) - R$ 38.000,00 - Entrada
R$ 20.000,00,e saldo parcelado.

'

* 2319 - Vila Lenzi - Terreno - 308m2, no
alto. R$ 10.000,00
* 3000 - Ed. Cristiane Monique - suíte, 2
qtos, cozo mobiliada, dep. ernprgada, 2
vgs garagem. Área privativa de 128,09m2
- R$ 80.000,00
* 3012 " Ed. Eldorado - suíte + 2 qtos,2
vagas gar., semi-mobiliada. R$
74.500,00 - aceita imóvel na praia de
ltapoá.
* 3019 - Centro - Apto - Ed. jacó
Emmendoerfer - Apto cj suíte + 1 qto.
R$ 59.000,00
* 3050 - Cond. Royal Barg - novo, cj
suíte, 2 qtos, sacada cj chur. Prédio cj
piscina, salão pj festas, sala de jogos.
R$ 100.000,00
* 3092 - Res. Bartel- Apto novo cj suíte
+ :? qtos, cj piso laminado - R$
,45.000,00
* 3353 - Vila Nova - Res. Amarilys - apto
cj suíte, 2 qtos, salas conj., sacada cj
chur. e garagem - R$ 75.000,00

,

* 3356 - Vila Lenzi - Apto novo - cj suíte
+ qto, sacada cj chur. e gar. R$
48.000,00
* 2118 - Barra" Terreno - no Res. Joaquim
Girolla - cj asfalto, área de 420m2
(15x28) - R$ 24.000,00

LOCAÇÃO
* 601- Casa de alvenaria nova cj 3 qtos

,1002 - Centro - Comercial!
Residencial - casa alv., cf 154,89m2,
cf 4 qtos, 2 bwc, sala conj., copa,
cozlnha, lavand., chur. e garagem.
Terreno cf 341,60m2 (14x24,40) -

R$ 120.000,00

1171 - CZERNIEWICZ - próx. Pama -

alv., cf 234m2, cf 2 suite + 3 qtos,
cozo mobiliada, garagem pf 2 carros.

Terreno cf 339m2 - R$ 125.000,00
'

1173 - Czerniewicz - próx. Pama
- casa alv., cf 150m2, cf suíte, 2

qtos, salas conj., cozinha
rnoblllada, Terreno cf 314,90m2 -

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

1211 - 19uá Esquerdo - parte alta �

casa cf 200m2". suíte +' 3 qtos,
churrasqueira - R$ 100.000,00 -

aceita troca cf apto - Central cf 3 qtos.

I

I

1092 - Baependi - alv., cf 163m2, cf
3 qtos, 2 bwc, sala visita, TV, copa,
cozinha, área cf chur. Terreno cf

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

R$ 80.000,00 - aceita apto em

Camboriú

1296 - R. Pref. Waldemar Grubba
(fundos) defronte WEG II -' casa

alv. cf 112m2, cf 2 qtos, sala,
cozinha, bwc, depósito, lavanderia e'

garagem - R$ 43.000,00 I
I'

1297 - Vila Lalau - próx, Cortinas Luzia
- casa alv. cf 160m2, cf suíte + 3 qtos. R$

. 65.000,00 - aceita troca com outra casa

1132 - Centenário ,- fundos WEG
lI, casa alv., cf 140m2, cf 3 qtos.
Terreno cf 392m2• R$ 60.000,00

1000 - Centro

- Sobrado cf

220m2, cf suíte

+ 2 qtos, sala

intima,
escritórlo.
garagem pf 2

R$ 140.000,00-
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REF 2236 - VILA.
RAU - R: PREFEITO
JOSE BAUER - CASA
AlV 150 M2, I SUíTE,
2 DORM, GARAGEM 2
CARROS. RS .

85.000,00

1001-VllA
NOVA· Ed. Ana
Crislina· .R. Pedro
Gonzaga, aploc/ órea
10101 p Om', 1 suite,
2 dorm., 1 bwc,
sacada, chur.,
individual biciclelório,
2 porlões elelr.,
cenlral.de gás e gar.
Entrada
R$35.000,00+
12x 903,00 (1,6
CUB's)
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PROCURE UM .DE NOSSOS PARCEIROS:

•
PARCERIA DENEGÓCIO&'IYOB1LIÂmOJS,'

-
. /

Játaguá elo Sul - Sábadó, '27 de abril de 2002 - E ...mail:··correi6doR0y.o@netuno.com�br

•

, )

COMPRARCOM SEGURANÇA
é sem duvida a maior preocupação detodos que pretendem adquirir um imóvel

•

•

·

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

2 qtos, sala estar/jantar, bwe social,
cozinha/chur., sacada, área de

serviço, c/ 2 vagas de gar.; Prédio'
e/quadra poli esportiva, salões de
festa - Rua Nereu Ramos. Entrada

43.436,50 + parcelas R$ 1.603,40
mensais a partir de mar/02-

corrigidas pelo CUBo

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua

José Emmendoerfer
(Próx. Marechal)

- Aptos. nº 101 eLOô, cf
123m2 - suíte + ,1 qto. e
demais dep. Entrada de
R$, 30.712,97 e assumir

parcelas tle R$ 855,00
corrigidas pelo Cubo

APARtAMENTOS·, PRO�TOS

Rua Adolfo Saeani, 36 - Apto. com
306m2; com suíte + 2 qtos, dep.de
empregada, 2 gar. e demais dep,
Edifício c/ grande Salão de Festa, '

ehur., sauna, sala de ginástica, sala
de jogos, piscinas, quadra esportiva,
quiosque e play-ground. Preços de: R$
150.000,00 à R$ 162.000,00 si
acabo intérno (pare. direto cl o
proprietário)

Condomínio Ed. Dom Lorenzo: Rua
Marina Frutuoso, esq. Leopoldo
Malheiro - Apto 2 qtos, 1 suíte + 1

qto, bwé social, sala estar/jantar,
sacada c/ chur., copa/cozinha,
lavanderia, 1 vaga de garagem.
Área c/ 118,51m2) - R$ 60.150,00
si acab., entrega maio/02

Casa - Rua, José Pomianowski, 65 - c/
suíte + 2 qtos e demais dep.; terreno'
cf 400m2, troca por apto central, ou

vende - R$ 65.000,00
\

ED. AMARYLLlS - Vila Nova - Rua

Angelo Torinelie, 78. Apto c/ suíte +

1 qto e demais dep. - R$ 57.000,00.
E suíte + 2 qtos e demais dep.,
semi-mobiliado - R$ 75.000,00

Edificio Marina
em construção na

,Rua Marina Frutuoso

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

cf churrasqueira.
Entrada

R$ 45.117,18
+ parco de R$ 2.243,40,
corrigidas pelo CUBo

Entrega de
chaves em março de 2003.

Res. Phoenix - Apto 204, c/ suíte + 2

qtos é demais dep., Rua Barão Rio

Branco, 1 gar. Entrada R$ 50.190,84,
pare. de R$ 1.181,74 (2.072 CUB) +

acabo interno. Previsão p/ término em

abril de 2003.

Casa - Rua Antonio ferreira,
1173 - suíte + 3 qtos, c/ salão de

festa e gar. e demais dep. Área const.

c/190m2 e terreno c/450m2• R$
85.000,00 - troca-se por apto central

Casa - Rua Francisco De Goes, 800 -

Nova Brasilia, c/ suíte + 2 qtos e

demais dep. Área consto de 160m2 e

terreno c/400m2• R$ 60.000,00
(C/ estrutura pronta p/ sobrado)'

·R$65.000,00
• Casa em alvenariac/ 140m', 3 quartos, sala, coz., bwe, terrenoc/600m'-Rua Luiz Píeolli-R$
5O.000,00-Aeeita-se sítioJaraguádoSul ou região.

I

• Casa mistael 3 qtos e demais dep. - Rua Carlos Meyer, 164-R$ 45.000,00
• Casael suíte+ 3 qtos, Rua Angelo Benetta-R$.75.000,00
• Sobrado pareialmente acabado - Lot.Versailhes - R$ 89.000,00
• ResidencialAmaryllls, Aptos 304A, semi-mobiliado, suíte + 2 quartos. R$ 75.000,00
• Apto, n'304-suíte+ Lqto-Ed, Catarina Erehing.RuaAdolfo Fiedler, 304-R$ 75.000,00
• Apto, n' 302 -Cond. Amizade- semi-mobiliado- 3 qtos e demais dep. - R$44.200,00
• Apto, n'303 B-Ed. Vitória Régia-Vila Lalau-3q!osedemais dep.•R$ 56.000,00

TERRENOS/síno .

• Terreno-R. Alexandre Koeler-lIhada Figueira-el 472m'-R$ 25.000,00
• Terreno- R.Marajó-Ilha da Figueira (próx. Homago)- a'negoclar
• Terreno-R.JoséAguinaldo de Souza, 170- 720m'.R$35.000,00
• Terreno -Lot. Versalles 4 - Rua B projetada, lote 149 - R$ 37.000,00
•Terreno ideal para uso industrial el 20.000m', na R. Chico de Paula-R$130.000,00.
• Terreno emüuaramírírn, local nobre para residência. R$ 22.000,00
• Terreno com 400,00m' - Rua Espírito Santo- Centro - R$ 25.000,00
• Terrenoel área total de 400,OOm'- Nereu Ramos-ValortotalR$12.000,00.
• 2 terrenos el área total de 6.707,OOm' - Rod. BR 280, próx. ao Trevo de Guarniranga-e-Râ:
60.000,OO(eada).
• Terreno com área de 102.752,OOm'- RuaWalterMarquardt-R$ 250.000,00. )

• Sítio com galpão de 600m' e depósito de 50m'+ casa em alvenaria de 100m'- Próximo à Serrade

Pomerode-R$130.000,00
LOC�ÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS

• Casa- R. 250, n' 48, próx. Unerj. R$ 300,00
• Casa - R. José Picai li, 122 - 3 qtos e demais dep. R$ 300,00
• Casa - R. 25 de Julho, fundos, 641- el qto, sala, eoz. e gar. R$ 250,00
• Sobrado - R. Barão do Rio Branco, 134 - Residencial ou comercial. R$ 600,00
• Ed. Eriea - R. Guilherme Hering - apto el 1 qto + dep, R$ 275,00
• Apto Mal. Deodoro, 159· el 3 qtos e demais dep. R$ 370,00
• Ed. Mariana Cristina -H. Bernardo Dornbuseh, e/3 qtos e demais dep. R$ 400,00.
• .Ed, Arnarylles - R. Angelo Torinelli, 78 - Vila Nova, el suíte + 2 qtos, sae. el chur. e demais dep.
R$410,00 r

• Ed. Dianthus - R. Manna Frutuoso, - apto 604, el suíte + 2 qtos e dep. empr., prédlo el piscina
e 2 vagas garagem - R$ 750,00
• Ed. TowerCenter- el 1 suíte + 1 qto e demais dep. - R$ 450,00
• Ed. TowerCenter- el 1 suíte + 2 qto e demais dep. - R$ 680,00
• Ed. Tower Center- salas de 101m' a 138m', el garagem - R$ 400,00 a R$ 600,00
• Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 -loja térrea, el 72m' - R$ 700,0_0

-

• Ed. Bárbara- R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas, el 40m',l' andar -R$ 400,00
• Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - sala, el 40m', 2' andar - R$ 350,00
• Ed. Érica - R. Guilherme Hering, 70 -loja térrea, el 55m' - R$ 300,00
• Ed. Aster- R. Marina Frutuoso, 903 -loja térrea, el 64m' - R$ 300,00
• Ed. Alberto Marangoni - R. 25 de Julho -loja térrea, cl 26m' - R$ 200,00
• Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, 1549 - 3 salas térreas - 36m' - R$ 200,00 cada
• Centro Comereial- R. Mal. Deodoro, 1594 - salas diversas, el 32m' cada -R$ 280,00/250,00
• Loja térrea - R. Bernardo Dornbuseh, 136 - el 660m' - R$ 660,00
'. Sala na Av. Mal. Deodoro, -1' andar, el 250m' - R$1.000,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, - 2' andar, el 250m' - R$ 800,00

L �

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

PLANTÃO DE VENDA

- Apto. n2 902: suíte + 2 quartos e

demais dep. com 2 vagas de garagem
- Preço: R$ 145.0QO,00, acabado.

'

- Apto. nl! 802: suíte + 2 quartos e

demais dep. com 2 vagas de gara
gem - Preço: R$ 130.000,00 acaba
do.
-Apto. nl! 904/1003 c/ suíte + 1 quarto
e demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 75.000,00, s/ acabamento.
- Salas comercial executivas,
acabadas
c/ 138�z- R$ 70.599,00
c/ 101,40m2 - R$ 51.874,00
cf lQ5,26m2 - R$ 53.849,00
cf 102,8m2 - R$ 52.591,00
(90% do CUB o m2)-
Percelamento direto com a PROMA

TERÇAS/QUARTÁ DAS 17 AS 19HORAS

Edifício Vitóri� Régia -

Apto. nl! 303 A - área
de 111.70m2 - 3

quartos e demais dep.,
1 vaga gar. Rua Pedro
Avelino Fagundes, 45 -

R$ 55.000,00

Apto, nº 302 -

Cond. Amizade,
semi-mobiliado,
3 qtos e

demaisdep.
R$ 42.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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* Dl sl.líte� 02 dormitórios
* sacada com churt'(lsqi.J(�ira;
*Ol·OÍJ.OZ vqgas dê garagem
'*'SQlão âefêstâs
* Play�9ról.lnd.

* Localização�Vila"Nova '

* I •

. ,'"
fYréç;b;�sf:[>eGiór de la:nçom�nf0 em

cQncf1iç'Q'ê$ fa,cf{itÇ1dós· de pa:gôr:t],f�hfo.

Ret. 2201 CZERNIEWICZ -

Terreno FI (14x47) 6S8,OOm2,
próx. Rua da Celesc - sem

edificação, cl fundamento e 2

plantas - R$ 35.000,00 neg,

Ret. 1758 Centro - terreno localizado auüe.c/hídro.z qíos.entí saía.sala estar,
na Rua Amazonas, esq. c/Eleonora Satler jantar, coz. 3 bwcs, lav, gar. p/3 carros.
822,OOm2, ou 2 terrenos de 400,OOm2, Valor negociável

Aluga-se um galpão em corupa de 3.000m2 construção cj poucos •

anos de uso em excelenteestado, projetada e construída pj
confecção e tecelagem.

VOCÊFODE'IERUMABEIAVISTA EblFICIO :MONACO

OI

•

nei aI

.lIlIQUITW
�H� �. PWZU WOLf

-

OI 3 Dormitórios - 1 ou 2 vagas de garagem
- Salão .de festas

� Playgrourid - 7 Pavimentos cf elevador - Financiamento
. direto pelo Banco Ou pela Construtora.

Ref.:3809: APARTAMENTO EDIFICIO MÔNACO - Com 01 e 02
dormitórios, sacador churrasqueira coletivo, play ground, ótima
localização central. Entrada + porcelomento direto com a construtora

"\

®fJUJlllll �H� .!I. PfllZU WOLf
OI

•

•

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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6írassol
IMÓVEIS

371-7931BPABX

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI1741-J E-mail-imoveis@netuno.com.br

Cód 2053 CENTRO

Apto Ed. Arno Reichel -

c/167 m2 - I suíte + 2

quartos - Fica COZo sob
medida.

.

Preço R$ I 00.000,00

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

Preço R$ 48.000,00
.

Cód 1133 NOVA BRASILlA - Casa
alv. cl 15 I m2 - 3 qtos + 3 salas + 2 bwc

+ garagem. Preço R$ 85.000,00

Cód 3027 CZERNIEWICZ - Terreno

cf 340 m2. Rua Richard Piske - Região
do PAMA. Preço R$ 24.000,00

cf320 m2.- 2 suítes + 2 Quartos +

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

Cód 2051 AMIZADE - Apto 3 qtos,
sala, copa, coz., gar., lav., campo de

futebol e salão de festas. Res. Amizade -

Pre�o R$ 37.000,00

Codl089 VILA NOVA - Sobrado em

construção c/350m2. Ex2elente vista do
centro da cidade R$ I 15.000,00 (aceita
parcelamento e imóvel de menor valor)

Cód. 300 I - SANTA LUZIA - Lotes

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$.70,00)

Cód 1141 GUARAMIRIM - Sobrado
cf 354m2. Suíte + 3 quartos, fica

cozinha sob medida. Terreno cf 720m2.

Preço R$ 160.000,00

Cód 3086

JARAGUÁ
ESQUERDO
Terreno c/480 m2 -

Loteamento

CampoSampiero .

Preço R$ 22.000,00

de Alv. clI20 m2 - Suíte + 2 qtos - Próx.

Menegotti Malhas. Preço R$ 37.000,00

Cód 3090 FIGUEIRA - Terreno cf
337.50m2 (13.5 x 25). Rua José Ribeiro

Pr�ço R$ 17.000,00

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

edícula 2 quartos. Preço R$ 50.000,00

146m2 - 3. quartos. Próximo ao

Mini-mercado Franzner.

Preço R$ 37.000,00.

Cód 1125 VILA NOVA - Casa alv.

I ào m2. - Terreno 495 m2' - Suíte + 02

qtos. Preço R$ 105.000,00

Cód II 14 CZERNIEWICZ - Casa de
Alv. cf 120 m2 - 3 quartos - Terreno cl

348m2. Preço R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUASE voando
Depois de viver a sofrida Lúcia Helena em "Pre

sença de Anita", exibida no ano passado, tudo o que a

atriz queria era um trabalho mais leve, como seu novo

personagem Clara, em "Coração de Estudante" .

•
CORREIO DO POVO

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

os

os

de' Tati

}!!I A artista plástica Tati Bakun, 50 anos, inaugura no dia '1 de maio
a segunda exposição individual de sua carreira, a partir das 19

horas, no Shopping Breithaupt. Para esta exposição, Tati prodllziu
dez telas, todas em preto e branco, onde as tonalidades do cinza
valorizam o traço da artista: que usa lápis preto e grafite na

produção de seus trabdlhos.
Tati, que se diz autodidata, busca com essa mostra revelar ao '

,
'

públicomais uma facetade sua personalidade 'artística. Desta vez
ela resolveu produzir obras que lembram anjos, discos voadores,
dançarinos, tudo envolto em um clima de mistério. Ela também

aproveita a exposição para homenagear a mãe, TeresaMoretti
Bastos, qlJe morreu há 14 anos. "Fiz um desenho do rosto dela e

'vou colocar na exposição", afirma Tati.
'

\

Para a artista, o trabalho que,vem realizando demonstra sua

contribuição com a cultura de Jaraguá do Sul. "Meu desejo demostrar minhas
obras tem sido maior que as dificuldades econômicas e de outra ordem que
tem abalado aminha existência", afirma Tati, que .desde criança tem-se
dedicado à arte através da pintura.

'

A opção pela ausência de cores em seus trabalhos é uma questão de estilo.

"Quando desenho para agradar os outros, uso cor. Quando
trabalho para agradar a minha pessoa, não Uso cor porque dou mais

importância ao traço", justifica Tati, que costuma trabalhar em seus quadros
'

sempre na madrugada. "Preciso de silêncio para produzir, mas a música

também serve de inspiração", comenta.
Ano passado, Tati Bakun realizou a primeira exposição
individual, também no Shopping Breithaupt, no mês de abril, com
obras que retratavam o corpo do ser humano /em todo o seu

esplendor.

Rua Walter Marquardt, 744

'370-8200
I

Rua Bernardo Dornbusch, 2630

372-179.
PISCINAS FIBRA E VINIL"- BANHEIRAS _ MÓVEIS '_ PRODUTOS

______________________ '_'_'c'_�,__ ,_�"",','�� ��,'c.,�"', ,_�_, c,�, , __
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spezia@unerj.br

.

.
. '

'DOMINGO diferente"
No último domingo, dia

21 de abril, a sede campes
tre do CTG Laço Jara

çuaense viveu um dia dife-
i. rente e "muito especial".
Nóstivemos o prazer de re

cepcionar o 10 Encontro dos

Grupos de Reflexão da Ma
triz São Sebastião e outras

.
comunidades. O galpão do

CTG, sede de qrandes bai
les e festas, se tornou uma

"igreja" simples e aconche

gante, com a participação
de 700 pessoas'l para uma

grande missa às 10 horas,
e logo em seguida houve a

partilha: dos alimentos que
cada grupo· trouxe para sa

tisfazer a todos.
O CTG já teve muitos

dias memoráveis na sua

história, mas com certeza
este dia sempre será lem
'b rado po r toda a nossa

família.
Muitas pessoas vieram

nos agradecer por cedermos
o local para a reallzação
do evento, mas, 'sincera

mente, nós é que ficamos
lisonjeados e orgulhosos por
sermos escolhidos para

. acolher este encontro, e sem

pre estaremos à disposição
para ajudar no que for de
nosso alcance para' com a

comunidade jaraguaense,

a.
'

'

.

1IIi....
�.

.

CA'RNES

..'I.S:_

\\GRUPO DE DANÇAS LAÇOSDE
TRADIÇÃO, SEMPRE PRESENTE"

Marcou presença no 22° Rodeio de Rio Negrinho, nos
dias 12, 13 e 14 de abril, com sua apresentação. Esteve
presente na gravação do programa "BOLICHO DO TIO

NATO", na \\TV Galega", em B-Iumenau, no dia 20,
juntamente com o Grupo Reponte e os Filhos do Rio Grande.

Convida a todos para participarem do curso de Danças
Gaúchas que terá início no dia 27/4, às 16 horas, na

Sociedade Diana, em Guaramirim, em parceria com a Apae
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Notas

._�.
'o

,/ Academia deDança Pá- ,/ SER Marisol e Acade

tria Campeira e SER miadeDançaPátriaCam
Marisol promovem BAILE I peira promovem o 6° curso

DE FORMATURA GAU- Ide Danças Gaúchas. Início

C H ESCA, dia 4 de maio, no dia 5 de maio, das 15 às

às 22 horas, no Salâo Vi- 18 horas, na SER Marisol.

eirense, animação \\Gru- Inscrições no dia do início

po Sinuelo Pampeano", do curso. Informações'372-
pela primeira vez em 0901 ou 9991-9911, com

Jaraguá do Sul. \ I Maicon ou Elaine ..

Buenacho = Muito bom, excelente, generoso,
afável, bondoso, cavalheiro.
Cabanha = Estabelecimento pastor.il destinado
à criação e à seleção de reprodutores de gado de

raça.
Mareado = Um tanto ébrio, meio embriagado.
Mocho =" Uma raça de gado bovino, sem chifres
ou com os chifres atrofiados. Rês desprovida de

chifres, de qualquer raça.

GAÚCHO E GAÚCHAS DE IDADE NOVA

27/4 - Marcelo I<ienen
28/4 - Angela Franciele Franzner

30/4 - Gilson. Ribeiro
1/5 - Evaldo Ropelato
2/5 - Toni Atanásio
3/5 - Uno Fldélls Steil.en

,

(A,INES

Rua Adélia Fischer, 239
Tel. 371-2999

RuaWalter Marquardt, 727
Tel. 3708800

Eletro Diesel

-Iaraguá

Av. Pret Waldemar Grubba, 3635 I'}el/fax}70)E� .

OFERTAS
Costela ponta •.••.•.•..••• R$ 3,65
Costela ripa ,

•••••.• R$ 3,55
Filé simples .••••.•.••••.... R$ 4,89
Peito bov. sI osso •..•• �$ 3,75
Lombo bov. sI osso .• R$ 3,65

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

.

E-mail: demarchlcames ê netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NASCIMENTOS
17/4

Camila Wolf

Jaine Ferretti

Wellyngton Luan Fernandes

Leandro Regis Ferreira

18/4

Geovani Klimkovsky
Thomas André Volkmann

Isaque Gessner G rechusk
Tiago Rabello Braz

Camila Cristina de Souza

Larissa Teles de Campos
Gabriely Honorio da Silveira

Ketlin Rodrigues Preto

19/4

Guilherme Garcia
Eduarda Milena M. de Nora

William Rafael A. da Cruz

Luiz Nerlon da Silva Lima

Mateus Franco dos Santos

B renda J ungton
22/4

Maicon Schenkel

Franciele Paula Schulka

Gabriel de Paula Alves

Douglas Demetrio

Kelly Thais Ehlert
I

Carolina Nienkõtter

Jessica Broca

Sthéphany de Oliveira Dias

Renato William Pereira

Aline Preis de Brito

Bruno Ricardo Gaedke

23/4
Guilherme de França Moreira

Breno Dias

Vitoria Ribeiro

Julia Nogath
Gabriela Schneiders

ATENÇÃO!
VOC� QUER COLOCAR A FOTO DO

SEU BEBÊ OU CRIANÇA ATÉ 12
.ANOS NESTA PÁGINA?
ENTÃO ENVIE-A ATÉ

QUINTA-FEIRA, ÀS 12 HORAS.

A gatinha Deborah Giordana Stinghen
Preuss completa hoje (27) 1 aninho.

A "dinda" Gisa deseja multas
felicidades para esta fofucha

Davi Jonas completa
2 anlnhos amanhã (28),
e recepciona os

amiguinhos no dia de

hoje, em sua residência.
O Davi Jonas é filho de
Adilson e Wanderléia

Marquardt

Aniversariou ontem (26) a fofinha

Angelina Lays Medeiros. O papai,
Marcos, e a mamãe, Luiza, e as
irmãs, Karina e Marina, desejam os

parabéns

Completa 9 anos hoje
(27) Ricardo Augusto

Kasulke. Os pais,
Ingomar e Esllda, e a

irmã, Emyly, desejam
felicidades

A princesinha Nathali Leonita

Lipinsky completou 2 aninhos
no dia 22 de abril. Muitas
felicidades é o que desejam os

pàis, Viviane e Moacir, e a
irmã, Andrlele

,Jardim III aprende pintando
A turma do Jardim In do Colégio Marista São Luís
está desenvolvendo um projeto sobre a história dos
Dinossauros. A classe é denominada como Tur.ma
dos Dinossauros, nome escolhido pelos alunos.
Embasada em pesquisas sobre os Dinossauros, a
professora Juliana desenvolve atividades sobre o tema
com a turma.

Um dos trabalhos aplicados com os alunos-foi de
desenho e texto sobre o Lagarto Terrível. O texto foi
montado pelos alunos, junto com a professora, a partir
do quejá tinham visto em aula. O objetivo principal foi
destacar a palavra Dinossauro, seu significado,
(Lagarto) e sua origem (Réptil).
Durante a atividade, os alunos pintaram as palavras
importantes do texto com uma cor específica e, em

seguida, eles desenharam os Dinossauros.

III
, II,I I

A bela Rebecca Gumz da Costa aniversariou dia 24 de II :
abril, e hoje prepara uma superfestinha para os 'j I
amiguinhos e parentes no Restaurante Aurora.!"

I

Os orgulhosos pais, Custódio e Eliana, e a irmã, Esther, 'I
desejam muitas felicidades �

A princesinha
Emilyn Marcílio

,

completou 2

aninhos no dia 20

de abril. Ela é o

orgulho dos pais,
Cirineu e Lourdes,
do irmão, Mali, e

dos padrinhos
Rogério e Luciane.

,

Parabéns!

Aline Regina
aniversariou dia 7

de abril

*

'"

iC -tt:

de estar na ",04.
�

Yuri Rafael'

aniversariou dia
17 de abril

Fernanda Rafaela
aniversariou dia

16 de abril

*

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Fra!lcisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-máil: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br. ROUPA DE CRIANÇA
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MUDANÇA À VISTA
Pabiana Saba, que atualmente

apres�nta o "Interligado Games" da

R.edeTV!, está na mira da Record,
A moça está sendo sondada para

. comandar um programa para jovensJ
I

.

nas tardes de- sábado. As modelos
i

i \ Daniela Sarahyba e Ellen Roche
! estão cotadas para substituir Fabi
i
,i ana Saba.

I':IiI
i
!

!
I
i

i

I
!
!

POR FERNANDO MIRAGAYA

�scalada para ralar na Copa do

Mundo, a turma do "Casseta &

Planeta, Urgente!" já começa a

afivelar as malas. Os humoristas
embarcam para a Coréia do Sul no

dia 22 de maio. Lá, vão produzir
esquetes para um programa diário
de cinco minutos, que vai mesclar'

. . \

jornalismo e piadas.

raPidinhas_--------..;.._.__

o cantor e compositor Djavan é o convidado do

programa "Minha- MTV". Ele rala sobre suas 1---------'-----------

tendênciasmusicais além de seus clipes favoritos.
O programa ainda conta com depoimentos e uma

"canja" do cantor.MTv, domingo, 21:30 h.

No quadro "Vídeo Game" do "Video Show"
Pedro Bismarck e Luciana Coutinho, respectiva
mente Nerso e a Candinha de "Zorra Total" vão 1--------------'-----

enfrentar a dupla David Brazil e Àmim Sader na

disputa comandada porAngélica. GLOBO, SEGUN
DA,13:50H.

O "Pequenas Empresas GrandesNegócios"
apresenta as novidades-da feira do empreendedor
para que� deseja abrir uma empresa. O programa
mostra como a onda dos rodeios movimenta a

econo�a da cidade deJaguariúna, interior de São
PaUlo. GLOBO, DO�GO,7:30 11.

Na entrevista gravada por Sargentelli, o escritor,
ator e premiado diretor de televisão e teatro Do

mingos de Oliveira responde a perguntas envia

das por Fernanda Montenegro, Luana Piovani,
Tânia Carreiro e SorayaRavenle, entre outros, no
programa "AVerdade". Ele ainda comenta a atual

produção na TV e a onda dos "reality shows".
REDE BRASIL, TERÇA, 23:30 H.

mostram as belezas da região no documentário
"Cataratas deFoz do Iguaçu" no "Expedições" .

O' programa visita ainda o Parque Nacional dó
Iguaç\" que preserva uma dasmaiores manchas
deMataAdântica da região, e aGarganta doDi
abo, na base das Cataratas, onde só é possível
chegar durante cinco dias do ano. REDp BRASIL,
QUARTA, 20:30 11.

"Sou Fetichista ou Sou Normal?" é o tema do
"MéninasVeneno". A"apresentadoraMarina
Person debate com jovens suas opções sexuais.
Marina Person ainda visita um clube de fetiche

. paramostrar as peculiariedades do lugar. M'fY,
QUARTA, 22 H.

"O Detalhe" é o episódio de' "A Turma do

Pererê". Na! história, Seu Neném ouve Galileu
comentar maravilhas sob�e o filme "Tarzan, o
Filho daSelva". É o que bastaparaNeném procu
rar o Compadre Tonico, que armamais um.golpe

.

contraGalileu. A onça passa.aouvir o famoso grito
de Tarzan, até que o próprio se matenaliza na sua

frente. RedeBrasil, sábado, 15:30 h.

O "Banda MTV" apresentá o grupo Los

Hermanos que t�ca alguns dos "bits" s= os leva

ram ao conhecimento do público como "Todo.
--------'-----------f Carnaval Tem seu Fim" e "Anna Julia". Além de
r'aula Saldanha e Roberto Werneck viajam a tocar, o Los Hermanos responde as perguntas dos

Curitiba, no Paraná, onde nasce o rio Iguaçu e fãs no estúdio.MTv, SEXTA; 22:30 H.

PAULO COELHO

ODESE]O
deve serforte
o ioga Ramakrishna ilustra, com uma

Parábola, a intensidade do desejo que

precisamos ter:

o mestre levou o discípulo para perto de

um lago.
'

- Hoje vou ensiná-lo que o significa a verdadeira devoção -, disse.
Pediu ao discípulo que entrasse com ele no lago, e, segurandd a cabeça do

rapaz, colocou-a debaixo d'água.
O primeiro minuto passou. No meio do segundo minuto, o rapaz já se

, debatia com todas as forças para livrar-se da mão do mestre, epoder
voltar à superfície.
No final do segundo minuto o.mestre soltou-o. O rapaz, com o coração
disparado, levantou-se, ofegante.
- 6 sr, quis matar-me! -, gritava.
O mestre esperou que ele se acalmasse, e disse:
- Não desejei matá-lo -, porque, se desejasse, você não estaria mais aqui ..
Queria apenas saber o q�e sentiu, enquanto estava debaixo d'água.
- Eu me senti morrendo! Tudo que desejava na vida era respirar um
pouco de ar!
- É exatamente isso. A verdadeira devoção só aparece quando só temos

um desejo, e morreremos se não conseguirmos realizá-lo.

MOVIMENTANDO A SOMBRA
Myiamoto Musashi, o célebre samurai que escreveu "O livro dos cinco

anéis", fala da estratégia para se compreender o �spírito e as qualidades
do inimigo ..

Segundo ele, quando não conseguimos saber o que nosso adversário .

v _ . \

pretende, devemos fingir um ataque. Todas as pessoas do mundo estão

sempre preparadas para se defender, porque vivem no medo e na paranóia
de que os outros não gostam dela.

Desta maneira, também nosso adversário -'- por mais brilhante que seja -

é inseguro e reage com violência exagerada à provocação. Ao fazer isso,
/

.

mostra todas as armas que tem, e ficamos sabendo aonde está forte, e

quais são os seus ponto.s fracos.

Musashi chama esta técnica de "movimentar a sombra". Na verdade, o
guerreiro da luz não entra no combate, mas provoca um pouco, � �
sombra de sua provocação confunde o adversário.
Então, sabendo exatamente que tipo de confronto deve esperar o

guerreiro da luz, ataca ou recua.

A REFLEXÃO
Gurdjeff (1877-1949) é um/interessante personagem, responsável, entre
outras coisas, pelo livro "Encontro com homens notáveis". Aqui vai um
pequeno texto que usava em suas aulas:

A fé consciente é liberdade.
A fé ,instintiva é escravidão.
A fé mecânica é loucura.

A esperança consciente é força.
A esperança emocional é covardia.

,; A esperança mecânica é doença.

O amor consciente desperta o amor.

O amor emocional desperta o inesperado.
O amor mecânico desperta o ódio.
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Pedro Paulo Figueiredo/CZN

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 21 A 27/4

RUMO AO SUCESSO

(GLOBO, DOM, 12:30 H)
No episódio "Dois é Dez", o programa
"A Turma dó Didi'' resolve lançar umal

dupla no cenário musical. A idéia surge
depois que Didi visita uma fazenda falida
e encont'ra os garotos Pedro e Thiago. O
trapalhão percebe a insatisfação deles com
a vida no campo e os convida para morar

na cidade.

o RETORNO

(GLOBO, DOM, 15 H)
Sandy e Junior reencontram Boca no

episódio "Quem é Vivo Sempre
Aparece" do programa "Sandy & Junior"
. Ele aparece no condorrúnio, após ter
rodado o país em lima boléia de
caminhão. Mas sua temporada com a

turma, que deveria ser curta, acaba se

estendendo e Boca passa a dividir o 'sótão
do sobrado com Basílio.

GERAÇÕES
,(REDE BRASIL, DOM, 19 H)
Os atores Rodrigo Faro e Nívea Maria
são os entrevistados de José,Maurício
Machiline no programa "Por Acaso". A

veterana Nívea Maria fala sobre as'
dificuldades.do início de carreira, que já
acumula 40 anos. Ela também faz uma
análise sobre sua participação na novela
"O Clone". Já Rodrigo Faro revela o

sonho de ser reconhecido como Cantor e
-

apresenta as músicas "Não Diga Nada" e

"A Lua e Eu", de Cassiano.

DUPLA DINÂMICA
(GLOBO, DOM, 20:30 H)
Sandy e Júnior vão provocar arrepios no

quadro "Retrato Falado" do "Fantástico".
A dupla tem a missão de ajudar Eliana,
interpretada por Denise Fraga, e a filha

Nathália a escaparem de uma fria. Por
insistência de Nathália, ás dilas vão visitar
o túmulo da avó. Mas quando tentam ir

embora o portão já está trancado. É
quando aparece Sandy e Júnior para
socorrer as duas. Antes disso, mãe e filha
recebem uma visita inusitada: Zé do
Caixão.

COBRAS E LAGARTOS'

,(Globo, dom, 22:50 H)
No terceiro episódio do "Hipertensão",
os concorrentes vão enfrentar, entre
'outras coisas, cobras d'água. Tudo em

busca do prêmio de R$ 50 mil. Em uma

das tarefas, eles serão arrastados por
cavalos. As cenas foram gravadas no
cenário da minissérie "O Quinto dos
Infernos".

RECORDAR É VIVER

(GLOBO, SEG A SAB, 13:50 H)
O "Vídeo Show" exibe durante a

semana o "Festival Casseta Nota lO"
em comemoração aos 10 anos do

programa. As atrizes

Regina Duarte e Alessandra Negrini
falam de amizade e da rivalidade
entre suas personagens em

"Desejos de Mulher". Em uma

homenagem ao Dia da

Sogra, o "Vídeo Show" exibe cenas '

do personagem Caco
'

Antibes no humorístico "Sai de
-

, Baixo".

PAPO BAIANO

(MTV, SEG, 23 H)
João Gordo bate um papo
descontraído com a

baiana Ivete Sangalo no "Gordo a

Go-go". A cantora responde com

naturalidade às perguntas indiscretas
do apresentador é lembra o tempo
em que vendia marmitas.

No quadro "Enviado Especial",
Max Fivelinha resolveu radicalizar- e,

pela primeira vez? salta de'bugee
jump.

VISITA SURPRESA

(GLOBO, TER, 22:45 H)
"A Cidade que o Diabo Esqueceu",
de Fernando Rebello, é o episódio
do "Brava Gente" que conta a

história da chegada do Padre

Feliciano (Tatu Gabus Mendes) à
pequena cidade de Buriti. Enquanto
os nativos fazem uma grande
recepção, o prefeito Homero -

Bitencourt aosé Lewgoy) e os

políticos da região se aproveitam da

situação. As atrizes
Fernanda Rodrigues,
Rita Guedes e Sandra

Pêra também participam do

episódio.

CARTÃO - POSTAL

( MTV, qua, 23 H )
O episódio de estréia da série
"Mochilão MTv" mostra as belezas
naturais do Rio de Janeiro. A
apresentadora Fernanda Lima
mostra um roteiro

-que inclui a trilha da PraiaVermelha
ao topo do Pão de Açúcar. A equipe
do programa visitou ainda
as praias de Grumari e Prainha"
onde Fernanda surfa ao lado
do ator Paulo Vilhena e bate

papo com Kadu Moliterno.

.EM FOCO: HELENA RANALDI

SEDUTORA

leveza
Interpretar a alegre Clara em

"Coração de Estudante" está

trazendo tranqüilidade paraHelena
Ranaldi. Depois de viver a sofrida
Lúcia Helena em "Presença de

Anita", minissérie de Manoel
Carlos exibida no ano passado,
tudo o que a atriz queria era um

trabalho mais leve. "Me sintomais

solta em cena e até com uma certa

facilidade para interpretar em
comparação ao o�tro trabalho",
conta.

Na verdade, encarar uma

novela depois de ter emendado

"Laços de Farrúlia", também de

Manoel Carlos, e a minissérie, não
estava nos planos. Helena já tinha
se decidido a aceitar um dos dois '

convites que surgiram para fazer

teatro, mas o marido Ricardo

Waddington, diretor de "Coração
de Estudante", conseguiu cqn
vencê-la a mudar de idéia. "Ele

disse que a Clara tinha tudo a ver

comigo. Eu queria descansar a

imagem, mas quando li a sinopse
da novela, não resisti. O papel é
muito bom", valoriza.

. Apesar de exigir bem menos

esforço na interpretação do que a

pers,onagem de "Presença de'
Anita", Helena se deparou com

uma desafiadora novidade. Como
Clara é advogada, a atriz precisou
entrar em contato com o universo

do Direito, totalniente distante de
sua vida.Junto com uma advogada
que faz assessoria para a novela;

,

Helena visitou o Fórum do Rio de

Janeiro e participou de algumas
audiências. "Foi bom porque não

tinhanoção de como funciona isso.
Émenos sério do que eu pensava",
conta. Mesmo com o novo

conhecimento, a atriz lembra que
ficou insegura quando fez as cenas

de audiência, que aconteceram

logo no início da novela. "Fiquei
tensa,' com as mãos suando por
causa dos termos técnicos. Tinha

de buscar uma naturalidade e

intimidade com essetexto que não

tenho", explica.
"Coração de Estudante" é o

sexto trabalho que Helena faz com

Waddington. Eles se conheceram

durante "Olho no Olho", de
Antônio Calmon, em 1993, e se

casaram pouco tempo depois:
Voltaram a trabalhar juntos no ano
seguinte em "Quatro PorQuatro",

Helena Ranaldi, a Clara de "Coração de Estudante"

de Carlos Lombardi. Depois foi "Anjo de Mim",
de Walter Negrão exibida em 1996, "Laços de

Farrúlia" e "Presença de Anita", as duas em 2001.

A atriz jura que não se incomoda com a pecha de '

"mulher do diretor" e diz que jamais deixaria de

trabalhar com Ricardo, que só tem
-

a acrescentar

em sua carreira. Helena conta que surgiram convites

de outros diretores - foi chamada para atuar na

atual trama das sete, "Desejos de Mulher" - mas

I achou o papel da novela das seis bem melhor.

"Pens�i: não vou deixar de aceitar por causa do

Ricardo. Ele é, muito correto e exigente. Jamais
me daria um papel que achasse que não pudesse
fazer", justifica.

Helena admite, no entanto, que a cobrança é

muito maior quando está trabalhando com o

marido. Daí a preocupação de se sair melhor sob
a direção dele, para evitar comentários de que não
tem capacidade de segurar o papel. Ela confessa'
também que nem sempre a relação dos dois nos

bastidores foi tão bem-resolvida quanto' agora.
"No início era difícil, não;separávamos a relação
de casal e trabalho, Agora estamos mais

amadurecidos e não deixamos a intimidade

interferir tanto", descreve.
Aos 35 anos de idade, a atriz esbanja beleza e

boa forma. A preocupação com a imagem e a

vaidade, segundo ela, são normais para a profissão.
Não se submete a grandes restrições alimentares

para manter o corpo que sempre faz bonito em

cenas de biquíni e também não exagera nos

exercícios físicos. Costuma nadar e correr apenas
duas vezes por semana quando está trabalhando

porque não sobra tempo. Helena, inclusive, Iamenta
o atual excesso de trabalho - grava cerca de 12

horas por dia - por não ter disponibilidade para o
filho Pedro, de quatro anos. "Às vezes me sinto

um pouco culpada de estar trabalhando tanto.Mas
a vida é isso mesmo. Pelo menos a: qualidade da

relação é boa. Se não trabalhasse ia ser uma rnãe

frustrada", pondera.
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PERSONAGEM DA SEMANA: VERA HOLTZ
POR CINTIA LOPES

POpTEVÊ

FRANCA
'; ebulição

Umamulher antenada,modema
e universal. Estas são algumas,das
qualidades que Vera Holtz destaca
na personalidade de sua personagem
em "Desejos de Mulher". Na pele
da editora da fictícia revista "Estilo

Mulher", a atriz tem se divertido em

cena. "Ela é progressista. Não parou
no tempo e vive de acordo com a

realidade", aponta Vera com seu in

disfarçável e genuíno sotaque de Ta
ruí, interior de São Paulo, onde nasceu

O visual da personagem também
é motivo de alegria para Vera. "Ela
é viajada e ganhou um guarda-roupa
étnico, com muitas bijuterias e

referências domundo", conta a atriz.
Se Bárbara é ligadíssima em moda,
Vera não fica atrás. Guardadas as

devidas proporções, a atriz devora
revistas especializadas e conhece de

perto as coleções de alguns estilistas
brasileiros que estão despontando
pelo mundo. "Não sou especialista,
mas me encantei com as criações de
Walter Rodrigues e Alexandre

Hercovitch", enumera.
Não só o "look" inusitado de

Bárbara vem dando prazer à atriz.

O núcleo da personagem; composto,
entre outros, pelos homossexuais
Ariel e Tadeu - papéis deJoséWilker
e Otávio Müller, respectivamente-,
é um dos mais queridos da trama

de J?uclydes Marinho. Por onde an

da, Vera ouve os elogios do público.
"Eles estão conduzindo a história
com muita dignidade e leveza. As
críticas acontecem, mas as pessoas
têm de entender que existem várias

opiniões"; rebate Vera, referindo-se
ao preconceito que ainda cerca o

I

homossexualismo no Brasil.

Preconceito, pO,r sinal, é uma

palavra que não entra no vocabulário
da personagem Bárbara e também

,da atriz. Nos próximos 'capítulos a
,

, jornalista - conhecida por sua "que-
dinha" porgarotões -, vai tentar con
quistar o fotógrafo Sandro, papel de '

Fernando Alves Pinto. "Acredito em

parceiros biológicos. É compreensí-
I vel que umamulhermais velha, com
hormônios em ebulição, também
procure rapazes que estão com os

hormônios explodindo", justifica a

I atriz, que este ano completa 50 anos.
"Quero aproveitar para fazer um

balanço geral e descobrir se o barco
está indo na direção exata", filosofa.

Luiza Dantas/CZN

Vera Holtz, a Bárbara de "Desejos de Mulher"

P - Como você encara o romance entre.urna mulher mais velha

e um jovem?
R - Da forma mais normal possível. A mulher passa por inúmeras

transformações ria vida. Desde a adolescência, é obrigada a conviver
com as mudanças impostas pela natureza. A mulher busca parceiros
biológicos, que tenham tanto desejo quanto ela. Não todas, mas
algumas mulheres buscam isso. Então é natural que os jovens acabem
correspondendo a este anseio. Que vivam um relacionamento' sem

cobranças, sem inibições. Afinal, aos 50 anos amulher já não tem mais

nada a provar. Já se conhece 'e sabe lidar com essas questões com a

mente aberta.

P - Você começou na tevê em 88 fazendo "Que Rei Sou Eu?",
e depois disso não parou de atuar em novelas e minisséries.

Existe 3:Igum personagem que ainda não fez, e gostaria de fazer

neste veículo?
R - Não sou de ficar pensando muito nisso. Meu critério de escolha

de um papel é puramente intuitivo. Leio a sinopse e se não me vejo ali,
indico outra atriz. Às :vezes me pego querendo fazer algo bem voltado

para o público feminino. A novela "O,Clone", por exemplo, que está

mostrando a realidade das drogas brilhantemente. Gostaria de fazer a

mãe de um drogado. Mostrar como a escolha de um filho mexe com

essa mulher, o confronto que ela vive nessa situação, o amor que ela
sente por esse filho que procura a autodestruição. São questões que

podem 'ajudar o público.
P - Você completa 50 anos em agosto. Isso mexe com a sua

cabeça?
,

R - Sim. Em princípio, fui me cuidar. Tenho um nutricionista, um

dermatologista, um gin�cologista ,e pretendo ir a um geriatra. Além disso,
estou com um personal trainner. Sempre' fui muito preguiçosa, mas estou

.

sentindo um. enorme prazer nisso tudo. Depois da novela quero parar um

tempo. Ler,' voltar a fazer teatro e rever minha carreira e minha vida. Vou

pegat tudo o que saiu escrito sobre mim e fazer um balanço.

/I Tô dentrol"
SOLANGE COUTO, a
Dona Jura de "O

Clone", dizendo que
topa aparecer nua

numa revista assim

que terminar seu

processo de
,

emagrecimento.
Nos tempos em que
era mulata de

Sargentelli, a atriz

posou nua três
vezes.

"Só faço tevêporcausa do dinheiro. "MONIQU E EVANS, apresentadora
do "Noite Afora", da Rede TV!, após ser perguntada se não vai

ficar com saudades da televisão. Monique diz que pretende ir

morar na Flórida, nos Estados Unidos, daqui a três anos.re abrir

um restaurante brasileiro com o namorado, Guga de Sander.

"Tenho a cara do Faustão/ o sotaque do Sambam e o pescoço da
Feiticeira. II LEONOR CORRÊA, nova apresentadora do "A Casa é Sua",
da Rede TV!.

"Na Globo/ as pessoas comemolho de cabra e depois vem dizer

que a sensacionalista sou eu. II MÁRCIA GOLDSCHMIDT, apresentadora
, do "A Hora da Verdade", da Band, surpresa com o rótulo, jurando
que em 'seu programa diário não faz sensacionalismo. A

justificativa dada pela apresentadora é de que apenas apresenta
os fatos que a vida cria.

l'Eu e a Cláudia temos uma coisa muito forte. Mas eu não quero
terminaresse casamentoperfeito do CasaI20." ALEXANDRE FROTA,
o Mário de "Marisol", insinuando que recentemente teve a

oportunidade de um "reviva!" com a ex-mulher Cláudia Raia,
atualmente casada com o ator Edson Celular].

"Já engravidei gente com camisinha. Infelizmente/ camisinha

estoura/ mes, pelo emor deDeus, tem de usar!"ANDRÉ GONÇALVES,
que está no "Casa.dos Artistas 2", após dizer que não, estava usando

camisinha quando a Myriam Rios engravidou. O atar também
tem uma filha com a atriz Tereza Selblitz.

"Não voume forçar a fazer um Ibsen e nem raspar a cabeça para
virar uma atriz cábeça." DANIELE WINITS, atriz, dizendo que já
passou da fase de "vou ter de provar alguma coisa". O escritor

norueguês Ibsen é autor do clássico "Casa de Bonecas", cuja
protagonista, Nora, é cobiçada por muitas atrizes e atualmente é

interpretada por Ana Paula Arósio.

II Gostava de ser caçadora. Com o Marco foi assim: me mude!
para éI casa dele e falei, sou sua mulher." ADRIANA ESTEVES, a

Amelinha de "Coração de Estudante" e mulher do ator Marco

Ricca, dizendo que nuncafez o gênero "garotinha", apesar de sua

juvenil aparência.
'

"Pago o exame de DNA se forpreciso/ mas não vou dar dinheiro a
uma desconhecida." MARLENE MATTOS, diretora e empresária de

Xuxa Meneghel, referindo-se à Ana Cunha, mãe do suposto irmão

de Xuxa, fruto de um relacionamento passageiro com Luiz Floriano

Meneghel, pai da apresentadora, Ana enviou uma carta a Marlene
na qual conta sobre a existência do menino de 5 anos e aproveita
para pedir uma "ajuda de custo" de R$ 10 mil para buscar o

garoto na Áustria, onde ele vive com o segundo marido de Ana.
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• RETRATO FALADO: RODOLFO DE FREITAS

JARAGUÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN P.RIMEIRSALA IILMI/HORÁR'O GÊNIIO

III

, NOME - Rodolfo de Freitas.

NASCIMENTO c 8 pe fevereiro de 1975, em
São Paulo.

APELIDO - Duda.

NA TEVÊ - "Novelas. Assisto direto e adoro".

Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - "Programas
que vendem qualquer coisa pela tevê".

NAS HORAS LIVRES - "Vou à praia e como o

IILMI/HORÁRlO GÊNERO
\ dia inteiro".

----�----�--��----------------����

O ESCORPIÃO REI

1
O ESCORPIÃO REI

lShlS· 17hlS . 19h1S . 21hlS
,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �.

2 A MÁQUINADO TEMPO

lSh30 . 17h30 . f9h30 . 21hlS

A ERA DO G.ELO
lSh4S

3 .

I(-PAX - O CÁMINHO DA Luz

17h4S . 20h30

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

%.
@ • ..

j
to

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

SALA

16h4S . 19h1S . 21h4S

1 14h - 16h- 18h - 20h - 22h

2
A MÁQUINA DO TEMPO

13h30· lSh30 . 17h30 . 19h30 . 21h30
.

A ERADO GELO
3

13h4S . lSh4S .1 17h4S . 19h3S

HOUVE UMA VEZ DOIS VERÕES

21hlS

13 FANTASMAS
4

14h20 - 16hl0· 18hOS - 20hOS - 21hSS

5 14h - 16h30 - 19h - 21h40

U MA LIÇÃO DE AMOR

6
14hlS

UMA MENTE BRILHANTE

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

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

17h4S . 19h4S . 21h4S

,

SALA 'ILMI/HORÁRlO

1 . O ESCORPI,ÃO REI

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

2
A MÁQUINA DO TEMPO

13h30 - lSh30 - 17h30 - 19h30

AERADOGELO C

3 13h4S'· lSh4S

13 FANTASMAS

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

A

A/F

DA

t=

F

c

T

A

D

D

A

T

passos

Rodolfo de Freitas, o Alberto de "Marisol"
Rodolfo de Freitas parece um aluno curioso. Como o sedutor

Alberto em "Marisol", do SBT, o ator aproveita para se exercitar

na profissão que escolheu hátrês anos. Em seu segundo trabalho

na emissora - o primeiro foi em "Pícara Sonhadora" �, Rodolfo
procura prest;J.r atenção a cada detalhe da produção e confessa

que ver novelás é Q passatempo predileto nas horas de folga. 'Já
não vejo como'mero espectador. Analiso cada cena, o jeito dos
atores interpretarem '', confessa, ,j'
Até mesmo para as novelas mexicanas -lembrando que'
"Marisol" também vem da parceria com a Televisa -, o ator

reserva um tempinho, "Não é frequente. Mas tem coisas muito

engraçadas. Acabo me divertindo muito", conta. A carreira 'de
ator aconteceu de repente na vida de Rodolfo. Modelo,
percorreu o caminho natural de muitos bonitões que estão na

tevê: "Fui chamado para fazer a Oficina de Atores 'na Globo em
,

função do meu tr�balho de modelo. Mas antes de começar, me

"
matriculei hum intensivo de teatro.' Só depois descobri que tinha
um olheiropor lá", recorda o ator.

'Poucos meses depois de ter terminado a Oficina, Rodolfo foi

escalado para 'uma participação em "ui.t Uga". Gravoulalgumas
cenas, mas teve de abandonar os estúdios por problemas de
saúde. "Peguei hepatite e não teve jeito. Fiquei arrasado, mas Deus
sabe o que faz", conforma-se. Recuperado, correu atrás de testes

no SBT para fazer j'Pícara". Passou e nem precisou de novos

testes para atuar em "Marisol". "Até hoje não acredito como as

coisas aconteceram tão rápido, Estou aprendendo coisas novas a

cada dia e sei que posso aprender ainda mais", garante o ator, que
está morando em São Paulo, há quase um ano, com a mulher
Luana,

.

�:.: ",... �',

<Aind; dando os primeiros passos na carreira; lt�q<2lf! ,f. um'
'

crítico voraz da própria atuação; "Quando ter��i' ,< "'.�I, revi
todas as cenas que fiz. Fiz uma análise longa]', dizZW.. )Wi�e este
ano espera ter tempo para se dedicar ao teatro. 't���i.�da
mental. Mas não quero fazer tudo ao mesmo teqlp,9!, Fp::ii�o
,aguardar a hora certa'Ljustifica Rodolfo, que abandonou a

faculdade de Administração 'de Empresas no quarto ano. "Meus

pais até hoje me p�rgtilltam quando vou voltar", diverte-se,
'

NOCINEMA - "A Vida é Bela", deRoberto
Benini.

MÚSICA - "Qualquer uma do Ú 2".
PRATO PREDILETO - Massa e salada.
O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - "Camiseta branca".

MULHER BONITA - "A minha, Luana Dozza Reis".

HOMEM BONITO - George Clooney.
CANTOR - Djavan.
CANTORA - Cássia E Iler.

ATOR - Tony Ramos. "Ele é o máximo! A

mãe dele mora no meu prédio e já 'me

sinto íntimo".

ATRIZ - Fernanda Montenegro.
O QUE.NÃO PODE FALTAR NA GELADEIRA - Áqua,'
PERFUME - CI< Be, de Càlvln Klein.

BEBIDA - Cuba libre.

O PIOR PRESENTE - "Uma vez ganhei um

perfume muito ruim.' Joguei fora".
ARMA DE SEDUÇÃO - "Espontaneidade".
TIME - Flamengo.
FILOSOFIA DE VIDA - "Ser fel iz e estar de

bom humor".

MANIA - "Beber ág'ua:o dia inteiro"."

MELHOR COMPRA ,"Minha primeira "

prancha de surfe".
'SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - "Honestidade".
FRASE DE IDENTJFICAÇÃO - "O que é do

homem o bicho não come".

INVEJA - "De quem consegue ter

tranqüilidade para administrar bem a

vida e se estabilizar".

LUXÚRIA - "Urna praia deserta

inteiramente à disposição".
GULA � "Mousse de chocolate".

COBIÇA - "Estabilidade profissional".
IRA - "Traição. É inadmissível".

PREGUIÇA - "Todo dia de manhã".

VAIDADE - "Não posso ver um espelho que

já vou nlhando".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SE CORREIO00POVO

: TITITI
Prepare a sua fantasia. Vem aí alO'
Noite do Tititi, no dia 24/5, às 20 horas,
'no Baependi, 'com jantar beneficente
em prol da Ação Social Cr�che Cons
tância Piazera. Convite, a R$ 20,00, na

i. própria creche ou com os componentes
da diretoria. Mais informações n� 275-
0491. Lembrete: é só para mulheres.

I! .DESIGN
Sucesso! É o que se pode dizer do 10
Salão do Design de Jaraguá do Sul, que
acontece até amanhã, no Shopping
Breithaupt. De parabéns os promotores
do evento.

JANTAR
.O Centro de Cultura Alemã de Jaraguá
ido Sul. convidando para o 50 Jantar

II Festivo, com comida tipicamente alemã,
; ! e muitas atrações. Anote para não es

i

I j quecer: o local será na Recreativa Duas

I' Rodas;
a data é 5 de maio, e o início é

li i às 20 horas. Ingressos, a R$ 9,00 para
:' sócios e R$ 12,00 para .não sócios, -

"

: 'poderão ser adquiridos com a diretoria

! ou no próprio Centro Cultural, das 17
:

às 22 horas. Prestigie!'I

1

I GLOBAL
1 O ator da Rede Globo.Dado Dolabella

! ê uma das atrações do Jaraguá FashÍon

i Show, a partir das 19 horas, na loja
i Status/Colcei, no Shopping Breithaupt,
li . onde dará autógrafos.
i
I .

ir

I' EXPOSiçÃO I
i

I Até 0'/ dia 2 de maio prossegue a

I exposição de fotos históricas de Jaraguá

III do Sul, aberta ao público desde o dia

II I
19 deste mês, no Museu Wolfgang

ii Weege, do Parque Malwee. O acervo,

I' que consiste em 550 fotos, foi constituí
,I! do a partir de negativos em vidro de
d 'al d

.'

d
I!
cnst , restaura os com o patroCln10 a

I Duas Rodas Industrial. A exposição .foi
I organizada pelo Arquivo Histórico

Eugênio Victor Schmõckel.
.

I EXPOSIçÃO II
.

li' O fotógrafo Edson Junkes e o jornalista
! Sérgio Homrich dos Santos estão
I

! expondo material referente ao 20

',i Fórum. Sodal Mundial, realizado no

início do ano em Porto Alegre (RS). São
; aproximadamente 60 fotos coloridas do
.

evento, acompanhadas de texto re-
'

ferente ao assunto que estarão até o

dia 5 de maio, no bloco do curso de
I
Direito ,da Unerj.

SOCIAL SÁBADO, 27 de abril de 2002
#�M""""N�__"'Y.-.w=·�=�" �·=·",==v�M��_===·==v =__�

SELO CATARINENSE DE QUALIDADE
, A Fecontesc (Federação dos Contabilistas do Estad� de Santa Catarina), em parceria com a Diretiva

Consuttorta, distinguiu 13 empresas de jaraquá do Sul com o Selo Catarinense de Qualidade, no último
dia 18 de abrtl, na Scar (Sociedade Cultura Artística).
O Selode Qualidade está sendo concedido para empresas do ramo desde 2000, numa iniciativa que
surgiu em ttajai.
Para o vice-presidente da Fecontesç, Eugênio Vicenzi, os efeitos são os melhores possíveis, com
benefícios não só para os clientes, mas para os próprios profissionais e funcionários dos escritórios.
A coordenação do evento ficou a cargo do presidente do Sindicont, Osmar Gumz. Eis os agraciados:

!

Proserv (Preces. & Serviços Contábeis)
Maestro do Coral da Scar, Luiz F.
Melara (E), entrega para Eduardo
Friedemann

'

Avelino Contabilidade
Dr. Edson Schulz (E) entrega para
Avelino Fagundes

Audicont
Geraldo Kalkmann (E) entrega para
Genésio Kuczkowski

Esc. Cont. B uchmann

Vice-prefeito Moacir Bertoldi (E)
entrega para Ana B. Buchmann

CENTER'

•
CD's - DISCOS - FITAS

Av, Mal. Deodoro, 406
370-2647

f'-"-�'�
- .... _" .. ,.- .'-'�--.-"�.'-,'_ -._,,, . ._;_.�,._,�.---�.�._,-� . ._,-

!
f
i

371-8850
L.C::;)I�._"I'f)C:�l>i(l_Cl� ... �"C?li�!i_ra.;".�.��� ... j

Bruch Contabilidade
Preso do Sindicont, Osmar 6umz (E),
entrega para Eliete Bruch

Escritório Contábil Zimmermann
Vereadora Maristela Menel (E) 'entrega
para André R. Zimmermann

Contasel
Vereador Eugênio Garcia (E) entrega
para Renilda Funka

R,& R Contabilidade
Dr. Edson Schulz (E) entrega para
Ronaldo Cielusinski

1.
1

Assevam

Assesso ria

Empresarial
�

Representante
de Vilson
Izidoro (E)

entrega
para Moacir

Schuster

Fotos: Téo Bogo/CPCS Escritório Contábil
Preso da Câmara de Vereadores,
Vitório Lazzaris (E), entrega parà
César A. Schoeninger

Facil Contabilidade
Vilson Wegner '(E) entrega para
Márci'o Kleinschmidt

RG Contabilidade
, Osmar Gumz (E) entrega para
Oaniele e Paulo Felicione

Gonçalves Contabilidade
Nelma Wagenknecht (E) entrega
para Nicácio

�
Gonçalves

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• ImobiliáriaMenegotti Ltda .

http://www.immenegotti.h:pg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

MENEGOrri (47) 371-0031
J

•

5280 CASA - VI,LA RAU - RUA ANTON FRERICHS/91 -

CASA MISTA - COM 3 QUARTOS/SALA/COPAI
COZIN HA,WC/LAVAN DERIA/GARAGEM. Área do terreno
300.00 h12 Área Benfeitorias 60.00 m2 Preço: ,26,500.00

5283 CASA - BAEPENDI - RUA FRITZ BARTEL, 610-
CASA MISTA COM 3 QUARTOS, 02 SALAS, COPAI

COZIN HA, WC, LAVANDERIA, DISPENSA, GARAGEM
E ÁREA DE SERVIÇO. Área do terreno 330.00 m2 Área

Benfeitorias 180.00 m2 Preço: 53,000.00

5284 CASA - SCH ROEDER - RUA LEO H ERN, 90-
CASA COM 1 SUITE,3 QUARTOS, SALA, COPA,

COZINHA, WC, LAVANDERIA, GARAGEM. DEPOSITO E
TELEFON E. Áreado terreno 945.00 m2 Área
Benfeitorias 108.00 m2 Preço: 51,000.00

5286 CASA - BARRA DO RIO MOLHA - R. FREDERICO
.

AL.CURTVAZEL,193-FUNDO-CASADE
ALVENARIA, COM 157,00M2, ÇOM 04 QUARTOS,
SALA, COZIN HA, BAN H EIRO; LAV'AN DERIA E

,GARAG EM. Área do terreno 500.00 m2 Área Benfeitorias
157.00 m2 Preço: 70,000.00

\
CRECI W 550-J

{{f:
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro
0.° � II

5288 CASA -TIFA MARTINS - R. PAULO LEONI, LOTE 36-

CASA DE ALVENARIA COM 90,00M2 COM 02 QUARTOS,
SALA, COZIN HA, BAN H EIRO, DISPENSA, LAVAN DERIA E

GARAG E M. Área do terreno 325.00 m2 Área Benfeitorias
90.00 m2 Preço: 33,000.00

5287 CASA ALVENARIA - TIFA MARTINS: RUA: PAULO
LEONI,509 - LOTE 40 SAN LORE - 03 QUARTOS, BWC,
GARAGEM, COPAlCOZIN HA, LAVANDERIA, MURADA,

,FORRO DE MADEIRA, SALA DE ESTAR, FORRO DE LAJE
NO BWC. RESIDENCIAL SAN LORE. Área do terreno 325.00

m2 Área Benfeitorias 117.00 m2 Preço: 4�,090.00
.

5279 SOBRADO - VILA NOVA - RUA FREDERICO
C.A.VAS EL, 246. SQBRft,.DO COM 1 SUÍTE,3 QUARTOS,
SALA ALMOÇO. SALA ESTAR, SALA JANTAR, SALATV,

COPAlCOZIN HA, 2 WC, DE PEN DÊNCIA DE EMPREGADA,
DEPÓSITO, DISPENSA, ESCRnÓRIO, GARAGEM PARA 2

CAR ROS. Área do terreno 1,200.00 11)2 Área Benfeitorias
405.00 m2 Preço: 312,000.00

•

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5282 SOBRADO- N V BR A-R. J

PLANINNCHECI<, 1727 - TÉRREO: SALA COMERCIAL
COM 147,00M2, 1 WC, GARAGEM P/3 CARROS +

ESTACIONAM ENTO. SU P ERIOR: 1 SUÍTE,2 QUARTOS,1
WC,3 SACADAS,l COZINHA,l COPA,l SALA, 1

ESCRITÓRIO,l LAVANDERIA. ANEXO; GALPÃO PARA
SALÃO DE FESTAS/DE 90,00M2 EWC. 'Área do terreno
469.98 m2 Área Benfeitorias 335.00 m2 Preço: 213,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Barra
A imobiliária da Barra

,

1
RUA ANGELO RUBINI, 1046

--�---------------------------------------

376-00"5
barrasul@netuno.com.br

Casa alv. cf
11 0,00m2, cf laje,
3 qtos, sala, copa,
coz. mobiliada, 2
bwc, lavanderia,
despensa, éhur.,
gar., murada - Rua
João Moas, lote
30 - Ouro Verde -

aceita terreno no

Jaraguá Esquerdo,
São luis-
RS 45.000,00

.Scbrcdo cl 260,00m2, 4 qt.os,
sendo 1 suíte cl hidro

masagem e closet, todos

mobiliados clmadeire mogno
e cl sacada, cl piso em mad. e
trabalhos em gesso, 2 salas, 3
bwc sociais, cORa, cozo mob.,
escritório, lav., 2 despensas,
chur. cl balcão em granito,

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

R$ 220.000,00,
aceita outra casa

até R$ 50.0�00,00 e carro

vilsoncorrefor@ferra.com.br

Rua: Cei. Procópio Gomes c/e Oliveira, '207 - Jaraguá c/o Sul/ SC
"

Fone 371-2357

136 - JOÃO PESSOA -

Casa em alv. cf

60,OOm2, 2 qtos,
sala, cozinha, bwc.

R$ 18.000,00
(quitada)

\,

402 - POSSO DANTA -

Chácara cf 32,OOOm'2.
Rua Estrada Carroeira -

Corupá, 1 km da

BR 280.

R$ 30.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820-J

•

CENTRAL DE VENDAS
•

I

• "373-0283
I

•
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

•

•

I

Cad. 993 - Casa' em alve
naria com 90m2 - 3 quar
tos - bwc - cozinha - sala
- lavanderia - varanda'
Terreno com 360m2 - Rua
João Sotter Corrêa - Arni
zade - R$35.000,00.

•

I

•

I

I

• Cód. 897 - Casa mista com

149,60m2 - 3 quartos - 3 sa

Ias, churrasqueira, varan
da, garagem para 02 carros

• Terreno com 840m2 - Rua
Gerônimo Correa - Centro
- R$100.000,00.

•
I

•
•

•

•

•

Cód. 385 - asa alvenaria com

1 0�m2 - 03 quartos - 02 bwc
- garagem: cozinha - lavan
deria - varanda - Terreno
com 300m2 - Rua Francisco
Maria Tepasse - R$15.000,OQ
+ Financiamento.

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

Rua Maria Zastrow -

30m da Rua 28 de

Agosto - R$50.000,00.

CÓd. 1055 � Casa alve
naria .corn 108m2 - 2

quartos - bwc - gara
gem - sala - cozinmha
- lavanderia - Terreno

com, 350m2 - Rua
Alvim Otto - Cenenário
- Jaragua do Sul -

R$30.000,ob.

Cód. 384 - Casa alve
naria com 120m2 - 3'

quartos-Te�enocom
686m2 - Rua Servidão
Rodolfo Aquilino
Buzzi Avaí

R$60.000,00.

Estamos rio

planetalmovel.corn
,

MARIMAR IMOVEIS

•

Cód. 379 - Casa alvena
ria com 112m2 - 03 quar
tos - bwc - cozinha - sala
- lavanderia - churras

queira - garagem - Terre
no com 729m2 - Rua Bar
racão - R$28.000,00.

•

Cód. 382 - Casa alvenaria
com 298, 17m2 - 3 quartos
- 01 suíte - Terreno com

367,50m2 - Rua João Àolf,
61 - Nova Esperança
R$100.000,00.

Cód. 383 - Casa alvena
ria com 110m2 - 02 quar
tos .' 01 suíte - Terreno
com 380m2 - Rua Urba
no Rosa - Vila Lenzi -

Jaraguá do Sul

R$70.000,00.

Cad. 988 - Casa mista
com 180m2 - 03 quartos I
- bwc - garagem - 2 salas
- lavanderia - varanda -

cozinha - Terreno com

375m2 - Estrada Bananal
do Sul - R$30.0QO,00 .

• •

Fone/Fax: 275-
Atendemos sossébedos das 8h as 12h

E-mail: marimar@netuno.com.br
eo« Fritz BartQQ6�L 03 - Beepend! - pr6x. Recreativa Marisol

MARIMAR
IMÓVEIS

)
TERRENOS:
São Luiz - Loteamento
Mariano - Com área a'par
tir de 325m2, próximo ao co

légio Jonas Alves. Valor a
,

partir de RS 10.000,00,
sendo enlrada de RS
3.000,00 + parcelamento

" até 60 vezes.
'

• São Luiz - ReI. 84 - Com
área de 405,OOm2 PfÓX. ao
Mercado Fronza. Valor
RS21.200,00.
Vieiras - Ref. 13 - Com
área de 600,OOm2 próx. a
creche. Valor RS
25.000,00 (negociáveis).
Vila Rau - Ref. 08 - Com

•
área de 427,OOm2 próx. a o

Supermercado Tonin.
Valor RS 18.000,00.
Barra do Rio Molha -.

Ref. 167 - Com área de
774m2; próx. a loja de Mal.
de Consto Winler. Valor RS
23.000,00.
Baependi - Ref. 50 - Com

� área de 11.1 03m2, próx. a
Metalurgica Trapp, a apro
ximadamente 800m da Rua
Prel. Waldemar Grubb�.

• Pussui casa e rancho de ma
deira; lagoas de peixes. Va
lor RS 170.000,00
Três Rios do Suf- Ref.
78 - Com área de 3.073m2,
próx. a Recreativa da Caixa
Econômica Federal. Valor RS
23.000,00.

•

CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - TOPOGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUÇÃO
CASAS:

Vila Lalau - Ref. Centenário - Ref.

12 - Em alvenaria 166 - Em

com 03 dormitórios alvenaria com 03

e demais dormitórios e demais

dependências. Valor dependências;
RS 75.000,00. piscina. Valor RS

70.000,00.

Amizade - Ref.
, 62 - Em alvenaria Três Rios do

com 04 dormilórios Norte - Ref. 56 -

e demais Em alvenaria com

dependências. Valor 03 dormitórios e

RS 35.000,00. demais dependênci-
as. Valor RS
18.000,00

Amizade - Ref.
, 72 - Em alvenaria, Vila Rau - Ref.

com 01 suíte; 01 04 - Em alvenaria,
dormitório e demais com 01 suite; 02

dependências. Valor dormitório e demais

RS 50.000,00. dependências. Valor
RS 45.000,00

Barra do Rio
Molha - Ref. 81 Nereu Ramos -

- Em madeira, com Ref. 62 - Em

04 dormitórios e
madeira, com 03

demais dependênd-
dormitórios e demais
dep., Valor

as; terreno com RS 45.000,00
1.145m2• Valor (Troca-sepi
RS 85.000,00 imiível de menor.

vaIar)

Baependi - �ef. 60Q -

Com 127m2 de área
construída, 03 dormitórios
e demais dependências; 01
garagem. Valor RS
60.000,00.

Barra do Rio Cerro - Ref.
63 - Em alvenaria com 03
dormilórios e demais depen
dências. Valor RS 37.000,00.
Barra do Rio Cerro - Ref.

'

87- Casa Misla, c�m 02 dor
mitórios e demels dependên
cias. Valor RS 24.000,00
Ilha da Figueira - Rei. 74 SOBRADOS:
- Em alvenaria, com 03 dor- �������� Jaraguá 99 - Ref. 02 -

mitório e demais dependênci- Piso Térreo, 01 sala
as. Valor RS 28.600,00 comercial; Piso Superior, 03
(Aceita-se parcelamento) dormitórios e demais

dependências; cancha de
bocha. Valor

L!;;;;;;;iiiiiõõiiiiiiiiiõõiiii"'::::==" RS 60.000,00

•

APARTAMENTOS:

Vila Lenzi
Ref. 82 - Com
área de 74,17m2,
03 dormitórios e

demais
dependências.
Valor

�:!!!!=:��!!:==� RS 48.000,00

HAOADQUIRIR SEU

IMÓVEL ATRÁVES DO

SFH, I1EIXEAOS
�NOSSOS CU/DADOS

TODA APARTE

BUROCRATICA'DO
FINANCIAMENTO",

•

•

o
O
JJ
O
o
o
JJ
JJ
m

Ó
JJ

o
m

�
o'
<
m

(ii
011\11 - SI31\Oll\ll OH8N'If� - SI31\Oll\ll 3a l::l0131:11::l00 NOSllJ\ -

Baepelidi - Ref.,
Com 250m2 de área
construída, 03 dor
milórios e demais
dependências, 06

garagens. Valor
RS 120.000,00

..----------------�

* UTILIZE SEU FGTS,
PARA ADQUIRIR'

SUA CARTA DE

CRÉDITO
IMOBILlARIO;

"UTILIZE SEU FGTS PARA ADQUIRIR SUA CARTA DE CRÉDITO IMOBILIARIO"
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NEREU RAMOS -

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:
275-0051 - CRECI

1989-J .

• JARAGUÁ ESQUERDO
•

- CASA DE MADEIRA.
RUA ALBANO PICOLLI '.

•

.

R$ 25.000,00 NEG.

TRATAR: 371-1594.
CRECI 612-J

BARRA - LOT.

CASA NOVA 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.ÓOO,OO

(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
TONIN. 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 Área
Benfeitorias 380.00 m2

Preço: 150,000.00. Tratar:
371-0031. CRECI 550-J

VILA RAU - RUA ANTON

FRIERICH,965 - CASA
MIXTA COM 03 QUARTOS,
SALA, COZINHA, WC,
LAVANDERIA, GA'RAGEM.
Área do terreno 300.00
m2 Área Benfeitorias
100.00 m2 Preço:
27,600.00. Tratar:
371-0031. CRECI 550-J

VILA RÀU - R.CARLOS

ZENKE, LOTE 12 -

RESID.HELENA - 04

QUARTOS, SALA, COZ.,
WC. ÁREA DO TERRENO

300.00 M2 ÁREA
BENFEITORIAS 98.00 M2

PREÇO: 25,000.00.
TRATAR: 371-0031. CRECI

550-J

VILA RAU - 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. Tratar:
371-0031. CRECI 550-J

SOBRADO C/ 260,OOM2,
4 QTOS, SENDO 1 SUíTE
C/ HIDRO-MASAGEM E

CLOSET, TODOS
MOBILIADOS C/ MADEIRA
MOGNO E C/ SACADA, C/
PISO EM MAO. 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 VERDE - CASA
ALV. C/ 110,OOM2, C/ .

LAJE, 3 QTOS, SALA,
COPA, COZo MOBILIADA, 2
BWC, LAVANDERIA,
DESPENSA, CHUR., GAR.,
MURADA - RUA JOÃO
MAAS, LOTE

39 - ACEITA TERRENO NO

JARAGUÁ ESQUERDO, SÃO
LUIS - R$ 45.000,00.
TRATAR: 376-0015.
CRECI 1589-J

TIFA MARTINS - VENDE�SE
CASA ALV. C/80M2,
TERRENO C/ 350,00M2 -

R$ 35.000,00. TRATAR:

37�2357. CRECI 4936

GUARAMIRIM - CASA
MADEIRA COM 105M2 - 4

QUARTOS - TERRENO
COM 793M2 - RUA
GOTEFRI KINAS - AVAí -

R$32.000,OO -

TELEFONE:373-0283 -

CRECI 820-J.

GUARAMIRIM - CASA
ALVENARIA COM

137,50M2 - 03 QUARTOS
- TERRENO COM 375M2 -

RUA SILVI0 SCHORK -

R$28.000,oà· +
FINANCIAMENTO -

TELEFONE: 373-0�83 -

CRECI 820-J.

VILA LALAU - CASA C/ 3
QTOS, SALA, COZ., BWC,
LAV., GARAGEM.
TERRENO COM

484,OOM2. RUA MAJOR
JÚLIO FERREIRA, 105 - R$
40.000,00. TRATAR:

371-2357. CRECI 4936.

SCHROEDER - (BRAÇO
DO SUL) - VENDE-SE
CHÁCARA- COM
54.000,00, COM CASA
DE MAD�, GALPÃO, ÁGUA

(

NASCENTE E PASTEGEM.

R$ 50.000,00.
TRATAR: 371-2357.
CRECI 4936

GUARAMIRIM - CASA
MADEIRA COM 105M2 - 4

QUARTOS - TERRENO
COM 793M2 - RUA

GOTEFRI KINAS - AVAí -

R$32.000,OO -

TELEFONE:373-0283 -

CRECI 820-J.

NEREU RAMOS - VENDE

SE TERRENO COM

1250M2. POSSUI 03
CASAS EM ALVENARIA

SENDO; CASA 01 - C/
135M2 (01 SUíTE,
02 DORMITÓRIOS E

DEMAIS DEPENDÊNCIAS);
CASA 02 - C/100M2 (03
DO'RMITÓRIOS 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.

GUARAMIRIM - TERRENO
COM 5.000,OOM2 NA RUA

28 DE AGOSTO - CENTRO -

INFRA-ESTRUTURA
COMPLETA - R$
180.000,00 - TRATAR:
373-0283 - CRECI 820-J.

VENDE-SE APARTAMENTO
COM 74M2, SENDO 03
DORMITÓRIOS E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS, FICA
COZINHA SOB-MEDIDA E

JOGO DE QUARTO. VALOR

R$ 48.000,00 - TROC(\-
. 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-SÉ, COM

400,00 W - 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

36 - APTO. COM

306M2, COM SUíTE +

2 QTC?S, DEP.DE

_________
. EMPREGADA, 2 GAR.

E DEMAIS DEP.

EDIFíCIO C/ GRANDE
SALÃO DE FESTA,
CHUR., SAUNA, SALA
DE GINÁSTICA, SALA

DE JOGOS, PISCINAS,
QUADRA ESPORTIVA,
QUIOSQUE E PLAV
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

411.00M2 (12X34,25) -

R$ 11.000,00. TRATAR:
376-0015. CRECI 1589-J

GUARAMIRIM - TERRENO
COM 400M2 NA ESTRADA
BANANAL DO SUL - PLANO

. - INFRA-ESTRUTURA
COMPLETA - R$8.000,OO. -

TELEFONE:373-0283 -

CRECI 820-J.

VILA NOVA - C/873,64M2
(26,41X33), RUA CARLOS
KUPAS, VILA NOVA -

R$ 50.0000. TRATAR:
376-0015. CRECI 1589-J

OURO VERDE - c/
378,82m2 16,14x23,50),
lote n 2 87 - R$ 12.000,00.
TRATAR: 376-0Ó15. CRECI
1589-J

CENTRO - ALUGA-SE, AV.
MAL. DEODORO DA

FONSECA, LADO DA

MACOL. TRATAR: 275-
1594. CRECI 612-)

CENTRO - ALUGA-SE, AV.

MAL. DEODORO DA

FONSECA, LADO DATA
TRAINING. TRATAR: 275-

1594. CRECI 612-J

CENTRO - ALUGA-SE,
RUA: PRESo EP. PESSOA,
PROX. COLÉGIO
JANGADA. TRATAR:
275-1594. CRÉCI 612�

CENTRO - ALUGA-SE,
RUA: VENÁNCIO DA SILVA
PORTO, LADO ICRO -

INFORMÁTICA. TRATAR:
275-1594. CRECI 612�

ESTRADA NOVA - EM

FRENTE A ESCOLA.
TRATAR: 275-1594.
CRECI 612-J

VILA LALAU - ALUGA-SE,
R. MAJOR JÚLIO FERREIRA,
318. TRATAR: 275-1594.
CREÇI 612-J

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. TRATAR:

371-8814. CRECI 1873-J

ED. SCHIOCHET - 1

SUíTE, 2 QTOS, SALA,
COPA, COZINHA,
BWC, LAV., SACADA E •

GARAGEM. 12 ANDAR,
N2 104. PRÉDIO C/
PISCINA, CHUR.

COLETIVA, C/ MESA

BILHAR,
PLÁVGROUND,
QUADRA
POLIVALENTE.
R$ 75.000,00 NEG.
TRATAR: 371-1594.
CRECI 612-J

AMIZADE - APTO ED.

SUEL�N (1 SUíTE + 2

QUARTOS). PREÇO
R$ 52.000,00 A

R$ 55.000,00./'
TRATAR: 371-7931.
CRECI 1741-J

TRÊS RIOS DO
NORTE - VENDE-SE,
COM 23.400M2.

R$ 53.000,00.
FONE: 275-0051 -

CRECI 1989-J •

SANTA L:UZIA -

VENDE-SE, COM

450.000M2,
PRÓXIMO DA

AGRORRAÇÕES
GUMZ. VALOR R$
250.000,00. MAIS

200.000M2 PRÓXIMO
•

AO ARROZ ITAJARA.

R$ 60.000,00.
TRATAR: 275-0051 -

CRECI 1989-J

•

GUARAMIRIM - TERRENO
COM 16.032,50M2 - RUA

VEREADOR JOÃO PEREIRA

LIMA - OENTRO - INFRA

ESTRUTURA COMPLETA -

R$250.000,OO -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

LOT. OLDENBURG - C/

COND. AMIZADE - APTO,
N2 302 - SEMI-MOBILIA

DO, 3 QTOS E DEMAIS
DEP. R$ 44.200,00.
TRATAR: 371-8814:
CRECI 1873-J

.

RUA ADOLFO SACANI -

NEREU RAMOS -

. VENDE-SE, C/
30.000M2 TODA

FECHADA COM

ARAME, SENDO: 02
CASAS (153M2 E

54M2), 02 LAGOAS
DE PEIXE, PASTAGEM.

R$ 82.300,00
(EXCELEN�E
OPORTUNIDADE).
TRATAR: 275-0051.
CRECI 1989-J

GUARAMIRIM - CASA

ALVENARIA COM

137,50M2 - 03 QUARTOS'
- TERRENO COM 375M2 -

.

RUA SILVIO SCHORK -

R$28.000,OO +

FINANCIAMENTO -

TELEFONE: 373\0283 -

CRECI 820-J.
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CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA.'
conquista Selo Cat�rinense de Qualidade I

QUINTA-FEIRA, 27 de abril de 2002 CORREIO DO POVO 13

1 I

o Sucesso alcançado pela CS ESCRITORIO CONTABIL LTDA, na conquista do SELO CATARINENSE DA

QUALIDADECP/EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS), é a demonstração do êxito de uma das metas
estabelecidas em nosso planejamento estratégico. Devido a alta cornpetitividade , compreendemos que a

, .
\

qualificação do contabilista é essencial pi que seus clientes se sintam plenamente satisfeitos e seguros, e com

esta conquista temos certeza que estamos no caminho certo.

-

Priorizamos abusca da qualidade, utilizando os seguintes fatores para a realização de seus objetivos:

Implementação e Manutenção do programa da Qualidade Necessária;

Educação profissional e continuada de seus colaboradores:
Investimento em tecnoloçlapara melhoria contínua dos processos e serviços; fi

_
Oferecer serviços que at'endam os requisitos dos nossos clientes e entrega-los no prazo, com qualidade exclusiva;

,

.
.. !

Proporcionar ambiente e condição que favoreçam o crescimento do ser humano; I
I

I
--

O nome da nossa empresa deverá representar Qual idade para nós mesmos e para nossos cl lentes.

A CS ESCRITORIO CONTABIL LTDA, tem como missão "Prestar serviços contábeis com excelência, tecnologia e
.

ética, fornecendo orientações seguras para o desenvolvimento dos nossos clientes.

Conheça nossa ampla sede à.
Rua Walter Marquardt, 2820,
sala 4. Telefone 370-7623. ,

-

.

I _,

E-mail: csec@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'F/ESC'
SENltl

JARAGUÁ DO SUL

i , PROGRAMAÇÃO DE CURSOS·

I ,CURSOS
. .... ,

INsCRIÇOEs ATE:
, ,

Segurança na Operação de Empilhadeira 03/05/02

.

Cronometragem Básica 08/05/02

Capacitação em Comércio Exterior:
Importação e Exportação 15/05/02

Mecânico de Manutenção de Máquina
de Costura Industrial' 22/05/02

FAÇA :TÁ A SUA INSCRIÇÃO!!!

�(i)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO'
CENTRO DEATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

I TORNEIO DE BocHA
SESC I CÂMARA JÚNIOR

'!>

Prazo de Inscrição: Até dia 17 Maio de 2002

Data. de Realização dos iogos: apartir de- 20 de Maio/02

Congresso Técnico: 17 de Maio de 2002
às 19h30 no Auditório Shopping çenter Breithaupt
Local dos Jogos: ARSEPUM - Bairro: Amizade �

Valor da Inscrição: R$ 20,00 por equipe (Dupla + Reserva)
Premiação para 1°, 2° e 3°f lugares

Informações: SESC - 371 9177 ou 371 8930

REALIZAÇÃO

JARAGuA DO SUL
W w:.w . S.9 's C - S 'C' . C, c- me. b- r

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
I

'

i I

SÁBADO, 27 de abril de 2002

FIESC
CIESC'
SESI
SENAI
IEL

Sistema Federação das Indústrias
do Esfado.de Santa Catarina

SESI - MARCA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
Centro de Atividades Jaraguá do Sul;

Rua Walter Marquardt, 835/- sesi@neturio.com.br
FONE: (47) 370-7899 FAX: (47) 370-7690

- -

PROGRAMACAO DECURSOS - GESTAO
,

CURSO CH PERíODO HORÁRIO VALOR
/

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

das Pessoas Jurídicas 1+1 R$48,00'

Como Secretariar 12h 19 e 20/4, 6ª -13h30 às 22hOO R$95,00

com Sucesso 6ª e Sábado Sab. - 8 às 12h 1+1 R$48,00

Habilidades de 12h 19 e 20/04 6ª -13h30 às-22hOO R$125,00

Negociação 6ª e Sábado Sab. - 8 às 12h 1+1 R$64,00
, Sistema Just in Time 12h 22 a 25/04 19h às 22h R$80,00 .'

2ª a 5ª

Desenvolvimento 20h 06/05 a 10/05 18h30 às 22h30 RS144,00
',

de Líderes 2ª a 6ª ''$. , 1+1 R$72,50

RU(J,Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul- se
Fone/Fax: (47) 370-0251
E-mail: iaraguadosul�sc.senac.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I;:ngetec Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

,

E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253

(

CORREIODOPOVO 15SÁBADO, 27 de abril de 2002

CRECI934·J Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772
"

s

1041 : (aso em alvenaria, próximo 00 Forum com solo de visitas com 2 ambientes,
suíte com closet, socado, hidromossogem, 2 quartos e I suíte de visitas, cozinha com

armários embutidos revestido de granito, solo comercial independente, com 55,70
m2, solõo dé festas, 21inhos telefonicos,etc... RS 220.000,00

, 1042 - Vila Novo - Vila Novo - (aso em alvenaria Próximo o podaria Via
Põo. área: 450,OOm2, coso com área de 144m2• Possui 1 suíte com

hidromossogem + 1 quarto, solo, cozinha, solo de festas com churrasqueira e

bwc, piscina, etc. RS 70.000,00

46·AVAI/GUARAMIRIM - (asa em alvenaria, c/aprax. 133m2, c/ I 'suíte
+ 2 qtos, sala, coz., 2 bwc, escritório'e demais dep., piscina, incluindo na parte
interna os armários de 2 qtos e cozinha. Terreno c/364m2• RS 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CASEIRO - Preclsa-se, cf ref. para
I cuidar de sítio, de preferência sem
IIlhos. Tratar: 9973-8449.

COSTUREIRA - Precisa-se, com

prática. Tratar: 376-1693, cf Susl ou
Renato.

.

FACÇÃO - PrecIsa-se. tratar: 371-4497:

PRECISA-SE - pessoas para fazer

estopa. Tratar: 376-1693, cj Renato.

SECRETÁRIA - Precisa-se, cf
experiência em Corei Draw. Tratar:
371-2020.

VENDEDORAS - Preclsa-se, com
experiência. Tratar: 371-5353.

DAMA DE COMPANHIA-Senhora se
oferece pf trabalhar, cf ref. e
experiência. Tratar: 37G-2718.

DIARISTA - moro no Água Verde e

ofereço-me para trabalhar de
diarista ou mensalista. Tratar:
3706687.

FOTÓGRAFO PROFISSIONAL
Procuro trabalho, faço free lance,

casamentos, nascimentos de bebês
em hospital, filmagens, eventos em
geral. Tratar: 3714:i238, cf Andrêa.

Procuro serviço de pintura. Tratar:
276-1676.

PRESTO SERViÇOS - Torno e

mecânica em geral. Tratar: 371-
5640.

PROCURO EMPREGO - Senhora se
oferece para trabalhar de diarista,
em malharia ou em metalúrgica, cf
16 anos de experiência. Tratar: 392-
3051 ou 371·7150.

SERViÇOS JARDINAGEM..; Tratar:

9104-5332, com Inêslo, das 12 às

13h30, ou à noite.
'.

SERViÇOS DE JARDINAGEM - Tratar:

,
91134116 ou 37G-1531, cf sr.
Martin, em qualquer horário.

SEflVIÇO DE PEDREIRO EM GERAL
Tratar: 3704:i170 ou 9112-3916.

SECRETÁRIA OU RECEPCIONISTA
Procura-se. Tenho 18 anos,02. grau
compl., experiência e ótimo
conhecimento de Informática. Tratar:
3723922, cf Karen.

(,,,
.

SENHORA - Oferece-se,para morar
na casa de praia ·pf cuidar enquanto
nlnguêm está na residência. Tratar:

9603-3383, cf Euda�

veículos

BLAZER - Vende-se DLX 4.3, 16V,
97, clnza, cornpl., aceito troca.
Tratar: (47) 9101-3070 ou

(47) 366-0146_

'BLAZER - Vende-se, executiva, 99.
R$ 35.000,bo, aceita-se casa,
terreno, carro no nego Tratar:

370-0464.

CARAVAN - Vende-se, 81, verde
met., ótimo estado. R$ 2.500,00,
aceito carro de menor valor. Tratar:
9111-3768.

CELTA - Vende-se, 01, prata. Tratar:
373-0504.

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

CHEVY - Vende-se, 50b, 92, DL,
impecável, aros de liga, lona marítima.

vw
Goll.O, aros de liga 15, parachoq. 96 prata gas,
Saveiro CL 1.6, proteção caçamba 95 branca gas .

.

Gol1.6, CL 91 branco gas.
Parati CL 1.8 94 bordô gas.
Parati CL 1-.6 90 azul meto gas,
Santana CG 1.8, 4p, te: 85 cinza gas,
Passat LS 1.6, ar.q., desb, 82 vermelho gas.

GM
Corsa 1.0, 4p, limp., desb, ar qte 99 branco gas.
Vectra, 2.0, GL, cornpl. 97 branco gas.
Corsa Wind 1.0, MPFI, ar.q., etc. 97 branco gas,
Corsa 1.0, t.e., desb.t., aros de liga . 96 branco gas,
Uno 1.5, ar qte, limp., desemb. , 91 vermelho gas.
Chevy 500, 1.6 90

) prata gas.
Chevette 1.6, DL, ar.q., desb. 92 dourado gas.
ehevette :1(.6, SL, ar.q., desb. 88 prata gas.

\
,

AAT
Palio.EX, 2p, pare-choque pers. 99 branco gas.
Palio EDX, 4p, ar, d.h, t.e., alarme 98 gas,
Uno Mille EX, 1.0, 4p, compl, - ar 98 bordô gas,
Uno Mille SX, 1.0, t.e., Iimp., desb, 97 bordô gas,

foRD
IEscort 1.6, GL arqte, desemb. 87 verde.met. alc.
Escor! XR31.6, conversível, cornpl., rd 15 88 vermelho gas,
Pampa L, 1.8, prot. de caçamba 97 branco gas.
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Desenvolvimento
do Potencia/Homano

R$ 6.000,00 ou R$ 2.550,00;: 36x R$
192,00. Tratar: 376-1772_

CHEVY - Vende-se, 92, DL, branca,
aros de liga, lona marítima, ótimo
estado. R$ 6.200,00. Tratar:
273-1001.

CHEVY - Vende-se ou troca-se, 93,
branca, alc., camping. R$ 5.300,00.
Tratar: 370-3;244 ou 9112-4950.

CHEVY - Vende-se, 92, 2" dono, c/
· N.F., aro 14� lona marítima, som
pionner. R$ 6.500,00, ou troco por
terreno em Guaramirim ou

Schroeder. Tratar: 9103-2082. c/
Lurdes.

CHEVETTE - Ve'nde-se, 88.
R$.3.900,00, bege meto Tratar:
9973-8955.

CHEVETTE - Vende-se, 83, vermelho.
R$ 1.300,00 + 24x R$157 ,00.
Tratar: 371-2115.

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

· CHEVETTE.,. Vende-se, 86, cinza,
aros de liga, gas. R$ 3.500,00.
Tratar: 275-1817.

·
CHEVETTE- ano 87, álcool, cj
reparos na lataria. R$ 3.000,00.
Tratar: 9122-2333.

CHEVETTE - Vende-se, 89, excelente
estado, R$ 1.800,00 entro + 22x

R$ :1190,00, Tratar: 371-'Ü002 ou
275-!3979, após 18hs, c/ Fabrício.

CORCEL" - Vende-se, 79. R$
1.500,00. Tratar: 9122-1157.

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

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

CORSA·- Vende-se, 94, 1.0.

R$ 8.800,00. Tratar: 371-9730.

CORSA - Vende-se, super, 4p, 97,
único dono, cornpl. - ar e d.h. Valor
a comb. Tratar: 376-1496 ou 9975-

6766, após 14h30 c/ Evandro.

CORSA SEDAN - Vende-se, 99/99,
branco, V. v., som, alr. e t.e. Tratar:"

'370-4810, na parte da tarde.

CORsA SEDAN SUPER - Vende-se,
00/00, 1.0, prata, gas., c/ aros de

liga. Tratar: 372-0676 ..

CORSA SEDAN SUPER - Vende-se,
00, 16V, branco, 30.000km.
R$ 15.100,00. Tratar: 9104-2468.

CORSA SUPER - Vende-se, 97, 4p,

t.e',R$11.600,00. Tratar: 273-1001.

CORSA WIND - Vende-se, 95, motor
novo, ar q., Ip.t. R$ 7.000,00 + 10x

R$ 287,00. Tratar: 370-4Ü12, c/:
Marisa ou Vilmar.

CORSA WIND - Vende-se, 4p, 99/
00, azul. R$10.000,00·+ 15x

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

CORSA SEDAN - Vende-se, 01,
prata. R$ 16.500,00. Tratar:
373-0504.

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;,92, compl., cb.d.
Tratar: 371-7212.

0-20 - Vende-se, cOtTlPI., 94, turbo
diesel, pneus Michelin, doc. em dia.

R$ 30.000,00, compl. Tratar: 372-
1274, c/Valmor.

KADETT - Vende-se, GL, 94, d.h. +
t.e. Tratar: 273-1001.

KADETT - Vende-se ou troca-se, 98,

GLS, preto. Tratar: 99!?3-9966.

MARAJÓ - Vende-se, 81, cinza, barbada.
R$l.4oo,oo. Tratar: 370-0670 .

. MARAJÓ - Vende-se, 87, em ótimo

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

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

MONZA - Vende-se, SLE, 88,
marrom met., toldo e., aro de liga,
som, em ótimo estado. R$ 5.500,00.
Tratar: 273-0601, c/ Valdir.

MONZA - Vende-se, SLE, 88,
idramático, menos ar, aros de üga,
som, V.V., ótimo estado. Tratar:
273-0601, no período da manhã, c/
Valdir.

OMEGA - Vende-se, CD, 94, preto,
bnc. couro. R$ 15.500,00. Tratar:
378-1408 ou-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 - GLX 2.0, 94, compl.,
impecável, vendo ou troco.

R$ 10.900,00. Tratar: 370-?622.

OMEGA - Vende-se, CO, 94, teto
solar, verde meto R$ 15.500,00 ou

R$ 4.700,00 + 36x fixas. Tratar:
376-1772.

.

OPALA - Vende-se, 81, Comodoro,
4 Cc, em bom estado. R$' 2.200,00,
aceito troca:Tratar: 9122-1157.

OPALA - Vende-se, 87, grafite,
álc., 4cc, em ótimo estado. R$
3.800,00. Tratar: 373-2887, cf Nei.

S 10 - Vende-se, 98, 6C, gás., c/
sistema de gás, doc. 2002 ok,
50.000km originais. R$ 29.000,00.
Tratar: 9973-457·6 ou 370-7753, c/
Fernando.

S-10 - Vende-se ou troca-se, 96,
Diesel, 96, impecável. Tratar:

.

276-3223.

5-10 - Vende-se, 98, V6, cabo dupla,
azul, compl., mais acessórios.
Tratar: 9993-6316.

5-10 - Vende-se, 97, Deluxe, cornpl.,
die. Aceita-se troca. Tratar: 9973-

9925, c/ Paulo ou Lúis.

5-10- Vende-se, 01, prata, cabo dupla,
v.e., trava, ar-corid., d.h., alarme, CD,
4x4, compl. R$ 55.000,00, diesel.
Aceito carro ou moto de maior ou menor
valor. Tratar: 9952-7084 ou 373-3Q01,
c/ Mara.

5-10 - Vende-se, 95, gas., bordô,
.

compl. R$14.000,00, aceita-se carro
de menor valor. Tratar: (47) 454-
0196, c/ Sr. João.

.

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, GL, -

compl., branco. R$ 20.000,00.
Tratar: 371-5343.

VECTRA - Vende-se, 97, GLS,

compl. Tratar: 371-9730.

VECTRA - Vende-se, GL, 98, d.h.;
t.e., ar-cônd. Tratar: 371-7976, nego

VECTRA � Vende-se, 96, GLS, preto,
com seguro total, em excelente

estado, revisado. Aceito troca por
terreno no Centro. Tratar: 371-9616.

\/ECTRA - Troca-se, 98, GLS, branco,
por terreno, área central, em Jaraguá
do Sul. Tratar: 9987-1004, c/ Junior.

ELBA - Vende-se, 96, 1.6, 4p,
compl., cinza meto Tratar: 371-2999
ou 9973-5175, c/ Paulo.

FIORINO - Vende-se, Pick-up, 91,
branco, lona marítima e isufilme, ótimo
estado, motor novo. R$ 6.500,00.
Tratar: 273-1001, c/ Valdir.

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

RORINO - Vende-se, 1.5, gas., 91,
em ótimo estado de conservação.
Tratar: 276-1001.

PALIO - Vende-se, 99/00, 1.0,
,

branco, gas, Tratar: 372-0676.

PALIO - Vende-se, 1.6, 16V, 4p, 97/
.

97, c/ ar, d.h., v.e., aros de liga, CD
magazine. R$15.000,00, troca por S-
10 ou Ranger, paga-se até R$
10.000,00. Tratar: 9985-2377, c/Décio.

PALIO - Vende-se, 9'8, 4p. Tratar:
371-4225.

PALIO - Vende-se, 98, 4p, c/ ar
cond. R$11.800,OO. Tratar: 373-
0358, c/ 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, c/ José Roberto.

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

'

J

PALIO - Vende-se, 98, ED, único
donó, c/ som. R$ 10.500,00. Tratar:
9905-3398.

PALIO - Vende-se, 00, bordô, imp.,
4p, des. tras., limp. tras., t.e. Aceito..

moto ou carro de maior ou menor

valor. R$14.500,00Tratar:
9952-7084 ou 373-3001, c/ Mara.

PALIO WE'EKEND - Vende-se, 98,
cinza, compl. m'enos ar, 48.000km
originais. Aceito nego Tratar: 37.2-
0492, comI., ou 275-3900, resido

PRÊMIO - Vende-se, CSL, 91,
compl., bordô meto R$ 5.500,00.
Aceita-sé Fusca na troca. Tratar: 370-

9147" c/ sr. Vitória. .'

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

GEOMETRIA.

CON�ERTO� DE RODA�

Rua Domin os da Nova 93 - fone 371-1005'

BALANCEAMENTO
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TEMPRA - vende-se, Ouro, 92, azul,
compl. R$ 3.500,00 + 23x R$
332,00. Tratar:9902-8433.

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

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

TIPO - 1.6 IE, ano 94, compl.
R$ 8.500,00. Tratar: 376-1465, cl
Cláudia.

I

TIPO - Troca-se por carro de menor

valor, SLX, 2.0, comp., 4p, 95.
Tratar: 376-1772.

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

UNO - Vende-se, EX, 98, bordô,
único dono, cl 49.000km, cl alarme,
imp., licenciado até abrilf03. Aceita
se troca. R$ 9.500,00. Tratar: 373-
2887 ou 9992-6016.

UNO ELX - Vende-se, 1.0, 4p, 96:
bordõ, compl. - ar, aros de liga. R$
9.300,00. Tratar: 9102-8213.

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, Mille EX, 4p, 99, cinza
rnet., v.e., tv.e.,ar qte, deseb. e lp.t.,
cl aros de liga (Binno), 1· dono, cl
48.000km. Tratar: 371-6916.

UNO - Vende-se, CS, 1:5, 96, 4p,
prata, muito bem conservado. Tratar:
376-1772,

UNO - Vende-se, 1.5R, v.e, desb.t.,
89. R$ 4.000,00. Tratar: 273-0192.

UNO - Vende-se, 91, verde. R$
6.100,00. Tratar: 273-1001"em
ótimo estado.

UNO - Vende-se, CSL, 4p, 94,
bordô, compl. R$ 7.600,00. Tratar:
376-0792, cl Charles.

UNO - Vende-se ou troca-se, 93, 4p.
Tratar: 371-1335.

U�O - Vende-se, 1.6, RMP, 94/94,
compl., d.h. Valo� a comb. Tratar:

376-2070, hor. comI., ou 9117-2650,
à noite, cl Tatiana.

UNO - Vende-se CS 95, ar cond.,
t.e. R$ 8.600,00. Tratar: 273-1001.

UNO - Vende-se, 99, EX, 4p. Tratar:
371-7212.

UNO - Vende-se, 87, v.e., preto. R$
3.500,00. Tratar: 276-0605, após 17h.

UNO - Vende-se, Mille, EP, 96, 2p,
ar, lp.t., desemb., v.e., tve, alr.
R$ 9.000,00. Tratar: 372-3124 ou
9975-2825.

BELlNA - Vende-se, GLX .. l.6, 89,
vermelha, cl d.h. Tratar: 9975-0383.

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

CORCEL - Vende-se, 77, azul (imp.).
R$ 2.500,00. Tratar: 371-6056.

CORCEL - Vende-se ou troca-se por
moto, LDO, 1.6, gas., 80. Tratar:
273-1001.

COURIER - Vende-se, 97/98, t.e. +
ar.q., protetor de caçamba, lona
marítima. R$ 8.300,00 + l1x R$
387,00. Tratar: 9102-1701, cl Denis.

COURIER - Vende-se, 98, 1.4, 16V,
financ., branco. Tratar: 9101-4805, cl
Arno.

DEL REY - Vende-se, GLX, 89, prata,
d.h., 2p, ale. R$ 3.900,00 + 8x R$
190,00. Tratar: 376-1772.

DEL REY - Vende-se, 84, v.e., em
bom estado de conservação. R$
2.900,00. Tratar: (49) 9992-4729,
após às 15 horas, cl Claiton,

ESCORT - vende-se, super, ano 95
GU, 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, 93, gas.,
personalizado, ótimo estado, aceito
menor ou maior valor. Tratar: 370-8563.

ESCORT - Vende-se, 97, GLX, 16V,
cornpl., cl ar cond., d.h., t.e.,
desb.t., isufilme, CO. Ótimo estado.
Tratar: 371-9311 ou 370-8267.

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

9975-1804.

escoar - Vende-se, XR3, 88,
conversível, vermelho, compl., ar, rodas
15. R$ 6.300,00. Tratar: 9903-2936.

ESCORT - Vende-se, 96. Tratar: 9963-
7641.

ESCORT - Vende-se, GL, 86/86, álc.,
ótimo estado. Tratar: 9103-7893, cl
Cristiano.

ESCORT - Vende-se, 86.
R$ 3.000,00. Tratar: 371-9730.

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: 37(}'()290.

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

F-1000 - Vende-se, SS, 94, gas., único
dono, branca, ótima conservação a gáz,

.

Tratar: (47) 9995-8242

F-1QOO.,. vende-se, 86, turbinada em
bom estado. R$ 18.500,00. Tratar:
275-1412.

F-1000 - Vende-se, prata, cornpl.,
turbinada, v.e., ar-cond., d.h., freio
ABS, lindíssima, die. R$ 29.000,00,
aceito carro ou moto de menor ou

maior valor. Tratar: 9952"7084 ou

373-3001, clMara.

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

FlESTA - Vende-se, 01, 4p, modelo
novo, cl CD player e aros de liga, R$
15.000,00 à vista. Tratar: 9102-8213.

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

FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 98,
vermelho. Tratar: 370-8622.

FIESTA - Vende-se, 99, 4p, 1.0, azul
meto R$ 11.500,00. Aceito troca ou

financ. Tratar: 372�389.

FIESTA - Vende-se, 98, verde musgo
met., 4p, compl. R$ 6.500,00 + tínanc.
Tratar: 9123-3693, cl Luciana, ou 371-
4176, à noite, a partir das 19hs.

FIESTA - Vende-se, 00, prata, ar e
d.h. R$11.500,OO. Tratar: 371-6056.

VERONA - Vende-se, GLX, 90, 1.8,
gás. R$ 6.500,00, aceita troca.
Tratar: 370-2227 ou 9975-1804.

VERONA - Vende-se, 94, compl. � ar,

4p. Tratar: 37�365.

APOllO - Vende-se, 91, 1.8 AP, gas.
R$ 5.500,00. Tratar: 370-5304,

BRASlllA - vende-se, bege, 77, bom
estado. Valor a comb. Tratar:
9955-5884.

BRASILlA - Vende-se, 79, branca,
. ótimo estado. Aceita metade do valor
em material de const. R$ 1.500,00,
Tratar: 376-3666.

CELTA - Vende-se, 01, branco,
10.oo0km, carro seminovo, doc. em dia

pI 2002. Tratar: 376-1772, cl Nei.

FUSCA - vende-se, 76, branco, gas,
Tratar: 9963-7641

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

FUSCA - Vende-se, 76. Tratar:
9963-7641.

Especializada em
estofamento

automobilístico
em couro e

tecido
E-mail: estofariagaucha@netuno.com.br
www.embrainfo.com.br/estofariagaucha

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

lANDAW - Vende-se, 80, inteiro
ou em peças. Valor a comb.
Tratar: (47) 374-1935 falar cl
Adelcio.

MONDEO -Vende-se, 96, GLX,
cornpl, R$ 13.500,00, aceita-se
veículo de menor valor. Tratar: 370-
7542 (res.) ou 275-2990.(com.).

PAMPA - Vende-se, 95, vermelha,
ótimo estado. R$ 7.300,00.

.

Tratar: 372-3680 ou 9903-4382.

FUSCA - Vende-se, 78, em ótimo
estado. R$ 2.500,00. Tratar: 371-
7341 ou 370-1824, somente a noite.

FUSCA - Vende-se, 77, bege, ótimo
estado, cl aro de liga. R$ 2.000,00.
Tratar: 370-3545, cl Valdinei.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370-8316.

FUSCA - ano 85, motor 1600, branco.
Aceito moto no nego Tratar: 370-7678,
c/Gilmar.

GOL - Vende-se, 80, BX, branca,
gás. R$ 2.200,00. Tratar: 9122-1157.

MOTO TAXI
ENTREGA RÁPIDA

Atendendo Jaraguá e Região
NÃO PERCA TEMPO - LIGUE E CONFIRA

Prestamos Serviços de Entrega: Indústria, Comércio e Residência,
Pagto. Conta: Luz, Agua. Telefone ENTREGA DE GAZ

RANGER - Vende-se, XL, 97, preto
met., 4p novos, convertida- a gás,
lona marítima. Tratar: 372-2316.

RANGER - Vende-se, 00, marinho,
4x4, compl., v.e., trava, d.h. cl
som, turbinada, diesel.
R$ 35.000,00. Aceito moto ou carro
de maior ou menor valor. Tratar:
9952-7084 ou 373-3001, el Mara.

RANGER - Vende-se, XLT, 130, 981
99, único dono. R$ 9979-1437.

VERSAlllES - Vende-se GL 1.8, 95,
prata., compl. ! ar. Valor a comb.
Tratar: 370-4430.

VERSAlllES - Vende-se, Guia, 2.0,
compl., 94. R$ 6.000,00 entro +

financ. Aceita-se troca. Tratar:

9991·9940, cl Clovis.

VERONA - Vende-se, LXI, 4p, 94,
cinza chumbo. R$ 7.500,00 + 2x
R$ 300,00. Aceito carro menorvalor.
Tratar: 9955-8931, cl Jaime.

GOL - Vende-se, S, 83, gas., verde,
em bom estado. R$ 2,500,00, ou
R$ 1.000,00 e restante em 12X.
Tratar: 9963-8002.

GOL - Vende-se, 1.6, CL, 92, branco.
R$ 4.000,00 + 36x R$ 97,00. Tratar:
9117-5788, cl Alair.

GOL - Vende-se, 1.6, CL, 97, único
dono. Tratar: 9975-2263.

GOL - Vende-se, 96, 1.6, CU,
impecável, cl som. Entr. + financ.
Tratar: 370-4071 ou 9112-9320.

GOL - Vende-se, GIII, 16V, 00, cl ar,
único dono. R$ 18.300,00. Tratar:
372-0764 ou 9953-9966.

GOL - Vende-se, CL, 1.6, 89.
R$ 4.000,00 entro e assumir finane.
Tratar: 370-2146, cl Odézio.

GOL - Vende-se, 00, Special,
branco. R$11.200,OO. Tratar:
371-6056.

Branco
Prata
Branco
Verde
Vermelho
Prata
Azul.
Bordõ
Preto
Prata
Roxa
Preta
Azul
Bordô
Prata
Prata
Preto
Preta
verrneuio
Bordô
Verde

Bege
Prata
Marrom
Amarelo
Branco
Cinza

01
00
00
00
98
98
97
97
96
96
96
96
95
95
95
95
94
94
94
93
89
88
88
87
84
83
82

CORREIO DOPOVO 17 II

I

I.
Fone: (47)
370-8622

Rua Walter Marquardt, 518 - ,Em frente ao Posto Mime

Palio Fire EX. 1.0.
Gol! 1.6 completo
Gol 1.0, 2p
Corsa Sedan c/ ar
Fiesta 1.0. 4p
Fiesta 1.0. 4p
Escort 16V, ar/d.h .• 1.8. 4p
Vectra 2.0. compl,
Corsa Wind
Gol CU 1.6
5-10 DeLuxe. diesel
Fiorino Trecking
Santana CL 1.8
Parati CL 1.8
Escort GL 1.6
Escort Hobby 1.0
Santana GLSI. 4p
Saveiro CL 1.6
Pampa L 1.8

Peugeoi 504 Diesel
Escort GL 1.6
Uno CS
Gol CL 1.6
Santana GLS, 4p, autom.
MB 608'0
Chevette 1.6
Fusca 1300 L

GOL - 1.8, a álcool, 92, ótimo estado.

R$ 6.400,00. Tratar: 370-0724 ou 9975-
4667, cl Fernando.

GOL - Vende-se, 1.8, GL, 97. R$
8.900,00 + 27x R$ 285,00. Tratar: 273-
0735, cl Gilberto.

GOL - Vende-se, Special, 99,
vermelho, el 58.000km, único dono.
R$10.800,OO. Tratar: 9104-4412, cl
Alisson.

GOL - Vende-se, 83, motor AP, 1.8,
ale. Bom estado. R$ 3.000,00, aceita
troca. Tratar: 9122-1157, cl Mareio.

GOl,- Vende-se, 92, GL, 1.6, gas.,
branco. Tratar: 9953-9966.

GOL BX - Vende-se, 85, branco, alc.,
cl aros de liga, 3 pontas.
R$ 2.800,00. Tratar: 370-2275.

GOL - Vende-se, CL, 1.6, 91, gas.,
bege met., já licenciado.

R$ 6.650,00. Tratar: 371-6056.

GOL SPECIAl - Vende-se, 00100,
branco. Valor a comb. Tratar: 370-4810.

KOMBI - Vende-se, Furgão 1.600.
R$ 6.900,00. Tratar: 276-3223.

KOMBI - Vende-se, 91, ale. R$
5.9OO,oo.lmpecável. Tratar: 275-3331.

KOMBI - Vende-se, 91, ótimo
estado. R$ 4.900,00 (financio).
Tratar: 275-0329..

KOMBI - Vende-se, 90, gas. Tratar:
275-1480 ou 9952-9523, cl Rogerio.

KOMBI FURGÃO - Vende-se, 96,
impecál.el. R$ 6.900,00. Tratar. 276-3223.

lOGUS - Vende-se, CU, 1.8, 95,
verde met., gas., alarme, som,
desb.t., imposto pago. Impecável. R$
9.700,00. Tratar: 276-0440. ,

lOGUS - Vende-se, CU, 1.8, 95,
verde met., gas, alr., som e desb.t,
imposto pago. R$ 9.700,00. Tratar:
276-0440.

lOGUS - vende-se, 93, CL, grafite,
aros de liga, isufilme, ar.q., desb.t.,
em ótimo estado. Tratar: 8.300,00.
Tratar: 9991-6637.

PARATI ' Vende-se CL 1.6, 90, azul

met., gas. Tratar: 9905-2848,

PARATI· Vende-se, CL 1.8, 94, bordõ,
gas. Tratar: 371-5343.

PASSAT - Vende-se, 80, bege, em bom

estaco. R$1.8oo,oo. Tratar: 9122-1157.

POlO CLASSIC - vende-se, 97/97,
completo, d.h., t.e., cd e rodas. Excelente
estado, 53.000km. R$17.500,oo.
Tratar: 275-0405 ou 9993-3206

SANTANA - Vende-se, 1.8, 89, gas.,
aros de liga, porta mala eletr. E som

CD Pioner. R$ 5.800,00. Tratar:
371-6238.

SANTANA - Vende-se, compl., 95,
GIi, 2.0, inteiro. Tratar: 371·1988, cl
Marcos.

SANTANA - Vende-se, 97, compl.,
instalado a gás. R$ 16.000,00.
Tratar: 373-2563.

SANTANA - Vende-se, 97, marinho,
v.e., at-cond., d.h., a gas. duplo
comb. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, cl Mara,

SANTANA - Vende-se, GLS, 4p, .

compl., autom. Tratar: 370-8622.

SANTANA QUANTUM - Vende-se, 92,
prata, GLS, 00, impec. R$10.000,OO.
Tratar: 376-1854, cl Kekes.

'

SANTANA QUANTUM - Vende-se, 96,
cornpl., gás natural. R$ 13.500,00.
Tratar: 373-2563.

SANTANA QUANTUM - Vende-se, 88,
GLS, cinza grafite. Entrada R$
3.000,00 + 12x R$ 297,00, cl
cheque. Tratar: 9975-7602.

SAVEIRO - Vende-se, 92, met., 1.8,
gas, Valor a comb. Tratar: 9992-4712
ou 370-3331.

VOYAGE - Vende-se ou troca-se por
moto, 84. R$ 2.900,00, Tratar: 9963-
7968, depois das 18h.

VOYAGE-vende-se, 88. R$ 4.000,00,
Tratar: 37(}'()290.

BESTA, - Vende-se, GS, 99, compl.,
registro no DETER e prefeitura p/opção
de serviço. R$ 25.000,00 + 24x R$
1.090,00, nego Tratar: 371-6916.

BEST�- Vende-se, compl., 00101,
16 lug., el trabalho e deter. R$
44.000,00. Tratar: 9973-8580.

CAMINHONETE PEUGEOT - Vende
se ou troea-se por carro de menor

valor, 95, bom estado, die. R$
13.500,00. Tratar: 373-1118, cl Jair.

CARONA Vende-se, 86, álc., 5marchas,
motor 4 cilindros, branco. R$ 2.800,00.
Tratar: 9123-0513, cl Cris.

JEEP - Vende-se, 57, capota
conversível, motor novo, ótimo
estado. R$ 5.500,00. Tratar: 9992-
6016 ou 373-0335, após 18h.

JEEP - vende-se Grand Cherokee
Limit Executive, 96/97, preta, ,

compl., turbo diesel intercooler. R$
60.000,00. Aceita-se automóvel de
menor valor. Tratar: 370-8336 ou

9973-3560, cl Osmar

JEEP - vende-se, Toyota, curto, 4x4,
motor 608, 71, em ótimo estado. R$
14.500,00. Aceito troca de menor valor.
Tratar: 37(}'()724 ou 9975-4667.

LADA LlKA - Vende-se, 93, 1.6,
.gas., 4p, carro vindo da Rússia.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

PICK UP WlllYS - vende-se, traçada
com carroceria original, em ótimo
estado. Valor: 4.500,00. Tratar: zre-
0287 ou 276-0373.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JGUÁ ESQUERDO· alv., 5 qtos, terreno cl
420,OOm2, frente pI Rua João Carlos Steln- R$

65.000,00

CENTENÁRIO· casa cl 1 suíte, 2 qtos, bwc,
sata. coztnha, cl aprox. 180m2• Terreno cl

260m2• R$ 53.000,00

BARRA VELHA· Casa cl 3 qtos, sala, cozinha,
ESTR.I'DA NOVA· Casa nova cl 3 qtos, sala, bwc, lavanderia, garagem.

cozinha, bwc, lavanderia, garagem. R$ 47.000,00 R$47.000,00

___i_;:w.�.�!I..�· IIII'��II:••••

.FONE: 47�374-1313
RUA MAL CAlTELO BRANeOt 380

. TREVO" .fCHROEDER - .EC'

HILMAR HERTEL
CORRETOR DE IMÓVElf

eREel te 9561

BARTIRA HERTEL
ARQUITETA E URBANlIIA

CRU se 59599-5

VENDE-SE
1. TERRENO S< 416, com 3.500 m2t c/casa alv, ideal para mercado ou !ransportadora,

o 1 km do BR 280, Prox. Kienen, Bairro Vieiras, Joraguá. Aceita negociar. RS 150.000,00
2. CASA em construção (147 m2), terreno 450 m2, prox. Morisolt R.. Mimtç Gerois,

em Schroader (Aceita entrada + parmlas ou froca p/< valor) RS 28.000,00
3. CASA alvenaria, 70 m2,semi-nova,c/2 quartos+dep, Bradnho - Schroeder.. RS 16.500,00
4. CASA mista(130 m2), ferreno com 1125 m2,R. Dom Ped�, Rio Hern. . . . .. RS 40.000,00
5. CASA em alvenaria, com 200 m2, 4 quartos, 2 solas, 2 banheiros, belo jardim, lugar colmo,

Ruo Morcet.no Zanella, o 800 m do Posto Mime em Schroeder . . . . . . . . . .. RS 55.000,00
6. CASA alv. 147 m2, 4 quintos, terreno 450 m2, R. Guilherme Zerbin, (entro . RS 50.000,00
7. CASA semi-acabado, c/90 m2, Schroeder I, prox. Parque Aquálico. . . . . . .. RS.26.000,00
8. C(lSA DE CHÁCARA com 14.500 m2, casa 140 m2, 4 lagoas com peixes, bela vista,

pomar, água do moro, em Schroeder I, •.•••••••••.••.•••.•••••..•.• ! RS.55.000,OO
9. ESQUINA (/SALA COMERCIAl(50m2), (asa(75 m2)·e imõvel(720m2), exm!enle ponto,

próximo Morisol, Schroeder. Amita negociar •.••••...... , ....•.•.•.•. RS 80.000,00
10. TERRENO urbol19, 75 frenleX35m,c/águo, R. Princesa Is,abel, Schroeder... RS 50.000,00
11. TERRENO urbano, 800 m2, R. Duque de Caxias - Schroeder•..••.•.••... RS 9.000,00
12. TERRENO urbano, 490 m2, loteamento Garcia.- Aceita financiamento..... RS 5.000,OÓ
13. IMÓVEL RURAL, 21 mórgos, rocil acesso, 4.000 palmeiras, 5.000 bananeiras, água,

l!JgOQS,um rancho de madeiro boa, em Duas Momos, Schroeder. .....•... RS 50.000,00
14.IMÓVEL URBANO, c/ 4.888 m2 (52x94), sem benf, R. Marcet.no Zanella .. RS 35.000,00
1 S. IMÓVEL RURAL, c/24 morgas arrozeiros, Santa luzia RS 100.000,00
16. IMÓVEL. RURAL, 150.000m2, (/2 casos, água, arado, pc,lStag�m, milho, aipim, gado,
.......��I����'. ���r.��, palmil�, ������'. ���!�_.���r��, ���.�����'. Sc�r.���r.: : �� .���:���,00

Barão do Rio
Branco (defronte
policlínica) -

R$ 350.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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* Suà empresa de bordado não pode
ficar sem as novidades do mercado
* Treinamento para software de

criação do bordado.
* 100,00 bordados prontos para
você usar.

(47) 361-8026 ou 9101-1053
embro@bol.com.br

RURAL WILLVS - vende-se, 75,
motor 6Cc, mecânica excelente. Valor
a cornb., pronta pi trilha. Tratar:
27&D031 ou 27&D544.

TOVOTA - Vende-se, bandeirantes,
verde, 6;3. R$ 7.500,00. Tratar: 370-
3244 ou 91124950.

TOVOTA - Vende-se, bandeirantes,
87, caro Madeira, verde. R$
16.500,00. Tratar: 370-3244 ou
91124950. Aceita troca.

TOVOTA - 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.

TREILER - Vende-se, Turiscar
Brilhante, de luxo, compl., cl ar -. R$
5.000,00. Tratar: 371·9375, cl Adir.

ÁSIA TOWNER FURGÁO - Vende-se,
97, branca, pneus semi-neves. Ótimo
estado de conservaçâo.
R$ 8.250,00. Tratar: 371·7842,
275-0435 ou 372-0136, cl Edilene.

VILA LENZI _ RUA GOIÃS, 256.
TRATAR: 370-2995

CAMINHÃO PUMA - Vende-se; 95, cl
baú. Tratar: 9973-9120 ou 370-2261.

R$ 5.000,00 + 12x R$ 285,56,
nego Tratar: 373-0642 ou

373-4268.

CG 125 - Compra-se, 90/91.
Tratar: 376·1699, cl Clóvis.

CG·,.. Vende-se, vermelha, 80.
R$ 1.000,00. Tratar: 9965-8875.

CG - vende-se titan, Okm.
R$ 816,00 de entrada, saldo
36x R$ 158,00. Brinde Capacete.
Tratar: 373-3001eu 9952·7084 cl
Mara . hor. ComI.

CG - Vende-se, 80, vermelha, em
ótimo estado. R$ 1.000,00.
Tratar: 372·0391 ou 9965-8875.

_CG - vende-se, 2001, verde.
R$ 3.500,00. Tratar: 373·3001 ou

9952·7084 cl Mara - nor.icomr.

CG - Vende-se, 85. Tratar:
9992·8489.

CG - Vende-se, 84, vermelha,
ótimo estado. Tratar: 9965·8875.

o

CG _ Vende-se, 85, branca, ótimo
estado. Tratar: 9965·8875.

CG TlTAN - Vende-se, 98, azul /
meto R$ 2.800,00 ou 36x

R$ 118,00. Tratar: 9111-5064.

FALCON - 400, azul, ano 00.

R$ 8.300,00. Tratar: 373·3001 ou

9952-7084 hor. com., cl Mara.

HONDA - Vende-se ou troca-se,
NX400 Falcon, 00. Tratar: 9975·
0383 ou 370-8622.

HONDA BIZ - Compra-se, 2001,
pago a vista. Tratar: 370-6360 ou

370-1186, cl Evertom.

HONDA BIZ __ Compra-se, Biz ou

Dream, pago a vista. Tratar:

275-3191.

HONDA BIZ - Vende-se, C 100,

XR 200 - Vende

se, 99.R$
2.700,00 entro + 37x R$ 98,00.
Tratar: 9973-8955.

verde met., 00.
R$ 2.800,00-
R$ 800,00 de
entro + 24x

R$ 139,00, aceito
moto de menor

valor no nego
Tratar: 9965-8875
ou 372-0391.

HVOSUNG CRUISE
- 125, ano 97,
vermelha, 20.000
Km originais.
Tratar: (47)
374-1588.

SUZUKI - Vende

se, 76, vermelha,
motor, caixa e

pintura novas.

Tratar: 370-1724.

XLX - 350, ano
91. Tratar: (47)
374-1588.

ÁGUIA
I z [.:i t-I=I

MOTOS NOVAS E USADAS

VEíCULO ANO COMB. COR

RF 93 G Vermelha

Xr225 00 G Azu/

/nd.250 98 G Preta

Dr 200 95 G Preta

NX200 98 G Verde

XL)( 250 89 G Preta

CB450DX 90 G Vermelha

CB400 85 G Preta

Titan 125 02 G Vermelha

tnsn 125 00 G Vermelha
Titan 125 99 G Azu/

Titan 125 98 G Vermelha

Biz 100 00 G Verde I I,

YBR 125 02 G Preta

BMW325i 93 G Cinza

SUPER
IMPORTANTE

CABELEIREIRA COM 18 ANOS DE

EXPERIÊNCIA EM TÉCNICAS AVANÇADAS,
INÉDITA LIMPEZA DE PELE, COM

PRODUTOS NATURAIS.

RESULTADO IMEDIATO.

HONDA CIVIC - Vende-se, 99, câmb.
automático, prata, compl.
R$ 28.000,00. Aceita-se carro 1.0,
valor máximo R$ 8.000,00. Tratar:
371-3993 ou 9973-8281.

MERCEDES - Vende-se, 88, 300-E,
impecável,compl., azul marinho. R$
28.000,00. Aceita troca. Tratar:
9991-0858.

MERCEDES CLASSE A - Vende-se,
00101, preta, compl., cl bnc. couro,
baixa km. R$ 33.000,00. Tratar:
3708336 QU 9973-3560, c/ Osrnar.

PEUGEOUT BREAK - Vende-se, 981
99, 1.6, 16V, 4p, vermelho, gas.
Tratar: 372-0676.

PEUGEOT - 504, diesel, revisada,
vendo ou troco. Valor R$ 14.800,00.
Tratar: 370-8622.

RENAULT - Vende-se, 1.6, Hatch,
d.h., 97/97, compl., bordá,
80.000km. R$ 12.000,00. Tratar:
9973-8580.

CAMINHÃO GMC - Vende-se, 98,
capacidade pI 15T.o' 1590, branco,
cf. rodular. R$ 58.000,00. Tratar:
9992-0343, cl Braulio.

GMC - Vende-se, modelo 14190,
98; caçamba truque, branco. Tratar:

•
376-0586 ou 9975-4060.

_/

VOLKSWAGEM - Vende-se ou troca

se, 6.90, aceito caminhão cl
carroceria de menor valor. Tratar:

372-0391 ou 9965-8875.

VOLKSWAGEN - Vende-se, caçamba
toco, modelo 13130, 87/88,
amarelo. Tratar: 376-0586 ou

9975-4060.

VOLKSWAGEM - Vende-se,
caminhão, 01. Tratar: 376-1949.

vw 8_150 - Vende-se, 01, baú Saider,
particular. Tratar: 9979-1437.

Compro consórcio de moto. Tratar:

373-2887.

CICLOMOTOR - Vende-se, Monark,
88, azul, R$ 350,00. Tratar:
09113-7959.

CB HONDA 400 - Vende-se, 83.
R$ 1.800,00. Tratar: 9121·5180, cl
Jaison.

CB 450 - Vende-se, 89.
R$ 3.000,00. Tratar: 370-1161.

CB 450 - Vende-se, 86, Custon,
preta. R$ 2.800,00. Tratar:
371-3051.

CBX 200 - ano 98. R$3.800,00
financ. Tratar: 373-3001 ou 9952-

7084 cl Mara - hor. ComI.

CBX 200 - Vende-se, 00, preta. Valor
o n,eg. Tratar: 373-1580, cl Marli.

CBX 250 - Vende-se, TWister, 011
02, cl 3.700km, vermelha.

BR 280 Km 57, nº1149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim

Fax: (47) 373{)91.7/373-1.381-Guaramirim-SC
'I

VENDE-SE SCOOTER
SUPER CAB HYOSUNG

50Cc, 97/98, amarela,
gas., Valor a comb.
Tratar: 370-8649 ou

371-5270 (noite).

VAMAHA - vende-se, YZ 125, 92.
R$ 2.800,00. Tratar: 370·0724 ou

9975-4667.

II
.

VAMARA 125 - vendo ou troco, 81.
R$ 350,00. Tratar: 371-1335.

"KI-KARRÃO" VEíCULOS lTDA

COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA
ACEITA-SE EM CONSIGNAÇÃO

if 371 �0695 / 9993-0623
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1269

COPA NORTE CATARINENSE
OE MOTOVELOCIOAOE

PatroclniOS·�.f' RegataH�NDA==E MotQs Valle Despachante
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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serviços
GRUPOSGERADORESDEENERGIA
'Venda 'locação' 'Conserto 'Montagem

I'
II

trmáqulnas tndllstrla
• Comércfo Ltda. - ME

TrabiJbomos com ventlas e consertos:
* Maiores Estacionários * Molossera * ASs,'"ste"nCl"O 24hs'* Lava Joio * Roeadeira
* Aspirador * MÓlobombos www.irmaquinas.ejb.nel• Compressor, ele... * Enlre outros ...

R. CeI. Procó io Gomes de Oliveira 1651 - Centro - Jara uá do Sul

o Melhor atendiMento da �idade

Rua Reinoldo Ràu, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Drogaria e Farmácia IOFA

Segunda a sexta-feira das 8h as 22h
Sábado das 8h as 18h

Rua Walter Marquardt, 226 - Vila lIIova - Jaraguá do Sul �- SC

Produtos de Limpeza Ltda.

370-7271Cloro desinfetantes

Detergentesmultiuso e
Produtos de Limpeza em Geral

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

diversos
ALUGA-SE - Quarto em residência.p/
moça em Jaraguá do Sul. Tratar:
373-1949, hor, comi. até 17 horas, ou
9122-9867, após 17 horas.

APARELHO PI GINÁSTICA - Vende
se, Atletic Way, cl mais de 60 tipos,
� exercícios. Tratar: 9991-2356.

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

ANTENA DE CELULAR - Vende-se,
rural. Tratar: 9111-6982 ou 276-1007.

ANTENA PARABÓUCA - Vende-se,
Tec Sat Digital. R$ 300,00. Tratar:
376-2305, cl Vanderlei, após 18h30.

ARRECADO - Roupas e brinquedos
pI crianças carentes e para os índios
do Piraí. Tratar: 371-7341.

ANTENA PARABÓLICA - Vende-se,
c/2 aparelhos. R$ 350.00. Tratar:
91.23-3693, cl Luciana, ou 371-4176, .

à '�oite, a partir das 19hs.
ASSADOR DE CARNE - Vende-se, a
gás. R$150,00. Tratar: 371-4547.

ASSADEIRA DE FRANGO - Vende-se,
pI 30 frangos. R$ 250,00. Tratar:
373-2887.

APÀRELHO DE ESTÉTICA - Vende

se, 3 em 1, drenagem linfática,
hionisador e isométrico. Tratar:
373-2850, cl Adriana.

BARRACA - Vende-se, 5 pessoas, 2

qtos. e 1 varanda. R$ 150,00. Tratar:

5120i pré-pago. R$ 200,00. Tratar:
275-2364, c/Walter.

CELULAR - Vende-se, Nokia. R$
150,00. Tratar: 9111-6982 ou 276-1007.

CELULAR - Vende-se, Star Tac
Digital, de cartão da Tim, cl 2
baterias, carregador de mesa,
manual. R$ 290,00. Tratar: 372-1274,
cl Roberto.

CERCADO PARA BEBÊ - Vende-se,
R$160,00. Tratar: 370-1973 ou 9975-

1299, cl prof. Ademar.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, cl duas bocas, ideal pI
camping ou pI quem gosta de
cozinhar em pequenos espaços. R$
130,00. Tratar: 370-0464.

CILINDRO - Vende-se, acetileno.
Tratar: 370-0670, cl Paulista.

COLEÇÃO DE SELOS - Vende-se,
comemorativos do Brasil, completo,
por selos, blocos e selos de blocos ..
De 1900 a 2000. Tratar: 371-9543 ou

9973-8747.

COMPRESSOR DE AR - Vende-se, 5,2
pés. R$ 300,00. Tratar: 370-8615.

CONCHA - Vende-se, para
retraescavadeira. Tratar: 9992-7162.

·CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se pI
comércio, seminovos, juntamente cl
toda linha de roupas masculinas,
femininas, infantis, moda íntima e

bijuterias. Valor a comb. Tratar: 370-
5518, cl Paulo.

CONSÓRCIO - Compra-se. Tratar:
373-2887, cl Helio.

CONTRABAIXO - Vende-se, aro plus 2,
4cordas, semlnovo, Tratar: 9111-1731.

DISKMAN AIWA - Vende-se, ótimo
estado. R$130,00. Tratar:370-7866.

DISKMAN - Vende-se da marca Sony,
, seminovo. R$ 110,00. Tratar:
370-7398, cl Plínio.

DIVIDE-SE APTO. - Precisa-se de

moças,' apto. mobiliado no Centro,
novo. Tratar: 372-6090, cl Alexandra.

DIVIDE-SE APTO. - Procura-se moça,
apto. mobiliado no Centro. Tratar:
371-5824 ou 9962-7692.

DIVIDE-SE APTO. - Procura-se moça,

apto no Centro. Tratar: 9122-6408, 371-
6543 h.c., ou 371-3068, cl Marise.

DOA-SE - Um 'cachorro da raça
Poodle. Tratar: 373-3787.

EMPILHADEIRAS - Vende-se, marca
Gale, 91. R. 25, rodado duplo, torre
alta, 2,5T. R$ 27.000,00, e marca
Toyota, ano 90, 2,5 + R$ 24.000,00.
Tratar: (47) 635-5151.

ESCORREGADOR - Vende-se, pI
playground. R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. cl praf. Ademar.

ESTEIRAMECÂNICA - Seminova.

R$150,00. Tratar: (47) 375-2190,
falar com Viviane.

ESTUFA - Vende-se, de bolinho, pastéis,
etc. R$ 50,00. Tratar: 376-2103.

ESTOQUE DE LOJA - Vende-se, em
Joinville, estantes, mesas cl
cadeiras, estofados, etc. Tratar: (47)
453-1023 ou 3025-4549.

ESTUDANTES - Que vão p/ Joinville à

noítee queiram dividir combustível.
Tratar: 9975-4984.

FAX - Vende-se, valor nego Tratar:
371-4979

FERRAMENTAS - Vende-se, várias,
para torno. Tratar: 371-0742, cl
Mário.

FILMADORA - Vende-se; Panasonic
M2000. Tratar: 273-0885, cl Joel.

FILHOTE - Doa-se, boxer. Tratar:
373-3787, cl Noeli.

FILMADORA - Vende-se, Panasonic.
Tratar: 276-0605, após 17 horas.

9952-8563, cl Edson.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se, 5m
de alumínio, cl partida elét., cl motor
Johnson 30HP, 91, cl carretinha.
Valor a comb. Tratar: 376-1827 ou

370-4095, cl Edilene, à tarde .

BASSET COFAP - Compra-se, filhote
macho, puro. Paga-se até R$ 60,00.
Tratar: 371-6475� falarei Jô.

BATERIA - Vende-se, Dolphin azul
marinho em ótimo estado e um

microfone sem fio. Tratar: 372-4402,
cl Sérgio.

BATERIA DECELULAR ECARREGADOR
NOKIA - Vende-se. Valor a comb.
Tratar: 9121-2362, cl Joilce.

BETONEIRA - vende-se, nova, 1401.
Tratar: 370-0670, cl Paulista.

BETONEIRA - Vende-se, 120 litros.
Tratar: 9121-2362.

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

BICICLETA ERGOMÉTRICA - Vende

se, marca Calai. Valor a comb.,
seminova. Tratar: 371-4921, cl
Marilene.

BOTE - Vende-se, para tirar areia,
bomba de 10'. Tratar: 376-0586 ou

9975-4060.

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

CACHO�RO - Vende-se, Bagles,
mestiço. R$ 50,00. Tratar: 371-6021.

CADEIRA - Vende-se, de bebê (de
mesa), R$ 50,00. Tratar: 370-9282.

CAMA - Troca-se cama de casal e ar

condicionado por centrífuga. Tratar:
373-3787, cl Noeli.

é::AMA - Vende-se, 'nova, de solteiro,
madeira maciça. Tratar 376-0081, cl
Emerson.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se. R$
50,00. Tratar: 370-9282.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se.
Tratar: 373-3787.

CARRINHO DE CACHORR().QUENTE
Vende-se. R$ 960,00. Tratar: 370-2718.

CAVALOS - Vende-se, Crioulos e

Manga-larga para provas, laço e

cavalgadas. Também uma égua com

cria para julho. Tratar: 9973-3412, cl
,

Deretti.

CELA DE CAVALO - Vende-se

(marrequinha). R$ 90,00. Tratar:
9118-2880, cl Guilherme.

CELULAR - Troca-se, da Global, 2
meses de uso, por um Playstation.
Tratar: 9123-0146, cl Samuel.

CELULAR - Troca-se, Sansung Voicer

Compact, pré-pago Global, por um
computador usado. Tratar: 370-9806,
cl Marcos ou 9104-3040.

CELULAR - Vende-se, Ericson KF

788., Tratar: 379-1119, cl Marisa,
hor. comI.

CELULAR - Vende-se, Nokia, da
Global, cl linha. R$ 100,00. Tratar:
9113-7959.

CELULAR - Vende-se, aparelho LG
500. R$ 100,00. Tratar: 376-3062, cl
Elaine.

CELULAR - Vende-se, Nokla, modelo

V�ndas e Serviços

" ,int.elbra;t
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* Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada

* Soluções em equipamentos'
para televendas
* Monitoração de imagem

Fone/Fax: 275-2992
Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: sincrot@netuno.com.br - Site: www.sincrotel.gb.net

FILMADORA - Vende-se. Tratar:
9121-2362, cl Joilce.

GALPÕES - Aluga-se, 2 galpões, na
Av. Pref. Waldemar Grubba. Tratar:
370-0422.

FOGÃO-Vende-se, autolimpante, marca
Aquarium, 6 bocas. Tratar: 372-295,5.

FOGÃO - Vende-se, 6 bocas, marca
Semer autolimpante, bom estado.
Tratar: 372-2955.

GANGORRAS - Vende-se, R$ 120,00.
,

Tratar: 370-1973 ou 9975-1299, cl
prof. Ademar.

GARAGEM - Aluga-se. Tratar: 372-3283.
I

FONE/FAXC/ SECRETÁRIA - Vende

se, marca Panasonic, modelo KX

FT67, seminovo. R$ 500,00. Tratar:
9967-9864.

GUARDA-ROUPA - Procuro guarda
roupa para ser doado, estou
necessitada. Tratar: 275-3678, cl
Malvina.

,

CEDRO MOVEIS
* Cozinhas
Planejadas;
* Mesas e

Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
*Artigosde
Decorações.

AGo"RACOMMÓVEISDEGRAMADO

(47) 3,76-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, .161 - Centro

(próx, Caixa Econômica') - Jaraguá do Sul - SC

FREEZER - Vende-se ou troca-se por
esteira elétrica, de 3 gavetas. R$
250,00. Tratar: 370-9282.

IMPRESSORA - Vende-se, Epson 1500
A3, ploter de recorte, boca de 25. Preço
de ocasião. Tratar: 370-8563.

GALPÃO - Vende-se, estrutura metálica,
montado e coberto. Melhor preço da

região. Tratar: (47) 9975-2825, cl SilVio.

INDÚSTRIA DE ESQUADRIA DE
ALUMíNIO - Vende-se, completa, em
funcionamento. Preço a comb. Tratar:
372-3680 ou 9903-4382. [

GALPÃO - Aluga-se, 100m2, próx:
Samae. R$-250,00. Tratar: 273-6113,
após 17 horas.

ISOPOR - Vende-se, 135m2 pI
isolamento. Tratar: 9992-7162.

CRÉDITO PARA IMÓVEIS

Crédito para construção,
reforma, ampliação ou para
compra do seu imóvel.

Informações: (47)
322-8328 ou 9123-3552

Plantão: Sábados, Domingos e Feriados

Trabalhamos cf autorização do Banco Central.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PRATELEIRAS - Vende-se ou troca

se por carro, pI loja de qualquer
natureza. Gôndolas cl 3m cada e

várias cl vidro. Neg,
R$ 6.000,00. Tratar: 370-7398, cl
Mágnes.

_SA_'B_A_D_O_/2_7_d_e_a_br_ild_e_2_0_02 &(.����jÇ�ljBI..i..!iIí'.�--------------�------CO-R-RE--IO--DO--PO-V-O--21

*Massagern Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

JATO DE AREIA - Vende-se,
completo, compressor e cabines. R$
3.800,00. Aceita carro no nego Tratar:
9113-7636.

JET SK.Y YAMAHA - Vende-se,
sentado, 91, cl carretinha. R$ 4.000,00.
Tratar: 9902-0348, cl Eduardo.

KIT TELEMENSAGEM - Vende-se, cl
11 CDs. Tratar: 276-3288.

KIT TELEMENSAGEM - Vende-se,
completo, cl 7 CDs. R$ 120,00.
Tratar: 376-3666.

LANCHONETE- Vende-se, na Reinoldo

Rau, R$ 5.000,00. Aluguel: R$ 335,00,
parcela-se. Tratar: 371-4626.

LAVADORA- Vende-se, Vila Lenzi.
Tratar: 275-3937.

LIQUIDIFICADOR - Vende-se, valor a
combinar. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

LIXADEIRA - Vende-se, Politriz
Orbital Black Deker. R$ 120,00.
Tratar: 9953-2627 ou 372-0826,

LOCADORA - Vende-se, cornpl., cl
1200 fitas de vídeos, expositores e

balcão. Tratar: 376-1090.

LUMINOSO - Vende-se, 1,Oxl,70. R$
90,00. Tratar: 372-2316.

LUMINOSOS - Vende-se, diversas
medidas, novos, só falta plotagem.
Aceito troca. Tratar: 370-8563.

LUSTRE (2) - Vende-se.
Tratar: 9992-7162.

MÁQ_ COSTURA - Vende-se, modelo
reta, Yamata. Valor a comb. Tratar:
9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, Reta,
industrial, seminova. R$ 450,00.
Tratan 371-4497.

MÁQ_ DE COSTURA - Vende-se ou

troca-se, marca Closley, antiga.
Tratar: 371-7060.

MÁQ_ DE ESTAMPAR - Vende-se,
marca Mogar. Valor a comb. Tratar:
379-1970.

MÁQ_ DE FAZER SORVETES - Vende

se, italiana, modo 2001, 3 anos de

garantia. Aceita-se carro no nego
Tratar: (47) 379-1119, cl Ailton ou
379-1868, cl Dalila ou Marco.

MÁQ. DE FAZER SORVETE ITALIANO
- Vende-se, na garantia. Tratar: 372-
1652.

MÁQUINA - Vende-se, cobertura cl
traçado e overlok, 8 mil pontos. R$
1.500,00 as duas-ou troco por carro
de menor valor. Tratar: (47) 345-
3140, cl Tereza.

MÁQUINAS DE COSTURA - Vende

se, Inteloche (Yarnaha) e tricô (Elgln
Brother Eletronic). R$ 3.000,00 as

duas ou troca-se por moto de menor
valor. R$ 375-1080.

MÁQUINA DE FRALDA - Vende-se,
descartável. Tratar: 372-3164, cl
Femando.

MÁQUINA DE, LAVAR ROUPA

Vende-se, Müller, de fibra, seminova.
H$ 240,00. Tratar: 370-7703.

MÁQUINA DE LAVAR - Vende-se,
Continental, 5kg, lava, enxágua,
centrifuga, frontal. R$ 250,00. Tratar:
376-3434.

MÁQUINA DE REBATER ELÁSTICO
Vende-se, 4 agulhas, marc:a Hansal.
RS 3.500,00 à vista ou RS 2.000,00
de entrada e o resto parcelado.
Tratar: 99754523, falar com Rosa.

MÁQUINAS P/ COSTURA - Vende

se, 1 corte de trabalhar Kamer R$
1,300,00 (pacote cl todos tem desc.
ou avulsa), Tratar: 275-0616,.

MERCADO - Vende-se, equipamentos
e estoque, cl 12 anos de
funcionamento. Tratar: 372-3947.

Já notou que qu""elo a mamãe está feliz
toela a Casll parece ser contagiaela com

essa felicielaele' Pois i, o CORREIODO POVO
elecieliu elar uma mãozinha p.,a que
tuelo na sua casa fique _is aleg,.. No
eli. 'O ele maio, sorte.,_s mtre os

nossos ",sinantes presmt., que farão a

alegria ele toela a família.

-
CORREIO DO POVO

MESA - Vende-se, 5m de comp., cl
'

5cm de espessura, cl bancos.
Tràtar: 9992-7162.

MESA - Vende-se, marfim, cl tampo
de vidro, p/6 cad. estofadas. R$
250,00. Tratar: 372-4153, cl Alex.

MESA DE SINUCA - Vende-se.
Tratar: 9991-1781, 275-1486 ou 373-

3036, cl Alceu.

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

MESA DE SINUCA - Vende-se, cl
tampa de mármore, pano novo,

acompanha 4 tacos, jogo de bolas.

R$ 650,00. E outra menor cl tampa
de madeira. R$ 280,00. Tratar: 372-
1274.

MICROCOMPUTADOR - Vende-se, cl
DVD e CD Rom, ambos LG, monitor
15 pol., disco de 30GB, 128 rnernôria,
clWindows 98, original. R$ 1.750,00,
aceita troca. Tratar: 9955-8931.

MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121-2362, cl Joilce.

PAPELARIA - Vende-se, no Centro,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca. Valor a
comb. Tratar: 371-0452.

PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$1.300,00. Tratar: 274-8329
ou 274-8264, cl Simone.

PEDESTAL - Vende-se, 16 canhões
de luz cl catraca e 40m fio. R$
900,00. Tratar: 372-3598, cl Ane.

PINTURA - Fazemos pintura em

móveis (pátina, decapê, etc.). Tratar:
9905-2929 ou 275-2229.

PISO PORTOBELO :_ Vende-se, azul
petróleo, cada caixa tem 15 unid., de

,

104m. Tratar: 9111-5223.

PLAYGROUND ESCORREGADOR
Vende-se, R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299, cl prof. Ademar.

ATENÇÃO!
Em Jaraguá do Sul

Carta de Crédito para
ImóveIs, capital de gIro,

pagamento de dIvIdas, etc.
R$106.000,00�-90xR$1.490,OO
R$ 70.000,OO-117x R$ 767,00
R$40.000,OO-137xR$438,00 '

R$ 20.000,OO-117xR$'219,00
275-0051 ou 370-2995

'

PLAY STATION II - Vende-se,
destravado. R$ 1.000,00. Tratar: 376-
2206,

PNEUMÁnco - Vende-se, pI Truck.
Tratar: 9992-7162.

PNEUS - Vende-se, pI moto de trilha,
em ótimo estado. Tratar: 9973-3034.

PORTÃO DE FERRO - Vende-se, 3,20
x 60. R$ 100,00. Tratar: 371-9431, cl
Narana.

]I'sua mãe pode pr."arar
delícias como essa acima

d."ois que ela ganhar o
microondas com dourador

Panasonic, branco e

novinho na Promofão
Dia das Afães do
CORREIO DO POVO.

,

CONHEÇA SEU FUTURO ATRAVES
Saiba tudo sobre seus problemas:
amor, saúde, financeiro, inveja,

dúvidas e preocupações
através de uma consulta

CARTAS
ASTROLOGIA
NUMEROLOGIA
TARÔT
ANGEOLOGIA

PRATELEIRAS - Vende-se, ideais
para lojas, de vidros e gôndolas cl
5 e 6 divisões. Novas, cl 3 meses

de uso, ótimo estado. Tratar:
371-1842.

Taróloga Daniele II
(47) 371·2675PRECISA-5E - Pessoal que saiba o

idioma Coreano. Tratar: Sj992-5169,
cl Alan.

'

PRECISA-5E - Moça pI dividir apto.
no Centro. Tratar: 371-5824,
371-7631 ou 9962-7692.

PROCURO SÓCIO - para tocar

escritório de prestação de serviços
previdenciários e jurídicos, capital
inicial R$ 7.000,00. Faturamento
imediato. Tratar: 371-7390, 371-
2316,275-3576 ou 372-137:1,.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

Aluga-se por hora, 1" hora grátis.
Tratar: 275-1101 ou 9104-2393.'

PROCURA-5E - Pessoa pI dividir
aluguel, em Corupá. Tratar: (47)
375-2177, cl Ana.

QUITINETE - Procuro para alugar
ou dividir, urgente. Tratar: 370-
9006 ou 9101-8863, cl Fábio.

REFRIGERADOR - Vende-se,
Consul, 281, em bom estado e um

sofá cl 2 lugares. R$ 180,00.
Tratar: 9979-1576.

QUITINETE - Aluga-se, próx,
Bretzke. Tratar: 9118-8569, comI.,
ou 275-0397, cl Lucia.

PROCURA-5E - Apto para dividir

aluguel, próx. a Unerj. Tratar:
375-2177.

• •••

Tem cheirinho de
novidade gostosa '

na cidade ...

A Jet Chícken é a franquia mais gostosada cidade, porque é

especializada em delíclas à [ato.porções de frango
à passarinho, polenta frita, aipim e batata ...
HumI'nmmmmm... deu água na boca?
Então venha provar essa prática e deliciosa novidade.

Porém, sua mãe pode ficar
ainda mais bonita se ela

ganhar a transformafão
completa: cabelo, manicure
e maquicrgem da Tine
Cab.reireiros na Promofão
Dia das Mã.s do
CORREIO DO POVO.

finalmente, sua mãe pode
levar você e toda sua

família para um dia de
diversões se ela ganhar os S

p�sClportes do seto
Ca"ero World na'Promofão
Dia das Mães do

CORREJO DO POVO•

Ou mtãó, a sua mãe pode
at. acordar um pouco mais
tarde e dividir com voci um
monte de delícias se ela

ganhar o caf.-da-manhã de
Cestas Regina na Promofão
Dia das Mães do
CORREIO DO POVO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COM OU SEM EXPERIÊNCIA
AMBOS OS SEXOS

EMPRESA LíDER EM SANTACATARINA PRbMOVE PROCESSO DE SELEÇÃO
BUSCANDO IDENTIFICAR PESSOAS DINÃMICAS, AMBICIOSAS, COM GARRA

E VONTADE DE VENCER, PARA PROPORCIONAR UMA OPORTUttllDADE DE

INTERESSADOS COMPARECER À

'RUA JOÃo MARCATTO, 147-
CENTRO - JARAGUÁ DO SUL

(RUA DO PONTO FRIO)
HORÁRIO: 8:00 ÀS 22:00

QUITINETE ou CASA _ Procura-se
para alugar, c/ mais de 3 qtos,
Tratar: 370-1531 ou 9113-4116_

TABELA DE BASQUETE _ Vende-se,
infantil, o/base. R$ 150,00. Tratar:
370-1973 ou 9975-1299, c/ prof.
Ademar.

RETRIEVER DO LAVRA,DOR _ Vendo
filhotes, pretos e chocolates, c/
pedigree. Tratar: 370-7978 ou

9975-0219.

TAPETE _ Vende-se, Persa, 3x2m.
R$ 40,00. Tratar: 372-2955.

'

TECLADO _ Vende-se, modo TSR
Yamaha. R$ 300,00. Tratar: 370-2718.RODAS (4) _ Vende-se, originais

para Voyage. Tratar: 9992-7162.
TECLADO _ Vende-se, marca Cassio.
R$100,00. Tratar: 9117-9257.RODAS _ Vende-se, aro 15, marca

Momo Race, c/ pneus bons.
R$ 1.000,00. Tratar: 376-1854, c/

'I' Adilson.

RODAPÉ _ Vende-se, 51m, pintado
de verniz. Valor a comb. Tratar:
370-2718.

TELEFONE _ Vende-se, prefixo 376.
Valor a combinar. Tratar:
99�2-5253.

TELEFONE _ Vende-se, prefixo B70.
Tratar: 27r;5-2277, c/ Màra.

ROUPAS DE BEBÊ _ Vende-se,
roupas usadas, em bom estado,
até 6 meses, para meninos e

meninas. Tratar: 370-9228, c/
Rosane. \

TELEFONE _ Vende-se,
convencional, prefixo 275.
R$ 100,00. Tratar: 370-7238.

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

TíTULO PATRIMONIAL -;- Vende-se,
Soco Acaraí .. R$ 200,00. Tratar:

'

, 9967-9864.

SElOS,- Vende-se, coleção,
comemorativos do Brasil, blocos e

de blocos, de 1900 a 2000,
completa. Tratar: 371-9543 ou

9973.a747.

SERRA FITA _ Vende-se para
açougue. Tratar: 376-1699.

TíTULO PATRIMONIAL _ Vende-se,
Beira Rio. R$ 200,00: Tratar: 9997-
5371.

SOFTWARE:" Vende-se, estoque,
educativo e de digitação, pI usuários
de inf. e escolas de ed. infantil. Tratar:
370-36230uJ371-5006.

TíTULO PATRIMONIAL _ Vende-se,
Beira Rio. R$ 250,00. Tratar:"
372-0533.

I

Rua Procópio G. de Oliveira, 1066 (ao lado do cemité�io
a 371-9942 temos disk entrega

"F(ores naturais,
arrar90s em gerar,
atendemosfestas,

/ casamentos,funera(
",. e cestas de ccifé da manhã.

TOCA DISCO _ Vende-se"
profissional, DS 47, pró-linha.
R$ 100,00. Tratar: 274-8141. c/
Virgílio.

VIDEOCASSETE _ Vende-se ou troca

,se por bicicleta erg. Tratar: 370-9282. I esta
em diliculdade���
linanceira ou
amorosa�

VIDEOCASSETE _ Vende-se, Semp/
Toshiba, 5 cabo ou troco por 486,
pago diferença. Tratar: 9952-1872,
c/ Gilmar.

Rua leopoldo João Grubba, n° 11
Apto. 04 - B. Jardim Centenário
Jaraguá do Sul - S C

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

i%Ui!tE @@!Wl �@i!i% �UIi!@i%!J!i
Fone: (0**47' 370-2937

TROCA-SE - Carro no valor de
R$ 30.000,00 pI casa de material.
Tratar: 370-1161.

VlpEOGAME _ Vende-se, mega
drive III, novo, na caixa, c/ 2 fitas.
R$ 80,00. Tratar: 275-0134, cl
João, após 18h.

TV 14' _ Vende-se, colorida, em
ótimo estado. R$ 150,00. Tratar:

�122-7410.
VIDEOGAME - Ve_nde-se, Play
Station, 17 CDs. R$ 350,00.
Tratar 370-7866.

OFICIINA DE TORNEIRO _ Vende

se, eompl. Tratar: 371-5640,
c/Sérgio.

'

VIDEOGAME'- Vende-se,
Playstatiori, 45 CDs, 2 controles,
novo, na caixa. R$ 390,00.
Tratar: 372-1274.VENTILADOR IND,USTRIAl -

vende-se, 2 com ótimo preço.
Tratar: 9992-7162. VIDEOGAME Vende-se,

Supernlntendo, cl 2 controles e 6
fitas. R$ 150,00. Tratar: 371-,6238.VESTIDOS DE PRENDA _ Vende

se, azul, el mangas eomp., de
seda. R$ 80,00. Tratar: 9103-
9893 ou 376-0168 (ree.).

VIDEOKÊ _ Vende-se. R$ 390,00.
Tratar: 370-8381, el Jeferson.

\

:Caté da tmlttM
'CIm da tarde
OI �t'

'

'iV1-peh tv.o

executiva

�tePftiJade

3rums é 31eres'
,Cicor e Chooolate

especiat f.])Íâ,:� J1aes

especial:q)ía dos: 21anwrados'
Outras oeasiões especiais

VESTIDO DE PRENDA - Vende

se, c/ armação e bombaxinha.
Valor acornb. Tratar: 373-1775.

VIDEOlOCADORA - Vende-se, el
grande 'acervo de fitas n� Vila
Lenzi. Aceita-se carro ou Imóvel.
Tratar: 275-3937.

VIBRADOR _ Vende-se.
R$ 700,00. Tratar: 370-8221, a
noite.

VIOLÃO - Vende-se, cavado'
Gianine, novo e uma caixa de
som amplificada" auto falante
12, com 5 entradas pI '

instrumento
e mais 4p/ aparelho de som.

R$ 500,00. Tratar: 9111-1731.

VIDEOCASSETE _ Vende-se,
marca Philips, 6 cabeças, último
lançamento. Valor negoclávet.
Tratar: 373-1036.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COO 217 - VILA LENZI- sobra em

alto padrão -1 suíte, 2 quartos, todos
com sacada, demais dependências,
área de festas com churrasqueira e

piscina'- Valor R$165.000,00

COO 180 - SAO LUIZ -residencia
em alvenaria medindo 144,OOm2
- 1 suite, 2 quartos, demais
dependências - próximo ao Arroz
Urbano -; Valor R$ 55.000,00

COO 176 -ILHA DA FIGUEIRA
- mini chácara - residência em

alvenaria com, 1 suite,2
quartos, demais dependências,
piscina - Valor R$ 75.000,00

COO 230 - CENTRO - terreno
no centro da cidade medindo

1.300,00m2 - Valor

R$ 350.000,00

COO 108 - SÃO LUIZ - sobrado
com 1 suite com closet

mobiliado, 2 qtos, cozo e 2 salas

mobiliadas, demais dep.
- Valor R$ 120.000,00

- sobrado - 1 suíte, closet, 2
quartos, demais depe.ndências

Valor R$ 90.000,00

..,
o
,...
,...
....

o
o

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

COO 058 - ANA PAULA - sala
comercial - mais uma residência
em alvenaria - mais um galpão em

alvenaria com banheiro - em frente
ao colégio - Valor R$ 90.000,00

COO 252 - ANA PAULA -

residência em alvenaria com 3
.

quartos, e demais dependências
- Valor 35.000,00

COO 263 - VILA RAU - área de
terra medindo 10.500,00-
resiqência antiga - Valor

R$ 300.000,00

COO 226 - CHICO DE PAULO -

3 casa em um terreno de

esquina, na rua Francisco de
Paula - Valor R$ 40.000,00

m

COO 129 - VILA RAU -

residência em alvenaria com 3

quartos e demais dependências,
com um terreno perfazendo duas

esquinas - Valor R$ 70.000,00

COO 131 - VILA NOVA -

residência em alvenaria - 3

quartos, 3 banheiro, área de

festas, demais dependências
Valor R$ 120.000,00

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

COO 273 - ILHA DA FIGUEIRA
- residência mista com 3

quartos, demais dependências -

Valor R$ 40.000,00

COO 266 - ILHA DA FIGUEIRA -

área de terra medindo 18.000,00m2, '

pronta para loteamento - 22 lotes -

Valor R$ 120.000,00

COO 140 - JOÃO PESSOA -

residência em alvenaria, 3
quartos e demais dependências-

.

Valor R$ 35.000,00

COO 114 - VILA LENZI-1 suite,
2 quartos, demais dependências
- proximo ao, Mercado Getulio -

Valor 95.000,00

COD_027 - VILA LENZI -

residência em alvenaria com 3

quartos e demais dependências -

Valor R$ 60.000,00

COO 199 - LOTEAMENTO
MIRANDA - residência mista com

3 quartos e demais dependências
- Valor R$ 20.000,00

COO 272 - ANA PAUtA -

residência em alvenaria com 1

suite, 2 quartos, demais
dependências - próximo ao posto
MIME - Valor R$ 55.000,00

COO 265 - CENTRO - apartamento
de alto padrão, com 1 suite, 2 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - ROYAL BARG
RESIDENCE - Valor R$ 100.000,00

COO 051 - BARRA DO RIO
MOLHA - residêricia em alvenaria
com 1 suíte, 2 quartos..e demais

dependências - Valor R$ 53.000,00

COO 138 - CORUPA - Bairro
Ano Bom - Residência em alv.

nova, 1 suite, 2 qtos, demais
dep. - Valor R$ 40.000,00 .

COO 021- VILA RAU - residência COO 219 - VILA LENZI -

nova em alvenaria com 1 suíte, 2
quartos, demais dependências,

loteamento renascença -

. Valor R$ 80.000,00

COO 144 - ANA PAULA -
.

residência em alvenaria com 3

quartos - Valor R$ 35.000,00

COO 206 - ILHA DA I7IGUEIRA -

Residência em alvenaria - 3 quartos,
2 banheiros, 2 salas, e' demais
dependências - ValorR$ 60.000,00

residência em alvenaria em alto:

padrão -1 suite com closet, 2 qtos,
sala cf lareira, terreno medindo

800,00m2 - Valor R$150.000,OO

COO 213 - VRA LENZI -

residência em alvenaria medindo

123,00m2 - 1 suite, 3 quartos,
demais dependendencias - troca

apto menor valor - R$ 55.000,00.

I

COO 013 - ANA PAULA -

residência em alvenaria com 3

quartos, demais dependências,
mais uma sala comercial na
frente, em frente ao colégio -

Valor R$ 49.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERAPEUTA HOLíSTICA
Se você deseja saber algo da sua

vida profissional, espiritual ou
amorosa, consulte Amanda de
Oxalá. Atende de 2í! à 6í! feira,

consultando com carta tarô e cigana.

R. Aldorada Pradl, 246· Jaraguá Esquerdo (sobrado enfrente bolacha Arco íris)

CAUSAS.: CIVis" Criminais" Trabalhistas

ii .. Sandro Marcelo dos Santos
• I; \

OAB/SC 7835
I! .. Rosane Ma de Oliveira Werner

OAB/SC7566

Rua Henrique Piazera, 100 - Centro - 372 -0296

Informativo
Imobiliário AIJS

ii

ATA DA REUNIÃO DA 'ASSOCIAÇÃO DAS
IMOBILIÁRIAS DE JARAGuÁ DO SUL - SC

! i

i I

Na data de vinte de março de 2002, às dezoito horas, realizou-se a

reunião da Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul, tendo como

local a Associação Comercial- Sala da Presidência, presentes o Sr. Dieter
Jansen, Présidente da AIJS e sua Diretoria: Dalma Salai Maria Cecília R.
Silveira, Janete Lorenzi, José Schroeder, Rolli Bruch, Renato Piazera,

também presentes associados: Imob. Menégotti, A Chave, Deja, Imóveis,
Chalé, Marcatto, Lar Imóveis, Barra Sul, Meyer.

Sr. Dieter, comentou sobre a "Campanha de Valorização de Imóveis", e
passou a palavra ao Sr. Valéria da Emplac, que se propôs a fazer um
levantamento de custos e quantidades de placas para a campanha, a
serem colocadas nos meses de abril,junho e agosto, estes serão

apresentados na próxima reunião da AIJS.
Comentado sobre o Curso Sebrae - Qualidade Total, que se inicia nadata de
20.03.2002 às 19:00 horas, quartas-feiras, na Associação Comercial,
com custo de R$1.400,OO reais, ou seja, 7 parcelas de R$ 200,00 reais,
Q Sr. Dieter convidou a todos para participar da primeira aula.

LoteamentoSjPMJS-Sr. Dieter comentou sobre a reunião com a PMJS, onde
a Sra. Clarice Coral, se coloca à disposição para esclarecimentos de qualquer
processo ref.loteamentos em andamento na PMJS, citou também sobre a
escolha dos profissionais contratados para efetuarem estes trabalhos.

Avaliações de imóveis - O Sr. Renato Piazera comentou sobre a

possibilidade de Se fazer um formulário específico para estas avaliações,
evitando assim as grandes diferenças de preços, os quais acabam

prejudicando alguma parte interessada. O Sr. Humberto, diz que muitas
avaliações são feitas por conveniências ou mesmo troca de fatores neste
ato sugerido pelo Sr. Dieter que se fizesse um curso de avaliações de

imóveis, o Sr. Deja, frisou a importância de se definir o valor por m2, lote
padrão da cidade de Jaraguá do Sul, por bairros, ruas citando também,
que existe uma tabela na Prefeitura, para cálculos de ITBI. Ficou definido
que seja feitass reuniões todas as segundas feiras, às 19:00 horas; livre

para todos os associados, na Associação Comercial.
O Sr. Dieter comentou sobre o caixa da AIJS, onde a única pendência é o valor
a ser acertado na ASsociação Comercial, local definido para as reuniões da
AIJS, e o valor de R$ 20,00 reais por reunião, para usufruir desta sede.
Também comentado pelo Sr. Dieter, sobre as declarações de imposto de

Renda da AUS, dos anos anteriores que estão pendentes, sendo 4
declarações à R$ 50,00 erais cada ano.

O Sr. Deja convidou a todos para o evento foi realizado em ltapema, nos dias 5
e 6 de abril, e entregou medalha, da Delegacia do CRECI, comentoutarnbém
sobre as eleições para Presidente qce tocos'pertícípacem, pois a falta sem

justificativa, estará sujeito à multa.
O Sr. Miro, Imob. Girassol, comentou sobre a formação de um núcleo da AIJS.

,

Nadamais havendo a tratar, encerrou-se a presente.

,

II

I'

1\

ii
I

I

I
I

E, como os ditos devedores não foram encontrados OÜ se recusaram a aceitar
a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, nº 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.

ALUGUEL
DE

TRAJES·
EDITAL

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designado do
Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santo Catarina, no formo
do Lei, etc.
Foz saber o todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato poro protesto de Titulos contra:

ARTE LAGE JARAGUA LTDA - R.EXP.ANTONIO. CARLOS FERREIRA 850
• CENTRO -' NESTA;
CIMENORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - R MANOEL FRANCISCO
DA COSTA 32 - NESTA;
CLEBER DOS SANTOS BELMONTE - R FRiTZ BARTEL 727 APTO 04
BLOCO 02 - NESTA;
EDGAR MAURISSENS - NESTA;
EDGAR MAURISSENS - NESTA;
ELlSANGELA BISPO DA SILVA - RUA ANTONIO PEDRI S/NR _:_ NESTA;
FRANCISCO ZILBERTO GOEDERT - RUA BERNARDINA BiTTENCOURT
MULER 137 - NESTA;
G F INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - R ALMA VOGT BAGGENSTOSS
170 - NESTA;
GERA SERVI OS LTDA • ME - R HORACIO PRADI 136. - NESTA;
GISELE DAL-BO ALEXANDRE - R FRANCISCO D. MEDEIROS 73 -

NESTA;
GISELE DAL�BO ALEXANDRE - R FRANCISCO D. MEDEIROS 73 -

NESTA;
GRAMEYER EQ ElETR'ONICOS LT - R MARECHAL CASTELO BRANCO
4015 - NESTA;
IND DE .ESTOFADOS VILA NOVA - RUA 25 DE JULHO 1633 - CENTRO
- NESTA;
IVO ALDROVANDI- RUA ADOLFO ANTONIO EMENDORFER .; NESTA;
IVO ALDROVANDI- RUA ADOLFO ANTONIO EMENDORFER - NESTA;

. LINDOMAR KLABUNDE - ESTRADA SCHROEDER I � SCHROEDER;
LUIZ CESAR LAZZARIS - RUA TOMAS FRANCISCO DE GOES 260 �

NESTA;
MEGA TEXTIL IND.COM LTDA - R.HORACIO RUBINI 223 SALA 02 -

NESTA;
METALURGICA TS LTDA - RUA 403, - LOTEAMENTO ODlA - NESTA;
MLS INFORMATICA LTDA - AV GETULIO VARGAS 827 SALA 02 -

NESTA;
NORTE DISTRIBUIDORA - RUA EXP ANTONIO (.fERREIRA 798 - NESTA;
ODONTO PROTESE C. REPR PROO PROT LTD - RUA DELAMAR JOSE
DA SILVA 180 -..,. SCHROEDER;
ODONTO PROTESE C. REPR PROD PROT LTD - RUA DELAMAR JOSE
DA SILVA 180 - SCHROEDER;
OSNI CESAR WELKER - RUA VERONICA DEMARQ ROSA 118 - NESTA;
OSNI VIEIRA - R JOAO JANUARIO AYROSO -..,. NESTA;
PAULO ALDANO VIEIRA - RUA HENRIQUE PIAZERRA 115 - NESTA;
ROSICLER ADRIANO SCHMITZ - RUA ROBERTO ZIEMANN 750 -

NESTA; _.

SANDRO SCHMITZ � JOSE TEODORO RIBEIRO 230 • ILHA DA FIGUEIR

-NESTA;
SILVANA IUVES MEDEIROS - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA
364 - NESTA;
SOLANGE GEORG DE A COSTA - RUA MAX WILHELM 697 - NESTA;
SORAIA CARVALHO SANTANA - AV PREFEITO VALDEMAR GRUBBA
1285 - NESTA;
VALDIR WAGENKNECHT - NESTA;
VALDIR WAGENKNECHT -,- NESTA;
VALDIR WAGENKNECHT - NESTA;

I VALDIR WAGENKNECHT - NESTA;

Jaraguá doSul, 24 de Abril de 2002
. IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 1!! Distrito de Jaraguâ do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habi
litarem para casar os seguintes:

EDITAL n!! 23.710 de 22-04-2002

Cópia recebida do cartório de Rio dos Cedros, neste Estado
ARLINDO HORNBURG E ALICIA RASSWEILLER

Ele, brasileiro, divorciado, industriár!o, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio da Luz

Vitória, nesta cidade, filho de Waldemar Hornburg e

Hildegardes Hornburg.
Ela, brasileira, solteira, agricultora, natural de Rio dos

Cedros, neste Estado, aos, digo, domiciliada e

residente em Rio Ada, Rio dos Cedros, neste Estado,
filha de Erich Ittner e Lenni Ittner.

EDITAL n!! 23.711 de 22-04-2002

Cópia recebida do cartório de Orleans, neste Estado

ALEX CECCATO E FERNANDA MERI MACHADO

Ele, brasileiro, solteiro, coordenador exportação, natural
de Nova Trento, neste Estado, domiciliada e residente

na Rua Adolpho Augusto Alfredo Ziemann, 375, nesta
cidade, filho de Santina Soares Ceccato.

Ela, brasileira, solteira, jornalista, natural de Porto

Alegre, Rio Grande do Sul, domiciliada e residente na

Rua Laudi Felisbino, 115, Orleans, neste Estado, filha
de Dirceu José Machado e Jane Meri Machado.

EDITAL n!! 23.714 de 23-04-2002

Cópia recebida do cartório de Corupá, neste Estado

MÁRCIO SCHNEIDER E SIRLEY SILVA DOS PASSOS

Ele, brasileiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Feliciano Bortolini, 245, nesta

cidade, filho de Alfredo Schneider e Anitta Witt

Schneider.

Ela, brasileira, natural de Ampére, Paraná, domiciliada
e residente na Rua Germano Gessner, Corupá, neste
Estado, filho de Sebastião Alves dos Passos e Trindade
Alves da Silva.

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será publicadO
pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por
15 (quinze) dias.

PROCURA-SE
SÓCIO OU

COMPRO EMPRESA
Tratar: 370-8336
ou ··9973-3560

I

Ir
I AERO CARJa+

Sua, carga na hora certa no lugar certo! .

371-0363 brasil@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP NOTAS .

HISTÓRIA EM FOTOS
j .

Até o dia 2 de maio estará aberta ao público a

exposição/temporária da História de Jaraguá do Sul
em fotos. A exposição foi organizada pelo Arquivo'
Históric� Eugênio Victor Schmõckel, que selecionou
550 fotos, obtidas a partir de negativos em vidro de
cristal. O objetivo da exposição, além de divulgar a
História do Município, visibilizar o trabalho do

Arquivo do Histórico e, especialmente, buscar um
retorno da comunidade �U'avés de informações para
aumentár o acervo documental do arquivo. As fotos
são relativas aos primeiros 50 anos do século 20: O

patrocínio é da Duas Rodas Industrial, que recuperou
os negativos. .

, ASSEMBLÉIA GERAL
, J

A Aciac (Associação Comercial, Industrial e Agro
pecuária de Corupá), realiza na próxima terça-feira
(30 de abril) assembléia geral nas dependências do
Centro Empresarial de Corupá. A partir das 19h30.
Na pauta do dia, apresentação do Plano UniãoSaúde,
produtos daMicrosiga, empresa de softwares ,e outros

�ssuntos de interesse da categoria empresarial do
Município.

ARTE NOS POSTES
Acontece hoje, apartir das 8h30, a segunda edição do
Projeto Arte nos Postes, idealizado pelo Depar
tamento de Artes Cênicas da Scar e concretizado por
artistas plásticos deJaraguá do Sul e região. O projeto
tem o apoio da Celesc e vai acontecer na- Rua Jorge
Czerniewicz.

SALÃO DO DESIGN
Encerra amanhã o 10 Salão do Design de jaraguá do
Sul, que está acontecendodesde a semana passada no
segundo piso do Shopping Breithaupt. Além da

apresentação de trabalhos d:._ aproximadam�nte 50

profissionais catarinenses da área do design, o evento
também ofereceu palestras e oficinas, ministradas por
pro,fission:,Us do mais alto nível.

.

\

PLANTIO DE PALMITO
A Aciag:(AssoCiaçãó Comercial e Industrial de

Guaramirirn) promove na segunda-feira palestra sobre
o plantio sustentável do palmito Juçara, em Santa
Catarina, A palestra será ministrada pelo professor
doutor pela UFSC (Universidade Federal de Santa

Catarina) Maurí�io dos Reis, a partir das 19h30, e tem
o apoio da.Amvali (Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu).

ÁGUA VERDE
A Associação de Moradores do Bairro Agu� Verde

/ '

realiza eleições para a nova diretoria nesta segunda-
feira, a partir das 19 horas: na Escola Anna Tõwe

Nagel. A atual presidente da entidade, Laurita
Frankowiac, concorre à reeleição e disputa o cargó
•
com o ex-vice MaltairVoltolini.

, ,

•
I REVOLTA: EMPRESAS VÃO ENTRAR COM MANDATO DE SEGURANÇA PARA REVERTER ESTE QUADRO

Decreto proíbe frete turístico
em vans para fora do Estado

'"

]ARAGuA DO SUL - As

empresas que trabalham
com transporte de turistas
através de vans estão im

possibilitadas legalmente'
de efetuar viagens interes
taduais. Com base nesse'

decreto-lei, a PRF (polícia
Rodoviária. Federal), res
ponsável pela fiscalização,

.

poderá multar em R$
, 1.925,00 os veículos que
, não estiverem devidamente
cadastrados junto à .Em
bratur (Empresa Brasileira
de. Turismo). O inspetor
da Delegacia Regional da
PRF, Hamilton Costa, foi
convidado pelo Núcleo
Setorial de Transportes
Especiais da Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do

�Sul) para prestar esclareci
mentos às empresasnucleadas.
- Esse decreto impõe

que apenas veículos com
'"

capacidade superior a 20

lugares poderão efetuar

transporte de pessoas para
outros Estados, o que im-

, possibilita as vans, pois não
estão enquadradas como

ônibus. N6s vamos fazer

Costa alerta que a fiscalização será efetuada e veículos não cadastrados serão multados
Cesar Júnkes/CP

a fiscalização, pediremos os
documentos e, se o veículo
não estiver cadastrado, será
multado -, alerta Costa.

Ele ressalta que as em-.

presas que traba:lham com

este tipo de veículo devem
se unir para trabalhar em

conjunto com o objetivo
de reverter este quadro.
"Essas pessoas precisam
pressionar os responsáveis

e tentar fazer uma emenda

junto a esse decreto para
que consigam liberação
legal para dar continuidade
ao' trabalho", orienta.

O coordenador do

Núcleo Sl::torial de Trans

portes Especiais deJaraguá
do Sul, Marcelo da Silva,
destaca que vai entrar em
contato com os responsá
veis pelo mesmo núcleo

em outras cidades do Es

tado para unirem forças, /
termais representatividade
e conseguirem mexer com

esta legislação. "Vamos
entrar com mandatd de

segurança para pelomenos
:cumprir com os �ontratos
já feitos. Diante de tantas

dificuldades que já enfren
tamos, agora te!? mais es

sa", reclama, WABIANE RIBÁS)

Viatura será utilizada para combate rápido a incêndios
]ARAGuA DO SUL - A

Malwee Malhas concedeu
uma caminhonete Peugeot
Partner, zero-quilômetro,

�

em doação aos Bombeiros
'Vol�tários de 1araguá do
Sul, subsede da corpora
ção instalada na: Barra do
Rio Cerro. O veículo foi.

entregue em ato realizado
na terça-feira à tarde, com �

as presenças de represen
tantes da empresa e da

corporação. Os bombei
ros vão utilizar a Peugeot

.

em operações de combate
rápido a incêndios e,-para,! ,

1SS0, prepararam· a carru-

nhonete com equipamen
tos adequados.

Foram instalados na

Peugeot uma ,tesourá
hidráulica, vários extintores
e também: o moderno
sistema Ifex 3000 (Im-.
pulse Fire Extinguishing
Technology), importado,

Téo Bogo/CP'

Subsede está preparada para operações de combate ao fogo
. \,

"

Sérgio Schwartz.
Ele explicou que a nova

)
unidade de combate râ

pido tem função estratégi
ca importante, pois com o

moderno sistema, com o

qual está dotada, pode
_
controlar incêndios já no

princípio, com grandes
chances de êxito. A subse
de da Barra do Rio Cerro
'funciona como uma espé-

que possibilita o combate
a incêndios por .impulso,
ou seja, com deslocamento
e abafamento das chamas,

Com a doação, a Subsede
dos Bombeiros na Bana

.do Rio Cerro fica bem

equipada e com todas as

condições' de desenvolver
sua tarefa nessa parte da

cidade, avalia o presidente
do Corpo de Bombeiros,

cie de posto avançado da

central dos bombeiros

instalada na Rua Epitácio
-s-, Pessoa, e já-possuía um ca

minhão autobomba-tan
que e uma ambulância.

A subsede funciona
desde 1996 na comunidade

\ e conta com 36 voluntários

no atendimento. No total

são 150 bombeiros no

Município. Schwartz disse

que a entidade prosseguirá
apostando na estratégia de
descentralização dos ser

viços, que é o caminho pa-
ra atender as regiões ur- -»

banas distantes com mais

agilidade e eficiência. Em

agosto será, inaugurada a

Subsede do Bairro João
Pessoa, que também con-

I '

tará com um campo de'
treinamento. Outra unida
de avan,çada está prevista
para o Bairro Nereu Ra

mos.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I INFÂNCIA: PAIS ADOTIVOS ORGANIZAM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE NO'VALE DO ITAPOCU
, '1

'

Entidade representará famílias
" ,

I· interessadas em fazer adoções
]ARAGuA DO SUL -

I', Famílias com filhos ado

tivos e outras que ten

cionam adotar estiveram

reunidas recentemente

no auditório do Sesi (Ser
viçó Social da Indús

tria), com o objetivo de

constituir uma associa

.ção regional na Micror
região do Vale do Itapo
cu, que funcionará como

extensão da Acapa (As
sociação Catarinense de

Pais Adotivos). O en

contro aconteceu no au

ditório do Sesi y foi uma

etapa dessa) lniciativa,
que já teve outras reu

niões no ano passado.
A associação' é uma

iniciativa da sociedade

civil, que está em fase de

regulaméntação e fun

cionará como uma Ç)NG
(Organização Não-Go

vernamental). O objeti
vo será concatenar as

ações relacionadas com

adoções de crianças em

Jaraguá do SUl e cidades

vizinhas, atuando em

consonância com o

PoderJudiciário. A nova

entidade, que envolve as

populações das duas

comarcas, judiciárias _'_

Jaraguá do Sul e Guara

, mirim -, já constituiu

uma comissão que fico,u
incumbida da elabora

ção de estatutos e de
mais providências.

As reuniões 'aconte-

I
I�

Téo Bogo/CP

A psicóloga Joseana (E) com as assistentes sociais Maike {C} e Denise, incentivam

cerão a cada dois meses
'"

e o próximo encontro já
está previsto para o dia
22 de junho. Em todo o

Estado já existem 18

grupos constituídos pe
las famílias com pais
adotivos, pretendentes e

demais interessados. Os

encontros periódicos
servem não só para 'tra
tar dos aspectos legais
envolvidos, mas tam

bém para a preparação
das' famílias que têm

filhos adotivos ou pre
tendem adotá-los, por
que isso envolve muita
preparação psicológica,
s�gundo Maike Woelz,
assistente social do Fó

rum de Guaramirim.

Segundo ela, a q�es
tão da adoção é mais

complexa do que parece,
no aspecto do rela-

I

cionamento da família

coma criança que chega,
e tem mitos e precon
ceitos que pre�isam ser

desfeitos. Com esse

intuito, a psicóloga Jo
seana Simone Beck

mann Dietterle parti-
, cipou do último encon

tro, quando proferiu
uma 'palestra sobre o as

sunto. O processo de

adoção sempre pas,sa

pelo acompanhamento e

decisão do Juizado da

Infância e daJuventude.
Na Comarca de Jaraguá

,

"

do Sul, não existem

crianças aguardando
pára serem adotadas. As
famílias in teres sadas

deverão procurar o

Juizado 'para providen
ciar cadastro e aguardar,
informa a assistente

social Denise de Cássia

Kühl dos Santos.

INícIO _'_I A j ara
guaense Le'odete Pes

sate Stryhalski é uma in
centivadora da criação
'de uma entidade .regio-

I ' \

nal dos pais adotivos.

Ela é professora e par

ticipa do processo de
'

formação da entidade

desde o início. Interes
sada no assunto, em ju
lho do ano passado Leo
dete participou uma

reunião, da Acapa, em
I ,

Florianópolis, ocasião
em que ficou incumbida

de expandir o trabalho

no Vale do Itapocu, o
que já está acontecendo..

Leodete e o marido, Sta
nislau, têm um, casal de

'

filhos. Joel, de 18 anos,
\

que, é filho biológico do

casal, e Nicole, 4, que é,

adotiva. (MILTON RAASCH)

pírito aventureiro
tão. Ótimo dia

Sinal verde para
corda importante, Vai
os com as syas idéias
ênus, no seu inferno

ra, el rá você um tanto
retraída.

us entrará em seu Câncer - Descobrirá boas
nando você mais I' fazer o seu trabalho
egante e romântica. a fará você se

stúcia para resolver
complicddas,

ênus vai sorrir para a

fissional: será hora de
u talento. Problemas

'

oderão i nterferi r no

re aCI ento a dois,
Virgem-ALua abrirá o mês em
ritm legria. Bom dia para

.

har assuntos mais

a família, "Gato"
cidade desperteró

- Tire proveito do seu

ornunlcoçõo. Fecha
ordo .estoró prote-

�""%""" ire, a sua sensualidade
*,o'rrHôrcaFÇlFesença.
Escorpião - Sua energia

rá o trabalho render em
sentidos, Bom dia para
os seus interess�s. No
leró a pena opostor em

,
'

I

Projeto incentiva surgimento
denovos talentosprofissionais

]ARAGuA DO SUL-' O petências, além. de fixar

Sesi (Serviço Social da In-
.

\ valores com potencial
dústria) anuncia a implan- criativo A proposta, ba

tação do Projeto Indústria 'sicamente, 'quer investir
de Talentos, com o ob- no conhecimento, esti

jetivo de descobrir e po- mular e criar oportuni
tencializar novos talen- dade para a formação dos

.

tos, visando a formaç,ão futuros profissionais.
(de futuros profissionais na O público-alvo são

área tecnológica. O pra- crianças e adolescentes de

jeto será executado nesta 11 a 18 anos, que fre

primeira etapa na Capital, qüentam da s- a 8a .séries

Jaraguá do Sul e Joinville, e no ensino médio.
e será direcionado aos Ainda este ano, o Sesi

filhos de trabalhadores, implantará o projeto em

alunos de escolas' públi- Jaraguá do Sul, assim co

cas e particulares <:r depen- mo em Joinville e Ploria

dentes dos funcionários nópolis, buscando parce-'
do Sistema Fiesc (Federa- . rias com as empresas, que
ção das Indústrias do Es� poder�o "adotar" quan-.
tado de Santa Catarina). tas crianças e adolescen-

O projeto foi .apresen- tes desejarem, através. de
tado segunda-feira em

.
.investimento financeiro

Jaraguá do Sul, durante a mensal. Os estudantes

reunião semanal da Acijs participarão de jornadas
(Associação Comercial e de educação tecnológica
Industrial de Jaraguá do em um laboratórIo de

Sul), pela coordenadora desenvolvimento de po
Maria Teresa Cobra e tencialidades, abrindo ca

pela consultor Othon da minhas para inscrever seus
Rocha Nunes. Segundo trabalhos em feiras de

eles, o projeto contribui 'ciência e tecnologia e no

para estimular os jovens Prêmio Projetos Tecno

i:t desenvolver suas com- lógicos Educativos do Sesi.

Edital de Convocação para Assembleii3 Geral
Ordinária da Associação dos. Jornais do'
Interior de Santa Catarina - Adjori/SC

Nota de Retificação: data do registro dos
nomes concorrentes ao Conselho de Ética e

,

Conselho Fiscal: até 03.05.02, às 14 horas e

não 26.04.02, como 'constou no edital

expedido em 27.03.()2.

Florianópolis/Se, 03 de abril de 2002.

Miguel Ângelo Gobbi
Presidente

.

Sagitário - A Lua, em seu

á você emotiva e

trosamento mar

ontatos pessoa is,
o o seu magnetismo na

A��� A Luc renovará as

,,&.��ças. Bons contatos
�Õ:2s, vizinhos e co

t�r..l'Nlte, o clima estará
bastante propíCiO para as

, amizades,
e' -IAfluência de mulheres

Ira será vantajosa,
para a sua conta

Oedaré o que sente

or, sem receio,

uera.

Capricórni(),� Estará interes

lqr; Aproveite para curtir

nto as suas coisas e atrair
. ode em família. O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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to I INICIATIVA: JARAGuA FASHION SHOW REÚNE AS PRINCIPAIS GRIFES DE SC PRESENTES NO SHOPPING
,

}
,

�

,

Pasold antecipadetalhes sobre
construção danova rodoviária Mais de sete mil .. pessoas

·

devem
assistir aos desfiles de .moda

ixar
cial

ba
.stir
.sti

mi

dos

]ARAGuA DO SUL - o
\

prefeito lrineu Pasold rea-

firmou esta semana a dis

posição de construir nova
rodoviária para a cidade e

antecipou detalhes do pro
jeto. Segundo ele, já existe um
imóvel em vista, naAvenida
Waldemar Grubba, proxi
midades do acesso a Schroe

der, e o início da obra só

depende da efetivação da

compra do terreno. A con

cretização do projeto co-
,

locará a rodo�ária em me

lhor localização, argumenta
o prefeito, reduzindo o

trânsito dos ônibus próxi-
mo do Centro, além de

propiciar mais economia.

Pasold já solicitou apoio
financeiro ao governo esta

dual para a execução da
� obra, que está inserida no

'Projeto Transfácil, uma das

propostas contidas no plano
de governo da atual admi

. nistração e que prevê a mo

dernização do sistema de

transportes coletivos na

cHide. O projeto prevendo
as alterações e inovações está
sendo executado pela área

técnica da Prefeitura e em

presaLe Padron. Pelo proje
to, o futuro terminal rodo

viário será menor do que o

atual, no Bairro Baependi,
terá 15 boxes e áreas de

'embarque diferenciadas
I •

para o transporte intermu-

nicipal e interestadual.
Mas suficiente para

atender a demanda 'com

transporte coletivo por
muitos' anos, diz o prefeito.
Com esta proposta, as atuais

instalações da rodoviária no
Bairro Baependi serão

readaptadas para funcionar

como futura Prefeitura. O
Executivo deverá fazer
considerável economia dos
recursos públicos, diz

-

o -

prefeito, eliminando a

despesa com o aluguel do
prédio onde hoje está

instalada aPrefeitura, naRua
WalterMarquardt, de R$ 38
mil pormês. O prefeitoacre
dita que ocupando instala

ções próprias vai tirar o cus
to da reforma e adaptação
do terminal para sua nova

finalidade, calculado em R$
1 milhão, em3 an<?s. (MR)

,,1'�,

s:

:1\

zar o visual das peças mas-
culinas. No jeans, renovou
se cinturas e pernas, num

caimento mais lânguido,
conforme a tendência atual.

Segundo o superinten
dente do Shopping Center

Breithaupt, HeineWithoeft,
a globalização ,do universo
e apluralidade dos estilos da
moda brasileira mostram a

criatividade e o profis
sionalismo das grifes que\

éstão em alta. ''Trata-se de

uma excelente oportuni
dade de m�strar ao públi
,co o que está acontecendo

(

no mundo 'da moda",
resume.

]ARAGUADO SUL-As, thaupt e vão mostrar mo

delos inéditos das cole-

ternam entre o quente e o

frio, vivo e sóbrio, num

conjunto de aspectos dis

tintos mas que, ao final,
gárantem o equilíbrio,

O estilo country tam�
bém estará presente com

urna coleção de calças e

saias de camurça e franja.
Rendas, babados, pespon
tas, franjas e fiapos mis

turam-se à técnica e com

pletam o clima romântico.

J á aIinha masculina é

apontada com m�or ên
fase para o estilo esportivo
e casual, que está propician
do maior conforto e cai

mento, além' de moderni-

grifes, Bijoux Elegance,
I Magazine Breithaupt, Na
guchi, <?ratorium e O'Bo

ticário foram as respon
sáveis, pela abertura da se

gunda edição do Jaraguá
Fashion Shaw, que come
çou ontem à noite no Shop
ping Breithaupt e pros

segue neste sábado. Hoje '

-,

à tarde está programado
'o desftle voltado à moda

ções outono/inverno des

te ano, criados em Santa
Catarina.

A expectativa dos org
anizadores é que 7,5 mil

pessoas assistam aos desfi

les, que devem mostrar

todas as tendências desta e

da próxima estação, e

comprovar a diversidade

da moda produzida pelas
principais grifes de Santa

.Catarina. O Magazine
.Breithaupt, por, exemplo,
apresentou uma coleção
inspirada na Ópera Rock

2002, com criações que al-

são

5 de
fre

:ries

Sesi

etp

co-

ma

rce-' infanto-juvenil e, à noite, é
a vez das grifes Makenji,
Joalheria Simara, Peppers
e Colcci. As grifes que par-i
ticipam do evento faze�

parte do Shopping Brei-

que'
an-.

en-

de
nro

.tes

das Bombeiros de BarraVelha recebem Unidade de Resgate
\

�ica
de

po
ca

eus

de
no

1.07

esi,

'\
]ARAGUA DO SUL/

BARRA VELHA,.- O co

mandante, Vânia César
Mattei e o comandante ad

ministrativo Ednilson Al

ves Paes, do Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Barra Velha, comparece
ram no inicio desta semana:

na Malwee Malhas para
receber a Caravan perten
cente àquela corporação,
completamente reforma

da. O veículo, com ano de

fabricação de 1975, fun-.

çiona ,como Unidade, de
Resgate da corporação e

estava em situação já bas

tante precária, precisando

MISSAS

Domingo
07hOO - Matriz
08h30 _:_ Molha
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

Sábado
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Matriz
19hOO - São Benedito

II

NOSSA'M ENSAG EM
s

." Eu sou o Caminho, a Verdade e aVida"
I �

Cristo continua impressionando 'e seduzindo a muitos em

nossos dias. Muitos jovens se decidem por Ele. O que mais im

pressiona e seduz é o seu amor pelos pobres, sua coerência, suas
Apoio: decisões sempre firmes, sua

®
palavra que jamais engana. Ele

"

ZE,·
é o modelo e ao mesmo tempo a
resposta para todo ser huma-
no. Mas Ele não é simplesmen
te Homem. Ele é Deus. Nenhum
dos grandes homens que pas
saram pela história do mundo

puderam dizer como Ele: "Eu
sou o Caminho, a Verdade e a

Vida". Ele é o caminho. Não
há outro modo de alcançar a
Deus e chegar ao homem.

Reforma aumenta período útil da Caravan, rnbricada em 1975

a acideritado�, atendimen-' Jaraguá do Sul; no ano passado foram

tos clínicos e todo tipo de O gerente-adrninistrati-· atendidas 1,3 mil ocorrên

situações de risco. Mattei vo da Malwee Malhas, Ar- cias, grande parte delas

destacou a importância do no Schreiber, fez a entrega envolvendo pessoas de

patrocínio financeiro con- da viatura recuperada em Jaraguá do Sul e cidades

cedido pela Malwee. Ma- ato que aconteceu nas próximas, que possuem

lhas, que possibilitou que dependências da oficina na residências ou vão a Barra'

aquela recebesse o veículo Barra do Rio Cerro. Mattei Velha a passeio. Muitos
em plenas condições de destacou o grande bene- atendimentos também

com urgência ser recupe
rado.

Corri o apoio da em

presa jaraguaense-es bom
beiros de BarraVelha estão

recebendo a viatura total-
,

.
'

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial mente reestruturada,desde
lataria, pintura e motor, e

adaptada para sua finalida

de, que é prestar socorros

AvenidaMarechal Deodoro
estão relacionados 'com.
socorros prestados a aci

dentados na BR-101.

fício comunitário que re

presenta a reforma do

veículo, destacando que só '

uso, ainda por muito tem

po. A recuperação do veí
culo foi feita em oficina de

,

da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 1° andar

Fones: (047) 371·1910 e 275·3125

as

os

0-

ró
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I ESTELIONATO: os ACUSADOS FORAM ENCAMINHADOS PARA O PRESfDIO DE JARAGUÁ DO SUL

..
Casal que aplica golpe da oficina
foi preso em flagrante ontem

]ARAGuA DO SUL -_ A

Polícia Militar prendeu em
flagrante, ontem à tarde, o
casal José Maria Freitas

Duarte, '40 anos, e Maria
'

Castorino Rodrigues de
-, Souza Scepanski, 37, na

Rua Màrcelo Barbi, no
Bairro Vila Lenzi. Os dois
estavam aplicando o "gol
pe da oficina" em Arman

do Beduschi, de 65 anos.

Ele conduzia o veículo

Escort, placa MAN-2099,
de Jaraguá do Sul, quando
recebeu sinal do carro que
seguia atrás, uma Ipànema
AFD-2646, de Curitiba,
informando que algo de

errado estava acontecendo
no veículo.

- Quando a vítima

desceu do carro, Duarte,

explicou que eramecânico
e que poderia resolver o

problema do carro. En

quanto o proprietário do
Escort conversava com

Maria Castorinó, o acusa

do aproveitava para retirar
peças do veículo, pintava
com spray e recolocava no

local correto, cobrando o

Cesar JunkeS/CP

Maria Castorino e Duarte aplicaram, pelo menos, duas vezes este golpe em JS

valor de uma peça nova

-,' explica a délegada de

plantão, Fedra Konell,
Dentro do veículo

Ipanema apreendido pelai'
PM foram encontradas
diversas peças, o spray que
a dupla utilizava no golpe
e bolas de gude, que o ca

sal arremessava embaixo
dos carros para que, com
o barulho, os condutores

pensassem que algo estava

_

quebrado ou estragado.
Dados da Delegacia de

Polícia de jaraguá do Sul
-.

apontam que há seis meses

esse mesmo casal já havia

pregado este golpe em Ber

toldo Klitzke, quando re

tiraram da vítima valor su

perior a R$ 2 mil. Klitzke e

Beduschi fizeram o reco

nhecimento do casal ontem
à tarde. "Os acusados con

fessaram o crime, agora va-

mos aguardar e ver se apare
cemmais vítimas", diz a de

legada.
Maria Castorino e Du

arte foram encaminhados
ao Presídio de Jaraguá do

Sul, onde vão aguardar jul
gamento. Eles serão enqua
drados noArtigo 171 e res-

_

ponder inquérito por este
lionato, podendo pegár de
1 a 5 anos de 'reclusão.

(FABIANE RIBAS)

NOTAS'�--------------------------�------�-----------------------------------------

Barrichello nega contato com a Toyota
Rubens Barrichello negou que tenha recebido uma

oferta da Toyota para um contrato de três anos. O
brasileiro disse que não teve nenhum contato com os

japoneses. "O mais perto que eu cheguei &1. Toyota foi
quando passei o Mika Sala .no treino", brincou o piloto
para, em seguida, dizer que está "aberto a qualquer' \
proposta". � )

"Neste momento não estou,preocupado com meu

futuro. Só me preocupo com, a próxima corrida. O que
tiver de acontecer vai acontecer", continuou o piloto, cujo
contrato com a Ferrari termina no final do ano.

Irvine: "O carro estavamuito ruim"
O irlandês Eddie Irvine terminou na 11 a colocação

o primeiro dia de treinos livres para o GP da Espanha,
quinta etapa do Mundial de F-l. "O carro estavamuito

difícil de dirigir. Conhecemos a pista muito bem, mas
isso não alterou as' c�isas em relação à nossa dificuldade

com a aerodinâmica do :carro", falou.
"A dirigibilidade está muito ruim, mas o time

trabalha para tirar o máximo possível do carro. Espero
que a partir das próximas corridas, com o túnel de

vento e um novo time de aerodinarnicistas, as coisas
melhorem."

Fórmula 1

o fim Ida história
Flávio Gomes

Eliminar qualquer vestígio físico do acidente de IOde
maio de 1994, como fezFrankWilliams nesta semana,

pode parecer umatentado à história. O carro dêAyrton
Senna, ou o que sobrou dele, não existe mais. Foi
devolvido à equipe, e Frank ordenou sua destruição.
Era uma peça importante, isso não se discute. Mas

igualmente mórbida e inútil. Ficou quase oito anos à

disposição da Justiça italiana, que nem precisava de
tanto tempo assim. Nas primeiras semanas depois do

- acidente os indícios já eram muito claros de que a

coluna de direção havia quebrado, e que isso levou
Senna fl perder o controle do FW16 e se arrebentar no
mirro da Tamburello.
Há dezenas de teorias sobre o acidente, mas a da quebra,
da coluna, além de ser a mais aceita,parece ser a mais
verossímil. O que se especulou a respeito, a quantidade
de teorias conspiratórias, 'a busca quase histérica por
um culpado, tudo isso não passou de reação a um

episódio chocante e indesejado.
AWilliams sempre reclamou que não teve acesso ao

carro para 'dar sua versão do acidente. Quando ele foi
devolvido à equipe, no final de março, muito

provavelmente foi analisado pelo time. Se algo de novo
surgiu dessa perícia informal e interna, não' se sabe.
Acho difícil.,Apesar da barreira imposta pelos
promotores italianos, a Williams tinha informação
suficiente para estabelecer' as causas da batida pela
telemetria, que em 1994 já era bem desenvolvida, sem
precisar encostar no carro.

Ninguémmatou Senna, ele foi vítima de um acidente.

E Frank, talvez mais do que qualquer outra pessoa
envolvida com aF-I, sentiu amorte do piloto. Frank é
um esportista, uma pessoa sensível e incrivelmente

digna. Está hámais de 15 anos numa cadeira de rodas,
precisa de ajuda para comer e se locomover, e sabe o

que é sofrimento. Ayrton morreu num carro seu. É
um peso que ele vai carregar para o resto da vida. Até
hoje, oito anos depois, o "S" de Senna é colocado nos
carros daWilliams. Uma homenagem, uma forma de
mostrar que isso jamais será esquecido.
Como relíquia, o carro deveria ser preservado:
Encostado num canto, esquecido, talvez, mas ainda
assim preservado. Faz parte da história da F-I. Mas
entenda-se a decisão de Frank. Aquele carro só traz

lembranças ruins. Suas razões para destruí-lo são

íntimas, não cabe a ninguém contestá-las. Acho,
apenas, que a Williams poderia um dia falar sobre o

acidente. Nunca, em oito anos, a equipe se pronunciou
oficialmente a respeito de IOdemaio de 1994: Sempre
alegou que enquantonão tivesse acesso ao carro não o
faria. Havia implicações jurídicas, também, pois um
inquérito estava sendo conduzido. Frank só falou em

juízo. Mas agora que ele mesmo decretou o fim da

história, para usar suas palavras, fazendo desaparecer
o carro de Senna, talvez pudesse voltar a falar. Não

em juízo, mas com o coração. Tenho certeza que todos
o ouviriam respeitosamente.

_

Sua carga ria hora certa no lugar certo!
371-0363 brasil@netuno.com.br
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TORNEIO ESPORTIVO
Com o objetivo de buscar a integração e a convivência
entre os vários segmentos que compõem a Família

Marista, o Colégio Marista São Luís vai realizar no

dia 11 de maio, das 13h35 às 19 horas, o Torneio de

Pais e Professores. Os jogos envolverão as'
modalidades dê futebol-de salão (masculino) e voleibol
(feminino). As inscrições podem ser efetuadas até dia
3 de maio e deverão ser entregues na recepção do

colégio. A promoção também será uma homenagem
para as mães.

TÊNIS DE MESA
As inscrições para o primeiro Torneio Shopping
Breithaupt de Tênis de Mesapodem ser efetuadas até à
dia 2 de maio no Centro de Treinamento do Estádio

João Marcatto, ou no shopping, no valor de R$ 5,00. O
evento vai envolver atletas a partir dos 8 anos, em

diversas categorias, As provas serão realizadas no dia 4
de maio, no G2 do shopping.

TORNEIO DE BOCHA
O Sesc (Serviço Social do Comércio), em parceria com

a Câmara Júnior de Jar�gui do Sul, realiza no mês de
maio O Torneio de Bocha Sesc/Câmara Júnior, aberto
para a comunidade em geral'. As inscrições já estão abertas
e podem ser efetuadas até dia 17 de maio, no Ses�. Os
jogos acontecerão a partir de 20 de maio de 2002, nas
dependências da Arsepum (Associação Recreativa dos
Servidores Públicos Municipais), no Bairro Amizade. O

I

valor de inscrição por equipe é de R$ 20,00 (dupla +

reserva). ,

,Este fim de semana, três trios de bocha do Clube Atlético'

Baependi vão participar da primeira competição oficial
do ano, com a presença dos jogadores convocados este

ano: o Estadual de Trio será realizado na cidade de Timbó,
na categoria Adulto. Hoje e amanhã, as partidas têm início
às 8 horas e prosseguem durante o dia. O técnico Carlos
Américo vai acompanhar o grupo.

• CONFRONTO: O JOGO ACONTECE HOJE À TARDE, A PARTIR DAS 17 HORAS, NO PARQUE MALWE�

Ma1wee perde para o Criciúma
e enfrenta hoje oCarlos Barbosa

rico" emErechim.

O jogo começou eom

a Anjo Química pres-I
,

I

sionando a Malwee em to-
'

da a: quadra. Logo aos ,50

segundos Patrick aprovei
tou uma falha de Leandro e

abriu o marcador. Aos llh30

mes, de cabeça, diminuiu
o placar para 3 a 1. Logo
após, Patrick aproveitou
uma desatenção da defesa

e, na cobrança de falta, fez
o quarto gol para a Anjo
Química, enquanto que,

Rogério marcou o segun
do gol da equipe de Jara-
gui do Sul.' \

Aos 1,3 minutos, o go
. leito Paulinho arriscou
chute do meio da, quadra

I' I' "

e fez o terceiro goldaMal-
wee.. Com o gol, o time

\ jaraguaense foi à frente e,

faltando 4 minutos para
encerrar, Manoel Tobias

empatou o jogo em 4 a 4.

Arquivo/CP: Edson Junkes
Em seguida, Xande chu

tou forte e Tigrinho apro
veitou o rebate para mar

nova falha na defesa e' car o'quinto gol de Cri

ciúma, e Patrick fez 6 a 4,

no placar. Aos 19 minutos,
Dão fez o sétimo gol do
time do Sul, enquanto que
Cacau diminuiu segundos
antes de finalizar o jogo.

I

Atletas jogam hoje pela terceira rodada da Liga,Nocional

Jedson ampliou a vanta

gem para 2 a Q. Aos 16 mi

nutos fez 3 a O paraCriciúma,
A Malwee voltou mo

dificada para a segunda
etapa e, logo aos 36" Ja-

Basquete Infantoembuscado

título de campeão do Estadual ,

Homago é campeã da Cofia
Colombo deFutsalfeminino

}ARAGUA DO SUL - A
,

equipe femininaUnerj/Duas
Rodas Infanto se;gue firme

rumo ao inédito título esta

dual da categoria. Na noite
de quinta-feira às atletas

venceram, com facílidade.a
equipe Unisul/Tubarão, por
87 a 43.

Imprimindo uma forte

marcação desde o primeiro
'

minuto, de jogo, as jara
guaense não deram chances

para a equipe de Tubarâo,
atual vice-campeã do Es

.tado. Segundo Patricia, a

equipe realizou jogo'quase
.

/

perfeito, Com uma .defesa
eficiente nos rebates e um

ataque preciso, principal-

Nesta Copa,quem
•

.' �:
I

marca �m g�laço
-- ,.'"

'

"�,o

ea sua' e'lI1,p·resa!',
, ,

- , -',
"

, '.

mente nas bolas de três pon- }ARAGUA DO SUL � A Para esta conquista,'! 6
tos. Ele destaca o desern- equipe Homago/FME técnico da Homago/FME,
penha das atletas mais 'no- sagrou-se campeã da Copa JoséAugusto Caglioni, con-
vas, algumas da categoria Colombo de Futsal femini- tau ainda com as jogadoras

'

Mirim, que não encontra- no, disputada no fim de se- CharIy, Marisa, Geórgia,
ram dificuldades em atua� mana passado, em Schroe- Maradona, Ana, Elis, Ianae
contra meninas de maior der. Para chegar ao título, as e Chaiane. Hoje, o time

idade. As armadoras Lucie- meninas jaraguaenses vence- - estará em Blumenau, onde
ne e Jucinéia foram as me- ram seus três adversários: as jogará contra a �qwpe blu-
lhores.ern quadra, enquanto anfitriãs, Panteras (8' a 2), menauense Chacal, pelas
a ala Josiane foi a cestinha Corupá (13 a O) e Guararni- quartas-de-final da Taça
do jogo, com 21 pontos. rim/Olímpia (7 a 1). O time Bandeirante FM. "Se pas-

.

O grupo infanto volta à deJaraguá do Sul ainda teve sarmos por este adversário,
quadra na sexta-feira, dia 3 Anelize - também con- chegaremos à semifinal para
de maio, quando enfrenta a sideradaaadeta'-destaque- enfrentar a.Contra-Chamas,
AABB!Chapecó. No sába- "

.
como artilheira, corp 18'" d� "J�invillei,; jflforU;�,

do, dia 4, a equipe feminina gols marcados, e' :rvt:árcia, Càglibni, acrescentando que,.
joga em Xanxerê, encer- que sofreu apenas três gols, asmeninas deJaraguá do Sul
rando a participação no como à melhor goleira da têm boas chances de ficar,
primeiro turno do Estadual. competição. com mais este, título.

]ARAGuA DO SUL - A

equipe Malwee foi der
rotada por 7 a 5 pela Anjo
Química, na casa do ad

versário, ,e vai aguardar as

últimas rodadas do returno
da Copa Santa Catarina
para saber se irá ou não à (

fase semifinal. O time jara
guaense ,.enfrenta 'a Inco

plast, de São Ludgero, na
próxima terça-feira, às

20h30, no ginasio Rodol

phoJahn, em Guararnirim,
\ enquanto que Blumenau

receberá as equipes de Cri- .

ciúma (dia 1 de maio) e de
Florianópolis (dia 4).

A equipe de Jaraguá do

SÃO Luís NO ESCOLAR MIRIM Sul viajou ontem para Car-
. los Barbosa, onde enfrenta

O Colégio Marista São Luís obteve um excelente
os campeões da Liga Na-

resultado no Campeonato Escolar Mirim. A instituição ' -: )

cional de 2001, hoje, às 19
de ensino, parabeniza os alunos, atletas, e professores- horas, pela. terceira rodada
técnicos pelo esforço e dedicação. Este é um trabalho, do returno da primeira fa
séfio que vem sendo realizado com a comunidade do

se da Liga Nacional. Ama-
Projeto Educativo Extracurricular, onde atualmente, nhã, também às 19 horas,
conta com 257 alunos, O Colégio Marista desenvolve e

_ aMalwee enfrenta o Atlân
oferece a seus alunos a oportunidade de aprendizagem
e crescimento em várias atividades, como basquetebol,
voleibol, futsal, xàdrez e tênis de mesa, além da capoeira,
caratê e dança ..

,compromiss?,>;

Este é o a'no da Copa, em que nos�a sele§'ão po�e tornar-se·Penta Campeei
.,

(bom, é o que:a gente espera, né?i). Milh&es de brasileiros vão torcer e vibrar
a cada jogo do Brasil e a,Gráfica CP, em ritmo d�'Mulldial, prepara o

brinde ideal para você marcar um gola§Q nesta C:opa: tabela .exclusiva�e
"

personalizada com a marca da sua I!mpresa pCIrQ pre��ntear seus' clientes,
fornecedores, colaboradores (e porque não até se�� concorrentes?).

Tá vendo só? A Gráfica 'CP fuio'passe pérf�ito pra v.ocê marcar esse

golaço! Entre, em contato com nosso pessoai.e peçà um orçamento sem
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léATARINENSE: TIME FEMININO JOGA HOJE NO GINÁSIO DA MARISOL Adeptos do tênis, fundam associação emJS
Equipes infantis de vôlei tê27e;:;os:�rete�

, ,
c

,

o estereótipo de ser esporte

estréiam hoie no Estadual de elite. Agora, este rótulo

'J está para ser derrubado atra-
vés do trabalho da Associa- '

'ção de Tenistas de Jar�á
do Sul, fundada no mês de

fevereiro. Os 47 sócios-fun
dadores' adeptos desta mo-

:
dalidade esportiva uniram

se com o intuito de difun

dir, popularizar e fortalecer
o tênis de campo na região.
"Estamos trabalhando em

.

diversos projetos, vamos
promover torneios; elabo-

]ARAGUA DO Stn, - As

equipes masculina e femini

na de vôlei da PME (Fun
dação Municipal de Espor
tes) estréiam no Campeo
nato Estadual Infantil neste
final de semana. Asmeninas
da ADV/FME/Marisol/
Divina jogam hoje em casa,
no ginásio daMarisol, tendo
como ad�ersários lia line/
Nova Trento, às 10h30, ti
Naja Maricar/Xanxerê, às

18 horas. Amanhã, às 10h30,
enfreAtam o Bandeirante/
Brusque, e, às 19h 30; a

PME/BomJesus/Joinville.
A equipe masculina da

ADV/FME/Marisol está
em Rio do Sul e 'entra em

quadra hoje contra Barão/
Blumenau, à 9 horas, e Santa ,

Catarina/Florianópolis, 'às
17. horas. Os jaraguaenses
jogam ainda amanhã, tendo
como adversários Bom

Jesus/JoinVille, às 9'horas, e
Verde Vale/Rio d� Sul, às

20 horas.

INFANTO - A equipe
infantomas� da ADV/
FME/Marisol não teve

Arqui.vo/CP:. Edson Junkes

Equipe feminina joga hoje no ginásio da Marisol, às lOh30,

urna. boa estréia no Cam

peonato Estadual de Volei

bol, que teve a primeira eta

pa realizada no último final

de semana, emJoinville, on
de perdeu para os três ad
versários que enfrentou:

Barão/Blumenau (3 a O);

Bom Jesus/Joinville (3 a 1);
SER Eliane/Criciúma (3 a

O). "Nossa participação nos
estaduais visa preparar as

. . .

=r=r= para os reglOnrus
dos Joguinhos", diz o téc

nico de vôlei Benhur Spe-
I

rotto.

\

Equipe Mini disputa Torneio Mercosul
<,

,

]ARÁGuA DO SUL - A

equipe Unerj/Duas Rodas
Mini (masculino) participa
neste final de semana do

primeiro Torneio Mercosul
Udesc de Minibasquete, D

'

torneio, que envolve atletas
nascidos até 1990, é uma

realização da Udesc (Uni
versidade do Estado de
Santa Catarina), através do
Centro de Educação Física,

Fisioterapia e Desportos.
A equipe Unerj/Duas

Rodas, campeã' catarinense
em 2000 e vice em 2001,
está na Chave B do torneio,
junto com o Cruzeiro/Ca
nela, a Sogipa B/Porto
Alegre, o FloripaJr e o Tu
barões/Balneário. A Chave
A é compos� por: Ud6sc/
Florianópolis, Adiee/Flo
rianópolis, Bandeirante/

'Brusque, Sogipa A/Porto
Alegre' e Pato Branco/PR.
Na primeira fase .as equipes
jogam entre si, dentro de

seusgrupos, classificando-se
as duas de melhor cam

panha para a fase semifinal.
O técnico da equipe,

Manoel Vieira Neto, vai
contar com atletas dos co

légios São Luís e Divina

Providência.

rar palestras junto as esco

lasxtanto relacionado à par
te física quanto técnica", d�s
taca o presidente da entida

de, Eduardo Vázquez Cla

vera. Ele enfatiza que estão

buscando estabelecer parce
nas com empresas para que
possam apoiar e dar respal
do aos atletas que se proje
tàrem em competições.

O presidente da associ

ação diz que estão estudan

do urn projeto que vis; di
fundir o tênis em escolas

municipais e estaduais da ci

dade. "Inicialmente, vamos-

entrar em contato com os

professores de educação fí
sicas das escolas; solicitar o

apoio deles no incentivo à

prática do tênis. Sabemos

que as escolas não têm a es

trutura necessária, mas po
dem repassar técnicas e re

gras", diz. Um dos projetos
a longo prazo é a constru

ção de urna sede própria,
com quadras poliesportivas.
"Mas para isso precisamos
de apoio do poder públi
co e das empresas da re

gião", enfatiza. (FABIANE
RIBAS)
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