
Fábrica, transferida, para São José dos Pinhais (PR); onde funciona a

matriz, chegou a ter participação decisiva na economia guaramirense
e gerar até 600 empregos, há duas décadas. No fechamento, no final
do ano' passado, estava com apenas 70 funcionários, todos devidamente
indenizados pela empresa, segundo o sindicato da categoria.

Vila Lalau oferece

boainfra-estrutura
A Vila Lalau é U1n dos

bairros mais completos no
que se refere à infra-estrutura

urbana. Próximo ao Centro,i

abriga grandes indústrias e

um comércio bastante inde

pendente. PÁGINA 5

GUINDASTES .-

JARAGUA-
ir 273-1000

estofados e colchões

CRIAÇàE.S EM PAPEL- ARTESANAL

b·�·e,." Í"�.

C,onvites (le"C�$!imento
AlbunsPêtsonalizados
Livro deAssinatura •..

FONE l47l 370-'1467
.JARAGUÁ DO �Ul.. � se

{;

)

DiretQr do CP NutrimentaI vai a
recebe homenagem leilão no dia 2S
o diretor Eugênio VictorSchmôckel foi homenageado pelos

83 anos doJornal CORREIODOPOVO, completados ontem. Artis
tas plásticas ligadas à Ajap, (Associação Jaraguaense de Artistas

Plásticos) criaram uma obra de arte, que representa a trajetória
do jornalista e historiador na imprensa regional. Há 50 anos ele

está na direção do CP. LEIA NO CADERNO ESPECIAL

Artistas plásticas compareceram na sede do CORREIO DO POVO, 'ontem
à tarde, para entregar obra comemorativa pelo aniversário do jornal.
Schmõckel pronunciou-se lembrando da epopéia que foi manter o

jornal no tempo em que a tecnologia não existia e das dificuldades
que os veículos de comunicação enfrentavam já naquela época.

A jaraguaense Rita Cardozo, 28 anos, vai comemorar o Dia das Mães
deste ano em companhia de sua numerosa prole. As quadrigêmeas
Rafaela, Stefani, Eduarda e Heloísa nasceram em 18 de dezembro
do ano passado,' no Hospital e Maternidade Jar_aguá. Completam

,

cinco meses de vida em breve. Página 8
'

(

o patrimônio da antiga fábri�a da Nutrimental S.A., em Gua- I

ramirim, desativada em setembro do ano passado e em fase de I
liquidação extrajudicial por causa' de dívida bancária, irá, a leilão 11
no sábado que vem, às 11 horas, no Hotel Maksoud Plaza, em São

IPaulo. Serão vendidas as instalações e o terreno, com 77 mil metros
,

quadrados, avaliados em R$ 6 milhões. PÁGINA 7

Começou ontem e prossegue até domingo o 210 Rodeio Crioulo Nacional,
promovido pelo Centro de Tradições Gaúchas Laço Jaraguaense. A
abertura do evento contou com a presença de políticos da região e de
pessoas ligadas ao movimento tradicionalista de todo o Estado de Santa
Catarina. Página 9

()utónólnvemo2002Ravell'i
, \

,

Trajes a partir de:

�169,OO Moda Masculina
(!l:®I��i;® �� M�Jll�t\I'�K :lJ;M
EstacionamentoAnexo.
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Mãe ...
LUCIANÁ BÚITNER -.Estudante (14 anos)

É com imenso amor, carinho e gratidão que rascunho humildes
palavras nesta folhàde papel em branco, especialmente para você:
amiga, companheira, conselheira, amorosa, mas, principalmente,
Mãe. Palavra pequena, porém com um significado irradiante;
irradiante de paz, amor, harmonia, carinho, educação, assim como

o seu, que rrão é, talvez apenas uma luz no fim do túnel, é a luz

antes da entrada, durante o caminho e após a saída.
( O que eu não entendo é porque a sua luz se apagou quando

estávamos quase chegando ao fim desse túnel, onde vivemos
tantas alegrias e ultrapassamos tantos obstáculos. O maior

problema é que o seu obstáculo era gigantesco; maior do que o

de qualquer alpinista que tente escalar o monte Evetest, ou mais

longo do que dar a volta ao mundo. É ... infelizmente, quando
você estava quase no topo do monte, quase no fim da volta, foi
como se a sua corda tivesse arrebentado e você foi caindo, caindo.,
até que chegou ao chão, mesmo sendo que, naquele momento,
você também subiu, e subiumuito mais do que a altura de qualquer
lugar deste mundo; você chegou ao céu, também chamado de

paraíso, 'talvez para rever. amigos ou até para não mais sofrer;
aquele sofrimento que, mesmo sem intenção de ser demonstrado,
podeser visto e constatado por qualquer pessoa, independente
de idade ou pens�mento individual, raça ou religião.

Guardai na lembrança, além de tudo, .as suas mãos; mãos
, carinhosas que acariciavam me� rosto a todo insrante.iàs vezes,
até, por nenhum motivo, ou, em outras, por 'todos os motivos

., ,',

possíveis. Não sei porque, mas lembro delas quando penso em

você, pois suas mãos me.guardavam do perigo, eram elas que
me geravam proteção.

Penso também nas mãos do médico, onde, por muitas ve�es;
Deus esteve presente se encarregando de conduzir suas mãos,
mesmo em segredo, mas. ele estava lá, em todos os.momentos,
tentando fazer com que aquelas mãos que já fizeram tantos

.' enfeamos alcançar vida nova, fizessem com que você

permanecesse ao nosso lado, vivendo intensas alegrias.
Infelizmente; isso não foi possível, você se foi, e agora a única

alegria é ter dito a você, sempre, constantemente, que te amo,

que nunca irei te esquecer, jamais poderei te esquecer, mesmo
não podendo te ver, sei que você está aqui, a todo instante,muitas
e muitas vezes, no pensamento; sempre e eternamente no coração,

_

Saudades... palavra que exprime tudo o que um coração sem

voz quer dizer, pedindo para que volte, tentando obter um abraço,
e implorando pára que fique.

Também saudades é o que sinto por você agora, neste
momento, e, sem dúvidas, eternamente. Saudades de seu rosto,
de seu sorriso sublime, d7 suas lágrimas que desabafavam e faziam
rolar-minhas lágrimas, de seus olhares profundos, de' suas mãos

que acariciavam ... Saudades, talvez, até, de suas broncas; broncas
que educavam e me faziam refletir, pensar nos meus erros e

acertos, nas minhas alegrias e também nas tristezas, pensar em
mim e em você, mãe e filha, amigas, companheiras inseparáveis.

Pensar, refletir, imaginar, descobrir, saber... Você se fez

presente. durante-exatamente 13 anos e 11 dias da minha vida,
convivendo juntas, lado a lado, dividindo momentos e emoções. '

Isso foi 9 bastante para você me ensinar tudo, me ensinar a amar,
me ensinar a ser pe�&oa carinhosa, me ensinar a viver. E foi com
esse mesmo ensinar onde aprendi que a pérola preciosa de cada
um de nós está sempre presente em nossas vidas e muitas vezes

não percebemos. Esta pérola é de valor inestimável, e eu não a

tenho. Agora 'que ela foi embora, percebi que chamava-se Mãe!
Saudades ...

r
I
,

II

II,

I, I

I
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I � Artigos para Carta dó Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo '

e-mail: cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para
.

contato. O jornal se reserva o direito. de sintetizar o' texto e fazer � correções ortográficas e gramaticais necessáriaS.

o

A questão dos combustíveis

Os textos e colunas asstnatIos são de respqnsabilidmles exclusivos dos autores, não reflettnJo, necessariamente, a opinfiío do jOl1UlI.
I '

'

,Finalmente a Câmara de

Vereadores tratou de um as

sunto que a população re

clama há tempos: uma dis

cussão mais detalhada do ql:le
está acontecendo com os pre
ços dos combustíveis em Ja-

,

, raguá do Sul e região. Que não
pode ser considerada esgo
tada. Os depoimentos dados

por empresários que atuam na

distribuição dos combustíveis
na cidade, na última sessão do

Legislativo, representam uma

face só da moeda. Não havia

ninguém na sessão apto para
contrapor argumentos.

Missão que talvez deva ser

entregue para os deputados
estaduais q�e estão acom

panhando a questão dos pre
ços dos combustíveis ou al

gum setor responsável pela
fiscalização. 1).. Câmara nâo

pode ser simplista e deixar o

assunto por encenado. O que
também não significa, é claro,
a condenação dos distribui
dores de combustíveis na

região, que apresentaram
argumentos bastante válidos,
como a margem pequena que
sobra em função dos custos da

r .'

Chega�admitir que eth
iàraguJJdo Sul tudo é

maiscaro, simplesmente
porque a população tem

poder aquisitivo
razovelmente alto.

atividade e dos impostos que
incidem sobre o setor.

.

\

Mas estes são' problemas
.comuns aos distribuidores em

todo o País. A atividade em

Jaraguá do Sul não é nenhu

ma ilha, separada do contex

to, em que, as coisas sejam
diferentes. Aproveitando a

expressão "custo 'País" ou

"custo Brasil", que se tornou

. comum, ultimamente, está
na hora de a população local
dar um basta no ,"custo Ja
raguá do Sul". Em, outras pa
lavras, chega de admitir que
em Jaraguá do Sul tudo é mais

cato, simplesmente porq1le a

população tem poder 'aqui�
sitivo rizovelmente alto. '.

O que, aliás, -é uma in

verdade. O que existe é uma

notável concentração de renda
de uma parcela da população,
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enquanto outra sobrevive a

duras penas. Se os preços da

região estão dentro do nomal,
como defenderam os empre
sários que compareceram para

depoimentos na Câmara,
como se explica então que,

após, a vereadora Lorita

Kartens
.

ter lctrado o assunto

para discussão no Legislati�'o,
os preços do produto tenham

diminuído na cidade?
Outra situação lame�tá

vel e que deveria exigir até uma
posição mais ativa dos verea

dores deGuaramirim, em bus

ca de esclarecimento, é sobre
o que acontece na base de

distribuição da Petrobras, no
vizinho Município. Se os dis
tribuidores mais pr�xirriOs,
como os de Jaraguá do Sul,
estão evitando comprar na
quela unidade, o que dizer de

Outras cidades distantes, en
tão:
,

.

Parece ser de pouco be

nefício social, prevalecendo
isso, contar com a unidade da
Petrobras no Município..Ou
de resultados para 'o movi

mento econômico de Guara-
. I

mirim, no mínimo discutívei�.:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Levantamentcl feito pelo psicólogo argentino Jacobo
Waiself1l�z e contido no livro "Mapa da Violência: os
jovens do Brasil", 'que está sendo lançado no País,
revela que, para cada jovem europeu, com idade entre

15 e 24 anos, vítima de homicídio, morrem 200 só

no Rio de Janeiro. A publicação apenas confirma

aquilo que já sabíamos: que a juventude brasileira,
não só os cariocas, está numa verdadeira carnificina

por motivos que vão desde a exclusão social até o

envolvimento com as guerras do narcotráfico, além
dos problemas diversos que levam ao desvio de

comportamento. Essa constatação leva à indagação
sobre os reais efeitos dos investimentos sociais e dos

gastos com educação no Brasil.

JUDICIÁRIO
A AMC (Associação dos

Magistrados Catarinen

ses) realizará na próxima
sexta-feira, às 10 horas,
no plenário da ,Assem
bléia Legislativa, em Flo

rianópolis, ato denomi-

.nado Dia Nacional de

Mobilização pela Demo
cratização do Poder

Judiciário. A manifes

tação, que acontece no

mesmo dia em todo o

País, tem como objetivo
viabilizar a participação
dos juízes de primeiro
grau na escolha dos' diri

gentes dos 'tribunais de

Justiça.

BIO IV
o governador Esperi-\
diãoAmin e o presidente
do BID (Banco Intera

mericano de Desen

volvimento), Enrique
Iglesias, assinaram quinta
feira, em Brasília, o con

trato de financiamento

do BID IV. O progra
ma prevê a pavimenta
ção de 500 quilômetros
de novas estradas em San

ta Catarina e a recupera
ção de outros mil em ro

dovias já existentes. No
total serão investidos

US$ 300 milhões em

obras rodoviárias, sendo
que US$ 150 milhões d�s
recursos são do BID, e

o restante do 'Governo
do Estado.

ENTRE ASPAS _

"SERÁ QUE NÃO ESTÃO BATENDO NA PORTA ERRADA?"
(Locutor noticiarista Rudimar Braga, na Rádio

Jaraguá AM, querendo dizer que a questão dos

preços elevados dos combustíveis, em Jaraguá
do Sul, não pode ser discutida só corri os

empresários do setor) I
Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

lt.tt1&t!t;, ,1'%.a" ,f!J1IIF Altevir Antonio Foga� Junior �
, OAB ISC 2969·B

Osvalina Vargas Rodrigues
\ ,OAB/se2968·B

Rua 25de Julho, 234· Bairro 1110 Nova· Jaraguá do Sul/se Fone/Fax: 370·8866
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I SAINDO: DESCONTENTE COM O ATENDIMENTO QUE RECEBE DA PREFEITURA, WINTER QUER DEIXAR O PSDB

Vereador alega que govemb
municipal não atende pedidos

Niumnega faltade atendimento e consideraatgumentos 'fuígeis'

]ARAGuA DO SUL - O

vereador Adernar Winter,
52 anos, quatro mandatos,
'quer deixar o PSDB. Ele

alega descontentamento

com o atendimento que re

cebe das secretarias do go
verno da coligação Mais

Jaraguá do Sul (PSDB/
PFL/PPB), apesar de per
tencer ao mesmo partido
do prefeito Irineu Pasold.

Quinta-feira ele procurou
a presidente do diretório

tucano, Niura Demarchi,
para comunicar a desfilia

ção, mas ela pediu que
Winter aguardasse ainda al
guns dias, para discutir a

questão.
- Quero que me apre

sentem uma reivindicação
minha que tenha sido aten

dida pela FME (Fundação
Municipal de Esportes)
-, exemplifica o vereador,
acrescentando que os pe
didos atendidos na Secreta

ria de Agricultura "podem
ser' contados nos dedos" e

os do setor de Obras, "são
muito pouccys".

Winter diz que, já no

ans> passado, queria deixar
o partido, quando também
foi demovido por Niura,

Adernar Winter está exercendo o quarto mandato no Legislativo

com quem assumiu com- citado pelo prefeito por is- eleições, haverá protesto e liprornisso de continuar so, por ocasião de um chur- a passagem de veículos

apoiando os projetos do rasco realizado no Bairro será bloqueada no local.

governo municipal até ju- Rio Molha. Mas na prática, Se Winter, concretizar

nho deste ano. Segundo isso não funciona, reclama, sua intenção, desligando-se
Winter, ele não é o único porque em quase um ano do PSDB, o governo mu-

descontente com a ad- e meio de governo só fa- nicipal continuará tendo a

ministração, e pelo menos lou com Pasold no gabine- maioria dos vereadores no

quatro ou cinco outros ve- te duas vezes, além de a Legislativo, mas a bancada

readores da coligação tam- Prefeitura não ter concre- dos tucanos, que era a rríai-

bérn estariam insatisfeitos. tizado uma de suas prin- ar de todas, com cinco

"Eu, pelo menos, estou cipais reivindicações no vereadores, vai igualar-se a

sendo ,fr�co e coerente, e Bairro Garibaldi. dois outros partidos da co-
não fico criticando na tri- - Com a verba rece- ligação. PPB e PFL têm

buna ou nos bares, como bida, era p�ra ser. pavi- quatro vereadores, cada.

tem acontecido", acrescenta. mentados {2 km da es- Winter disse que não in-

Ele lamenta ter chega- trada, mas fizeram só 1,5 gressará em outro partido.
do a este impasse, pois km -, lembra, acrescen- O filho do vereador,Wan-

\ .

tando que os moradores dedei Adernar Wi?ter, desempre constou como sen-

do vereador fiel ao gover- estão descontentes e que, 21 anos, já assinou a des-

no municipal, sendo até se o asfalto não sair até as filiação. (MILTON RAASCH)
,

que está acontecendo é que
o governo municipal não
"faz mais 'clientelismo, com

aparente exclusividade,
mas segue um cronograma
de obras, no qual cada
vereador tem sua quota",
diz.

Ontem à tarde, Niura
convocou as lideranças do
partido para uma reunião
no começo da tarde, com

A presidente do dire
tório do PSDB, Niura
Demarchi, negbu ontem

que a administração mu

nicipal não esteja atenden
do as reivindicaçõesctobras

/ e serviços do vereador
Adernar Winter (PSDB).
Ela também considera

"frágeis" os argumentos
dele para justificar o pe
dido de desfiliação. "O

a participação dos mem

bros da Executiva, verea
dores e integrantes do
Conselho de Ética, para
discutir o impasse com

Winter. Na opinião dela, o
vereador "coloca o partido
numa situação difícil",
quando diz que o Execu

tivo não atende seus pe
didos. Niura já conversou

com o prefeito Irineu

Pasol? (PSDB) sobre a

questão, e adiantou que o
Executivo não fará ne

nhuma manifestação en

quanto não receber um

comunicado oficializan
do a decisão.
- Não é só oWinter

que/precisa ser atendido,
fica complicado dar'
atendimento individual

-, comentou. (MR)

Huurnmm que Gostoso!!!
Experimente as novidades nas suas Lo·as Mime.

Posto Mime 1 PostoM'" , ..... to RIo do Júlio
Rua Walter Marqu'ardt Ao lado da Caraguá RUlI Moi, castelo &lInca.
Ja""luá do Sul - se Jaraguá do Sul � se ' 5chroeder· se I
.....loM_3 Po81oM_7 Po8IoApIú••Rua Bernardo Oombusch Rua Rein'oldo RAu Rua Qulntino Bocaiúva I'Jaragua do Sul - se Jalilguá do Sul - se Apiúna -SC
Posto Mime 5 PultoMíne • Auto'Po.lo VitÓlill I rRua Epit>Íclo Pessoa Rua Pref. WaldemarGrubba Rua Brusque

Jaraguá do Sul - se Jaraguá do Sul· se najal·seAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.INTERPELADOS: DISTRIBUIDORES EXPLICAM Nq LEGISLATIVO OS PREÇOS ALTOS DOS COMBUSTfvEIS

Empresários alegam os custos e

impostos para justificar. excessos
Jaraguá do Sul -

Representantes dos postos
de venda de combustíveis

compal;.eceram quinta
feira à noite na Câmara de

Vereadores, par� dar expli
cações sobre os preços
que os distribuidores estão

praticando na distribuição
, de combustíveis em jara
guá .do Sul e região. A su

gestão para a convocação
dos empresários partiu da
vereadora Lorita Karsten

\(PMDB), que pesquisou os
preços em mais de 30
estabelecimentos entre

Jaraguá do Sul e Floria

nópolis, e confirmou a sus

peita da comunidade: os

di�-tribuidores locais estão
entre os que pratiéam os

preços mais elevados efu
todo o lfstado.

I
' O sócio-gerente da

rede de postpsMime, Pau
lo César Chiodini, citou os /

custos elevados e os altos

impostos que incidem so

bre o Setor, além' da poli
tica da própria Petrobras

que trabalha com o pro
duto cotado nos mesmos

r . . "-

preços rnternacionais para
o mercado interno - na

base deUS$. 26, penalizan-

, Foto Téo 8090
Representantes de postos foram à Câmara, quinta-feira
do o consumidor brasilei- Sul com Blumenau e outras

roo "Não somos nos osvi
Iões da história", acentuou
Chiodini, dizendo que a.
categoria considerou o

portuna a convocação do

Legislativo, para que ficas
sem esclarecidas as dúvidas.

Segundo ele, os distri
buidores trabalham com
uma margem de J6% so

bre o preço do litro do

produto, cerca de R$ 0,30,
e dessa fatia têm de extrair
uma série de despesas.
Tanto ele quanto Lourival

José Demarchi, do Posto

Marechal, insistem que os
\

preços praticádos na re

gião estão na "média nor-

1l1al". Argumentam que
diferenças de preços na

comparação de]araguá do

cidades, onde os valores
cobrados são menores,
devem ser atribuídas tam

bém à concorrência. entre

os estabelecimentos que es

tão no mercado e não sim

plesmente confundidos
com cartelização.

Na conversa com os

vereadores, também expli
caram porque estão bus

cando combustível em A

ta�cária e não na central de

distribuição, da' Petrobras
em Guaramirim, expli
cando que, pOl; incrível que
possa parecer, o custo, é
menor na cidade para
naense, Pelo simples fato
de que para comprar gaso
lina em Guãramirim, o

distribuidor tem que arcar

com o custo adicional de

R$ 0,02 a R$ 0,03, sobre o

litro de gasolina, cobrados
pela Transltetro para bom
bear o combustível via'

oleoduto, acrescidos. de

taxa de distribuição na re

gião.
I Os questionamentos le
vantados pelá vereadora
Lorita já tiveram pelo me

nos uma conseqüência prá
tica: os preços da gas'olina
baixaram na cidade, dos R$
1,91 cobrados na época
para R$ 1,86.

GUARAMIRIM -

Os vereadores Salim
-

De

quêch (PFL) e Belmor Ber
nardi (PPB) querem as pre
senças dos distribuidores
locais na Câmara de Gua
ramirim, segunda-feira, pa
ra' também questioná-los.
A reclamação deles é- de

que "a cidade tem o com

bustível mais caro do
Estado". Existem cerca de

30 postos na região do

Vale do Itapocu. Os dis

tribuidores constituíram

recentemente, um núcleo

setorial, que funciona atra-
. vés da Acijs (Associação
Comercial' e Industrial de

Jaraguá do Sul). (MR)

Protocolado pedido para tirar Lazzaris da presidência
-,

]ARAGuA DO SUL - O
vereador Marcos Scar

patto (PT) protocolou no

início da semana, pedido
pela destituição do pre
sidente da Câmara de Ve

readores, Vitória Lazzaris

(PPB), mediante a alega
ção de que "ele, des
conhece o Regimento In
terno, tem dificuldades pa-

.

raexercer a tarefana pre
sidência e complica a atu

ação dos vereadores da 0-

posição", deixando que
pedidos de informações
encaminhados ao Execu
tivo fiquem sem resposta,
entre outras razões.

Scarpatto só conseguiu
\

duas assinaturas para pro
tocolar o pedido e garanti!
que seja apreciado em ple
nário, onde os vereadores

.. poderão tanto confirmar o

processo pela destituição de
Lazzaris, ou simples-mente
desconsiderá-lo. Corrobo-

iraram com Scarpato na

solicitação, seu colegaJosé
Pentiuck dos Santos e Ivo

Petras Kondl (pMDB). Em
sessão recente da Câmara,
o desempenho do presi
dente foi duramente cri

ticado, inclusive porverea
dores _governistas, perten
centes aos partidos da co

ligação Mais Jaraguá do Sul.

Contribuiu para o des

gaste de Lazzaris, perante
seus críticos, a indefinição.

em relação aos benefícios

queteria prometido quan
do em campanha pela Presi
dência da Câmara, como
aquisição de telefo-nes ce

lulares, aumento de salários
e contratação de 'mais as

sessores, parlamentares.
Nenhum projeto tratando

desses benefícios sequer

chegou\ �. ser formulado,
,

mas a re�ercussão perante
a opinião pública foi

intensa. (MR)

/

A Rádio Comunitária de Massaianduba deverá

funcionar a partir de junho deste ano. A previsão é

do prefeito Dávio Leu (PFL), diante da aprovação
do processo relativo ao funcionamento da emis�ora
em duas comissões daCâmara Federal, r�centemente.
Amatéria está indo agora para o Senado e a tramitação
deverá ser rápida. Leu credita ao apoio recebido do
deputado federal Vicente Caropreso (PSDB) e do

senador Jórge Bornhausen (PFL) o desenlace do
processo, que finalmente deixará a rádio funcionar

em ca�áter oficial. Ele aproveita para pedir o apoio
da comunidade na equipagem da emissora.

RESULTADOS
Aproximadamente 32 mil pessoas compareceram na

Fecarroz, concluída no domingo passado em
, ,

. I
Massaranduba. Dessas, em torno de 20 mil pagaram
ingressos. Levando em conta o movimento com

expositores e pessoal de apoio e serviço mobilizado, ,

o público que compareceu np evento chega a 35 mil

visitantes. Os números são do prefeito Dávio Leu,
que diz ter ficadomuito satisfeito com os resultados.

HOSPITAL LULA
A Acijs (Associação Co

mercial e Industrial de

jaraguá do Sul) deverá
mesmo engajar-se na

iniciativa do Partido dos
Trabalhadores que traba

lha para a vinda de Lula a

Jaraguá do Sul. O pre
sidente da entidade, Pa-ulo

\ Mattos, distribui nota
informando que foi

algut}s meses,mas a tran- oficializado convite ao

sação final não aconte-
. lider petista para a reunião

A compra definitiva do"
Hospital Sagrado Cora

ção de Jesus, em Mas
saranduba, pela empresa
Humana Urgente, em
Jaraguá do Sul, não saiu.

As Irmãs Franciscanas da
Santíssima Trindade che-

garam a alugar as insta
lações do hospital por

ceu. Resta ver o que a-
"

contecerá agora, pois o

Pronto-Atendimento já
nãofunéiona no hospital.

com os empresários, no
Cejas (Cennu Empresarial de
Jarnguá do Sul), no dia 21 de
maio

FÁRMÁCIAS
Ainda não foi resolvido o problema da falta de plantão, \

24 horas das farmácias em Guaramirim. Os

estabelecimentos que estão na cidade há mais tempo,
argumentam a necessidade de um rodízio semanal.

Dr. Pedro 'ChuJi
.

Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff

,Áh
'l!JI

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO\
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

CuouIlAdvo..... AuododooSIC Rua Donaldo Gehring,� 135 - CXJPostal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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,QUAIS AS MELHORIAS QUE O Bairro Vila lalau precisa?
,

I

"O que consideramos primordial, pelo menos

aqui na nossa rua (Professor Henrique Geofert),
é o asfalto e a limpeza dos terrenos baldios.

Asfalto está difícil porque alguns
moradores não aceitam pagar pelo serviço, mas
acho que pelo menos o antipó deveria ser

colocado aqui. Outro, problema é o mau cheiro,
especialmente à noite. A Vila Lalau tem muitas'
indústrias e a poluição ambiental está ficando
visível."

"Eu moro aqui há dois anos e meio e acho que a

Vila Lalau é um dos melhores locais de Jaraguá
do Sul para se viver. Aqui tem de tudo,

praticamen�e
ião falta nada. Mas acho que as .

ruas, por ex lo/poderiam receber mais. cuidadopor parte d refeitura e também dos moradores.
As calçada ambém não são bem cuidadas e os

terrenos abandonados deveriam ser limpos. No
mais, não tenho nenhuma reclamação, porque ii
Vila Lalau tem de tudo U(1l pouco."

"A Vila Lalau é um lugar bom. Aqui a gente
encontra tudo que precisa e praticamente não

falta nada para os moradores. Mesmo assim

acho que as ruas poderiam ser melhor cuidadas,
especialmente as calçadas, que estão

irregulares. A coleta de lixo também não é das
melhores. O lixo fica jogado nas calçadas e, às

vezes, o caminhão não leva tudo, não entendo o

motivo'. Outra coisa que poderia ter por aqui é

policiamento."

"Aqui na Vila Lalau o.que precisamos, com
urgência, é de um postá policial. Seria importante
porque iria intimidar os motoristas que trafegam
em alta velocidade e também a garotada que

gosta de bagunçar e depredar as árvores das ruas.

'Acho também que deveria ter asfalto em todas as

'ruas. Algumas ruas são bem cuidadas, mas têm
outras que parece que foram abandonadas pela
Prefeitura. Oi terrenos baldios q�e ainda existem

no bairro também precisam de limpeza."

VILA LALAU É UM·DOS BAIRROS MAIS

Um pouco da história,
A Vila Lalau, segundo moradores mais antigos, teve crescimento
acelerado a partir da instalação de grandes indústrias, que
estimularam a ocupação do local por pessoas de outras cidades e

de outros Estados. Dizem os mais antigos que o nome dó local
surgiu porque a vila era considerada ponto de encontro de
ladrões. Alguns afirmam ainda que o primeiro nome era Cachaça
Velha, devido â' presença de um alambique na região. Atualmente,
a Vila Lalau tem seu espaço garantido como um dos locais de
melhor infra-estrutra urbana do Município.

estruturados do Município
A Vila Lalau é um dos bairros mais

bem servidos em questão de infra

estrutura. Próximo ao Centro, a Vila
Lalau tem uma população estimada

em aproximadamente 3,5 mil

pessoas, segundo dado� do IBGE

.(Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). A característica urbana da

Vila Lalau é a principal referência do

bairro, que possui escolas, creches,
comércio auto-suficiente e, inclusive,
agências bancárias.
A presença de indústrias de grande
porte na Vila Lalau, como a Weg e a

Marisol, colaborou para o

crescimento urbano do bairro e com

;
a implantação de uma infra-estrutura
que atende a população de forma

considerada razoável pelos próprios
moradores. Possui um fluxo intenso

de veículos e tem na Avenida'

Waldemar Grubba um dos

principais pontos de referência.

Mes�o assim, algumas necessidades

são bastante visíveis, como as

melhorias de ruas, limpeza de

terrenos baldios e conservação de

,

calçadas. A poluição sonora e

ambiental (mau cheiro e fuligem)
também preocupa, embora apenas

I

uma pequena parcela dos moradores

questione o assunto.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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XXIX CONGRESSO DA ADJORI/SC

Muita informação, debates, prêmio e turismo
Mais de 170 empresários ejornalistas de 70jornaismembros daAssociação dos

Jornais do Interior de Santa Catarina estiveram reunidos no XXIX Congresso da

Adjori/SC, realizado nos dias 03, 04 e 05 de maio no Marambaia Cassino, Hotel e
Convenções, emBal
neário Camboriú,
mostrando a força e

as perspectivas de
crescimento e

integraçãodasempre
sas de comunicação
local.

O fortalecimento
dos jornais do interi
or foifomentado com

motivação e demons
tração de experiênci
as dejornais que su
peraram as próprias
expectativas. '

Auditório lotado em toda a programação
Os melhores de 2002 em noite de gala

<,

A concorrida entrega do Regional, na categoria Re
rêmio Adjori de Jornalls-. portagem Pautada, entre
o - Os Melhores do Ano,li.fjue pelo presidente da

espondeu às expectativas (pâmara de Vereadores,
apresentou os destaques Antônio Manoel Soares
e 2001 nas categorias Santa (foto' 2), Jornal de
elecionadas. Dentre os Bairro, com o Editorial, en-
19trabalhosde31 jornais tregue pelo senador

articipantes, seis dividi- Casildo Maldaner (foto 3),
am os R$. 9,5 mil, sendo o Tribuna Catarinense, ,com
ornai Perfil, de Rio a Charge, entregue pelo
egrinho, o grande vence- ex-prefeito de Balneário
or da noite, recebendo Camboriú. Leonel Pavan
as mãos do presidente da (foto 4), O Município, com
djorilSC, Miguel Ângelo o Design Gráfico, entregue
obbi, o troféu de Melhor por Osmar de Souza
o Ano, por ter sido esco- Nunes Filho, Mazoca, se
hido nas categorias Repor- cretário de Turismo (foto 5),
agem Livre e Anúncio Pu- e o Correio do Povo, esco
licitário (foto 1). Ihido com a melhor fotogra-
Também receberam o fia.

A escolha dos melhores

Motivação foi o tema ini
ciai do Congresso, dentro da
palestra "Como transformar
idéias em resultados", minis
trada pelo showman Edgar
Schültz (foto 1), que falou de
qualidade e realização de

projetos eficazes.
A palestra "Como con

quistar novos clientes", con
duzida por Flávio Corrêa,
Diretor Comercial do SBT

(foto 2), mostrou um pouco
da vasta experiência de Fa-

. veco, na mídia, defi
nindo objetivos e

agregando forças.
Descontraído, Fave
co apontou algumas
estratégias de como
atrair clientes, dando
Qxemplos bem humo
rados de como con

quistou as dez maio
res contas do país.

José Carlos
Alves Ribeiro, con-

.

sultor da Abrajori

(foto 3), respondeu algumas petência.
dúvidas e apresentou aos A programação de plená
presentes algumas modifi- rias contou com a aprova
cações na legislação, atra- ção de alterações e adequa
vés do levantamento do ções no prêmio Adjori de
ponto de vista legal das Jornalismo e no Cadastro

questões. Catarinense de Jornais,
A apresentação de Ca- além da eleição dos novos

ses de Sucesso dos jornais integrantes do Conselho de
Diário O Atlântico, de Ética eConselho Fiscal (foto
Itapema (foto 4) e O jornal, 6) e da apreciação e vota
de Concórdia (foto 5), que ção dos demonstrativos fi
mostraram que o sucesso 1 nanceiros do exercício abril/
é possível com garra e com- 2001 a abril/2002.

nas categorias foi avaliad
por Elóy Simões, professo
e Chefe do Departament
de Idéias do Curso de Co

municação Social d

Unisul, Hermínio Nunes

Repórter-fotográfico, Moa
clr Loth, Assessor de Co

municação Social da Edi
tora da UFSC e Francisc

Socorro, Diretor Executiv
da Carlos Paulo Comunica

ção e Promoção, que rece
beram placas de agradeci
mento.

O Destaque ADJORI
SC Edição 2002 foi entre

gue a Januário Raimund

Serpa Filho, gerente de ar
ticulação do Sebrae/Fpoli
(foto 6), pelo grande apoi
à entidade ..

O XXIX Congresso da
ADJORI/SC contou com o

apoio da prefeitura de Bal
neário Camboriú, Badesc,
Sebrae, TAM Linhas Aére
as, Lions Clube, Parque
Unipraias, Complexo Cris
to Luz, Gráfica RioSul,
Marambaia Cassino Hotel e

Convenções, Hotéis Pecon,
Hamburgo, San Marino,
H.M., Plaza Camboriú,
Sibara Flat, Marimar e San
Remo, que oportunizaram a

apreciação da cidade pordi
versos ângulos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



www.duasrodas.com

IDuas Rodas·

����!!�!��
"

,PARA A INDÚSTRIA DE AUMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO 83 ANOS CORREIO DO POVO SÁBADO,

J" lf/fIIiII

ASSOCJAÇAQ QUER BUSCAR
i •

mais reconhecimento para o artista
o crescimento do número de espaço
adequado para exposições coletivas e

individuais foi muito importante, nos
últimos anos, para que o artista

jaraguaense pudesse mostrar o seu

talento. Esta é uma das bandeiras
defendidas pela 'Ajap que, agora, quer
buscar uma maior valorização da

profissão do artista junto à
comunidade.
A presidente Valdete Hinning lembra

que, apesar do crescimento do número

.

de exposições, existem muitos artistas
que ainda hão conseguiram se projetar
em virtude da falta de valorização dos
seus trabalhos. "Esta expansão
aconteceu de forma natural, mas
poderíamos ser maior não fosse a falta
de valorização", disse.
Mas como se deve valorizar o artista
plástico jaraguaense?�A pergunta que
não quer calar, conforme o grupo, está

no conceito de que trabalho de artista serve bem para eventos

filantrópicos, ou, ainda, o profissional jaraguaense é muito bom
mas na hora de contratar um artista prefere-se o de fora da
cidade.
.Uma das idéias da Ajap é fazer um lobby junto à comunidade
para reverter este pensamento e promover maior divulgação dos
trabalhos locais. "Vamos procurar, principalmente, as empresas
onde existe capital. Devemos evitar o 'gastar fuera' pois senão
iremos 'expor lá fuera', ironizou Arlete Schwedler.
Outro aspecto a ser trabalhado diz respeito à conscientização do
associado em participar das reuniões da entidade. Com cerca de
30 associados, apenas oito e no máximo dez integrantes decidem

, pelo grupo. "Os artistas querem participar mas não arregaçam
suas mangas em prol dos projetos da .Ajap. Não basta apenas

expor. Tem que correr atrás dos projetos", enfatizou Valdete. As
reuniões acontecem no Centro Cultural de Jaraguá do Su_l, todas

<,

as primeiras quartas-feiras de cada mês.
No dia 27 de maio será aberta uma exposição sobre Copa do
Mundo no Museu Emílio Silva, localizado no antigo prédio da
Prefeitura de Jaraguá do Sul. Ao mesmo tempo, numa parceria
com o Sesc (Serviço Social do Comércio), a Ajap está propondo
um projeto de adoção do artista por parte da iniciativa privada,

�
Indústria Têxtil Ltda.
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SIU COMPUTADOR A PARIIR DE 12 VEZIS SEM JUROS

COM

RUAjPJlES. EPITÁCIO PUSOA, 111

FON"371 ·0087

Reciclagem de lixo, educação no trânsito, saúde
n bucal{ preservação do meio ambiente, história do

nosso povo e do Paes são assuntos dlffcéls para
urna criança assimilar, certo? Errado, Quando o'
assunto é abordado em forma de história em
quadrinhos, as crianças (e os adultos também)
entendem a mensagem com mais rapidez, eficácia I

em uma leitura muito mais divertida.
Portanto, se sua empresa ou repartição de governo
quer abordar um assunto sério sem que ele pareça
digamos.•• sério demais, deixe que a gente
resolve.

/

Ah, também somos especializados em quadrinhos
personalizados para treinamento e qualidade total,
entre eles 5S e ISO 9000.

GUIA ,FÁCIL
\. ,

I

CONTRATA
(Pessoas com veículo para

j

distribuiição da lista telefônica) ,

Interessados comparecer:
R. Paulo Papp (anexo Hotel
Norte - atrás do Angeloni)
Tratar: (47) 222-1900

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 2i! à 6i! feira,

consultando com carta tarô e cigana.

Fone: 370-8074/9975-2351
R. Aldorada Pradl, 246'· Jaraguá Esquerdo (sobrado enfrente bolacha Arco íris)

SCANNER - Vende-se, 9600dpi.
R$ 200,00. Tratar: 37Q.0558, ou em

frente ao Colégio São Luís, no
R$ 1,99, c/ Eli.

SELOS - Vende-se, coleção,
comemorativos do Brasil', blocos e

I de blocos, de 1900 a 2000,
completa. Tratar: 371·9543 ou

9973-8747.

I SERRA FITA - Vende-se para açougue.
Tratar: 376-1699.

I SOM CCE - Yende-se, ou'froca-se

,,'por TV 29', carrossel, 3 cds,
,

4.000W, digital c/ controle,
seminovo. R$ 600,00. Tratar:
371-8153 ou 9122-6233.

SOFTWARE - vende-se, estoque,
educativo e de digitação, p/

: usuários de inf. e escolas de ed.
infantil. Tratar: 370·3623 ou

371-5006.

TABELA DE BASQUETE - Vende-se,
'infantil, c/base. R$150,OO. Tratar:

, 37Q.1973 ou 9975-1299, c/ prof.
.Adernar,

TECLADO -Vende-se, modo TSR
Yamaha. R$ 300,,00. Tratar: 37Q.
2718.

TECLADO - Vende-se, marca
Cassio. R$ 100,00. Tratar:

,9117-9257.

TELHAS - Vende-se, 4200, usadas.
R$ 200,00, nego Tratar: 370-0168,
c/ Armanda.

, TELEFONE - Vende-se, prefixo 376.
Valor a combinar. Tratar': 9992-5253.

TELEFONE - Vende-se, prefixo 370.
Tratar: 275-2277, c/ Mara.

i
, TELEFONE RURAL - Compra-se.

I IIITratar:
(47) 9t26-9107, c/ An�ela

,ou (41) 442-liW66, c/ Fernanda. I

TiTULO PATRIMONIAL - Vende-se,
Soco Acaral.. R$ 200,00. Tratar:

19967-9864.I '

1_

['TITULO
PATRIMONIAL - Vende-se,

[Beira Rio. R$ 250,00. Tratar:
!372-2354. '

,TOCA DISCO - Vende-se,
profissional, OS 47, pró-linha. R$

1,100,00. Tratar: 274-8141, c/ Virgflio.

['TOLDO - vende-se, semi-novo.

',;R$ 100,00 nego Tratar: 370-9005.

il'RbCA-5E - Carro no valor de '

R$ 30.000,00 p/ casa de material.

,
\

MOVEIS
ANDREONI

Tratar: 37Q.1161.

TV 20' - Vende-se, marca
Panasonic, c/ 1 ano de garantia. R$
400,00. Tratar: 274-8404.

OFICIINA DE TORNEIRO - Vende-se,
COITIPI. Tratar: 371-5640, c/ Sérgio.

VENTILADOR INDUSTRIAL - vende

se, 2 com ótimo preço. Tratar:
9992-7162.

'

VESTIDOS DE PRENDA - Vende-se,
azul, c/ mangas comp., de seda.

R$ 80,00. Tratar: 9103-9893 ou

376-0168 (rec.).

VESTIDO DE PRENDA - Vende-se,
c/ armação e bombaxinha. Valor a
comb. Tratar: 373-1775.

-

VIBRADOR - Vende-se. R$ 700,00.
Tratar: 370-8221, 6 noite.

VIDEOCASSETE - Vende-se, marca
Philips, 6 cabeças, último
lançamento. Valor negociável.
Tratar: 373-1036.

VIDEÕCASSETE - Vende-se ou troca
se por bicicleta erg. Tratar: 37Q.9282.

VIDEOGAME - Vende-se, mega drive

III, novo, na caixa, c/ 2 fitas.
R$ 80,00. Tratar: 275-0134, c/
João, após 18h:

VIDEOG,AME - Vende-se, Play .>

Station, 17 CDs. R$ 350,00. Tratar
37Q.7866.

VIDEOGAME - Vende-se,
Supernintendo, cf 2 controles e 6
fitas. R$ 150,00. Tratar: 371-6238.

VIDEOKÊ - Vende-se. R$ 390,00.
Tratar: 370-�381, c/ Jeferson.

VIDEOLOCADORA - Vende-se, c/
grande acervo de fitas na Vila Lenzi.
Aceita-se carro ou imóvel. Tratar:
275-3937.

VIOLÃO - Vende-se, cavado
Gianine, novo e uma caixa de som

amplificada, auto falante 12, com 5
) entradas p/ instrumento

e mais 4 p/ aparelho de som.

R$ 500,00. Tratar: 9111-1731.

ALUGA-SE - equipamento e

maquinário, cornpl. p/ uma
marcenaria. São 10 máquinas,
todas profissionais e de padrão
elevado, p/ alta produção. (

Excelente estado de' conservação e

perfeito funcionamento. Apenas
R$600,OO. Tratar: (47)457-6157, c/
Sr. Aldir ou com Sr. Junior.

ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

,RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

Informativo
Imobiliário AIJS

\

ATA-DA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS
IMOBILIÁRIAS DE JARAGuÁ DO SUL - SC

Na data de quinze de abril de dois mil e dois,
realizou-se a reunião da Associação das

Imobiliárias, às dezenove horas, tendo como

local a Associação Comercial. O, Sr. Dieter
comentou sobre o orçamento feito pelo Sr.

Valéria da Emplac, com relação a Campanha de

Valorização de Imóvel, ficou acertado que em

função do custo elevado para AIJS, iremos
\

deixar como segunda opção, preferindo-se uma

Campanha em jornais, )á que todos os I

Associados utilizam este meio de

comunicação.
,Comentado sobre a carta de recomendações,
que foi enviada para o Sr. Curt Beims, ex

presidente do CRECIjSC! que recebeu a

Medalha do Mérito Prata, em 05 de abril de
2002 no Plaza Itapema Resort.

O Sr. Dieter apresentou o novo CNPJ da

Associação das lmoblliáriaa/Jô.
Neste ano iremos homenagear o "CORRETOR

AMIGO 2002", solicitamos a todos os

assocíados que faça a sua escolha e ligue
para dar o seu voto no telefone 371-8009, c/

Sr: Dleter ou 371-8814, c/ Sra. Dalma.

Participaram desta reunião, Srs: Dieter

Janssen, Dalma Salai, Renato Piazera, José
Schroeder, Janete Lorenzi, os associados:
Onésio Andreatta, Almir, Menegotti, ausente

Sra. Cecília Rohling, Sr. Rolly Brusch.
Sem mais nada a declarar, eu secretária da

Associação,encerro a presente ata.

EDI'TAL
PATRICIA TAVARES DA, CUNHA MEllO,' Tabelio Designado do
Comarca de Jaragua do Sul, Estado de SlJ'nta Catarina, no formo
do lei, etc. \
Foz saber o todos quanto este edital, virem que se. acham neste

Tabelionato poro protesto de Titulos contra:
/

,

ADRIANO BUTONI-RUA HENRIQUE KRAUSE SN - NESTA;
ADRIANO BmONI- RUA HENRIQUE KRAUSE SN - NESTA;
ALESSANDRO CIRINEU DA SILVA-RUAAGUA CLARAS S/NR ILHA DA FIGUEIRA
- NESTA;
ALLAN ANDERSON .MARCARINE "I R MARCOS EMILlO VERBINENN 200 -

NESTA; (

ANA LUCIA REINERT MARKIEWIZZ - JOSE TEODORO RIBEIRO 1058 -

NESTA;
ANA MARIA TEXTIL LTDA - EST RIO MOLHA - NESTA;
ANEGRET REINKE WUDTKE ME - RUA ESTR RIO CERRO II - NESTA;
ANGELA ANDREA ZIMMERMANN --'" RUA DOS IMIGRANTES 300 AP 32 BLB

NESTA;
ARI WISCHRAL - RUA L1L1AN AYROSO OESCHLER 100 - NESTA;
ARLETE MARIA AMERlCO - R HERMANN SCHULZ 169 - NESTA; I

CLEVERSON MORml BACKES - R ALFREDO CARLOS MEIER 45 - NESTA;
COM REPRESENTACOES INGOMAR LT - R.FRANCISCO STlNGHEN 171 _:_

�ESTA;
141 NSTRUPLAN - RUA DA FIGUEIRA 135 - NESTA;
\ LVA TEREZINHA GRAH - LEOPOLDO MEYER 190 - NESTA;
O' GIAN MATS P/CONSTRUCAO LTDA- R PREF WALDEMAR GRUBBA 1943-

NESTA;
DULCE TRAINOm ZEIGE - R HERMANN SCHUll169 - NESTA;
ERNESTO KANZLER - RUA JANUARIO AYROSO '3528 JGUA ESQUERDO -

NESTA; \
GERA SERVI OS LTDA - ME - R HORACIO PRADI136 - NESTA;
GRAZIELLA GO,NCALVES DE MORAES - EXPEDICIONARIO GUMERCINDO DA
SILVA AP 22 - NESTA;

I

JAISON DE MEDEIROS - RUA FRANCISCO DOMINGOS MEDEIROS 73 -

N�STA;
JEAN CARLOS ROSSI- R HERMANN SCHUll169 - NESTA;
JOAO CARLOS ADAM - RUA GUILHERME C. WACKERHAGE 641 BLOCO A AP
- NESTA' -,

JOAO CLAt'R VIEIRA BORGES - BR 280 KM 72 R ESTRADA NOVA S/NR -
NESTA;
JORGE WISCHRAL - RUA ERNESTO LESSMANN 263 - NESTA;

. JOSIANE MIRELA PETRI- RUA ANGELO RUBINI971- NESTA;
.

JULIO HOFF I" RUA PAULO NEITZEL 28 VILA LENZI- NESTA;
LUIS RICARDO STRINGARI - RUA FERDINANDO PRADI 45 APTO 201 ED.
VERGI - NESTA; ,

MABA SERVS LOCACAO MAO OBRA LTDA - R ADAO MABA 648 - NESTA;
MANEQUINS MALHAS LTDA - RUA LUIS SARFI 1540 - NESTA;
MARCIO DOS SANTOS PEREIRA - 883 LOT 03 QUADRA A JARDIM HRUSCHKA
- NESTA;
MEGA TEXTIL IND COM LTDA - R.HORACIO RUBINI 223 SALA 02 - NESTA;
MIGUEL RIBEIRO - R HERMANN SCHUll169 - NESTA;
MINIMERCADO JOCIR LTDA ME - RUA 738 ELISA VOLKMANN MMSS -

NESTA; ,

PATRICIA MARQUES DE ARAUJO - WALLY EMILlA MOHR 88 - NESTA;
PAULO ALBUS - R PASTOR FERDINANDO SCHIEMZEM - NESTA;
QUIMIBRAS LTDA -LATERAL RUA JORGE BURH 48 - NESTA;
ROBERTO COM E CONFE LTDA - RuA JOSE NARLOCH 300 - NESTA;
ROMATRAN TRANSPORTES LTOA - R JOSE THEODORO RIBEIRO 921 FUNDOS
- NESTA;

-

RUBEM FONSECA FLEXA - R GUILHERME WACKERHAGE 641 - NESTA;
RUBEM FONSECA FLEXA":"_ R GUILHERME WACKERHAGE 641 - NESTA;
SIBILA BECKER MESCKLE - RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA - NESTA;
SONIA MARIA KALlL STAVIS - RUA JOI\O JANUARIO AYROSO 635 JGUA
ESQUERD - NESTA;
TOP TOOLS INDUSTRIAL LIDA - RUA HENRIQUE MARQUARDT 57 - NESTA;

E, como os ditos devedores nfio foram encontrados ou se recusaram o

aceitar o devido intimação, foz por intermédio do presente Edital, poro
qU,e os mesmos compareçam neste Tabelionato no Ruo Arthur Muller, nQ

78, no prazo do lei, o fim de liquidar o seu debitó, ou então, dor razão
por que não o foz, sob o peno de serem os referidos protestados no

formo do lei, etc.

Jaraguá do Sul, 8 de Maio de 2002
Ihon Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REF 3160-ILHA
DA FIGUEIRA - R:
922 " �RRENO (j
15X31 � 465 M2.
RS 12.000,00

,I

SALA COMERCIAL - CENTRO - R:
GUILHERME HENRIQUE Cf 33 M2.

RS 15.000,00 OU ENTRADA RS 7.000,00
+ R$ 500,00 MENSAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

Imobiliária Jardim
I

Jar�guá Ltda. CRECIN°572-J

. I

,

OFERTAS DA SEMANA

\ APARTAMENTOS
EDIFíCIO DESCRiÇÃO DO IMÓVEL
Ed. Teresinha Vila Lalau: 2 dorme, c/garagem
Ed. TowerCenter Centro: suíte + 2 dorm. (novo)
Ed. Dianthus Cobertura c/ acabamento de 1 a

CASAS'

�VALOR
R$ 250,00
R$ '650,00

a combinar

LOCALIDADE

Agua Verde
Barra Rio Cerro
Nova' Brasilia
Ilha da Figueira

DESCRiÇÃO DO IMÓVEL
Casa

�ta
- c/ 2 dorm. c/ garagem

Lot. Pap '�isobrado ótimo c/ piscina
Casa alv� /3 dorm. c/ abrigo p/ carro
Casa alv. c/ 1 dorm. c/ garagem

VALOR
R$ 2CYO,OO
R$ 800,00
R:$ 300,00
R$ 150,00

vezes sem j\uros
/
\

"

ÔVEIS
-,

OMES·

/

Roupeiro 5 portas
Jurapunã

1+4x de apenas

R$�

,

Estofados
3.x2 L,lIgares Viena
1+4xdea

R

Dormitório Ponzam

Faça-nos uma Visitai

I
,I'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CENTRO·
Casa alv.
lateral da
Reinoldo Rau,
na Rua Exp.
Cabo'Harry
Hadlisch, 342.
Terreno de

,737m2• Valor a
combinar

SÁBADO, 11 de maio de 2002 ���MíliS commm 00 POVO 5

&�&b&&&&&b&&b&&b&&&&&&&&���&����&&&&&&�&��&&

,'VEIS À
NDA

\

Ira Rio
+ financ.

• Ter , o Lot. Morada
do Sol, próx. UNERJ. R�" 4.000,00 +

financ.
• Terrenos cl 350m2, no Lot. Recanto
dos Póss6í'õ, no Bairro João Pessoa.

R$ 3. �Y'

, com 144m2, 1
suíte + 2 qtos, sala, coz., bwc, gar.,
murada. R$ 60.000,00. Terreno com

15x30.
• Casa de alv. no Bairro João Pessoa.

R$ 14. OO;OO�+ financ.• Co bair�o Centenário, c/3 qtos
+ d ' 38.000,00, nego
• Cas�istâ)f;'o Bairro Águ Verde, cl
4 dor R$

EDIFÍCIO BRUNA MARIANA
INVISTA NO SEU FUTURO!!!

o edifício compreende: 12 andares, 04 apartamentos por
andar com 01 e 02 dormitarias. Todos os apartamentos

i,
/

possuem garagem e sacada ,voltada para a Rua dos
Imigrantes

o edifício possui: lojas, recepção, hal1 de entrada, sala de
espera, salão' de festas, churrasqueira, vagas de garagem

A MELHOR OPÇÃO DE MORAD� E INVESTIMENTO.

alv., 90m2, cf
terreno de
660m2, 3 qtos,
sala, bwc,
dispensa, lav.
e garagem.
R$ 20.000,00
+ R$315,OO

TERRENO DE

E5QUINA •

547m, na rua
da Marisol. R$
48.000,00 nego

APARTAMENTO •

Anita Garibalde •

-ótima localização,
apto por andar, 1
suíte master, 2
suítes, 2 salas,

lavabo + dep., área
total 392m2• Entrada
de 50% + prestações

'f iífF
'kI�mtos. R$'
cl 180m2, no

sJ .f
tos e demJ

�@' 'Sil' ASooraco Vila Lenzi"c7
R$ 80.0QO,00 n
• So�'r3do em

verscÍilllt&$.4s:0 , O
• Apartamento Edifício Catarina

Ersching, cl 2 ou 3 dormitórios cl suíte.

PtrBrJSi�B8 8 B 888 BBB !3BB 8BB6'11& &u&BB8'&l306BO 8Bf1BBtI i.3t3

GUARAMIRIM
·1 suíte cf
hidro, 3 qtos, 3
salas + dep.
R$ 105.000,00
+ dlv.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

Rua ..João Planinscheck, 302

LOTE PRONTO PARA CONSTRUIR
Com área de ,312,OOm2 (15x21), livre de enchente, próximo a mercado,
creche, escola, ponto de ônibus. Localizado na Rua (902), 1 º de maio,
loteamento primavera, bnlrro Estrada Nova. Valor RS 9.000,00

.

LOTE DE ESQUINA
Com 400,00m2 (20x20), pronto para construir,' próximo a escola, mercaâo, ponto

de ônibus, localizado na Rua 765, Loteamento Côrupá, Bairro Chico de Paula,.
.

Valor RS 11.000,00

imóveis
:i
II'
!I
! AMIZADE-- Vende-se ou troca-se,

I�I (1.1 168m2• Tratar: 370-1410.
I

ANA PAULA - Vende-se, próx.
I Posto Mime, alv., el 2 qtos, gar.

e demais dep. R$ 22.000,00,
I . .

I
quitado, el escritura. Tratar:

i 371-6069.

I
1 BARRA DO SUL - Vende-se, a
800 m da Lagoa. R$ 16.000,00.
Tratar: 373-8375.

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

BARRA VELHA - Vende-se,
sobrado, el 3 qtos., sala, COZ., 2
bwe, gar. cl ehur., 100m da

praia. Tratar: 370-7441 ou

9905-3941.

BARRA VELHA - Vende-se ou

troca-se, em alv., cl 3 qtos.,
mobiliada e dernáts dep. R. José
Ceará dá Costa. Aceita-se casa de
menor valor em Jaraguá do Sul ou

imediações. Valor aprox. \
R$ 25.000,00. Tratar 371-5592,
el João.BARRA VELHA - Troea-se

sobrado por casa em Jaraguádo
Sul. Tratar: 370-9282. BARRA VELHA - Casa de

alvenaria; no Centro, a 700m da

praia. Casa com 12x9 e terreno

eom'13x25. Valor a eomb.
Aeeita-se negociação. Tratar:
373-1848. el Reniee.

CRÉDITOS\
I PARA COMPRA DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO,
, REFORMA clu CAPrTAlIZAÇÃO DE SUA EMPRESA

OE R$ 20.000,00 A R$ 150.000,00.
BARRA VELHA - Vende-se,
mista, el 150m2. R$ 25.000,00.
Tratar: 376-1804, el Loreno.

Prestações a partir de
R$ 214,00 mensais.

Trabalhamos com autorizaçâo
do Banco Central!
Plantões sábados,
domingos e feriados.

322-7505 ou 9121-6142,
cf Mauricio

CENTENÁRIO - Vende-se, de 2

pisos, semi-acabada, el 360m2,
c/ + 1 casa de alv.nos fundos,
el 75m2• R$ 45.000,00

(as duas). Tratar: 370-3109.

CENTRO - Vende-se, em alv., el
180m2, el 1 suíte + 3 qtos.,
·sala, copa, eoz. e demaisdep., el
ehur., toda murada. Preço de
ocasião. R$ 62.000,00. Tratar:
371-6238

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
bwc, gar. pi 2 carros, de esquina,
por casa em Jaraguá do Sul, até

�$ 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. R$ 65.000,00 ou

troco por casa de menor valor em

Jguá do Sul. Tratar: (41)
265-7047.

CZERNIEWICZ - Vende-se,
800m)da rua principal. Casa cl
270m e terreno el 1400m ..
Tratar: 371-0742.

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: 275-08145.

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

GUAMIRANGA - Vende-se, próx.
Daleelis, alv. R$15.000,00.
Fratar: 373-1118, el Jair ou
VaniJda. Aeeita-se contraproposta.

GUARAMIRIM - Vende-se, Bairro

Avaí, madeira, el 54m2•
R$ 12.000,00. Tratar: 373-3128,

I el Wilson.

I,LHA DA FIGUEIRA - Vende-se
ou troca-se por imóvel de menor

vaiar, próx. Homago, 3 qtos. e
demais dep., em alv., nova.
R$ 40.000,00. Tratar
371-0695.

ITAJUBA - Vende-se, alv., a
150mts da praia, el 297m2,
sobrado cl 2 casas, indep.
Tratar: 375-1004.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende
se ou troca-se, lat. Walter
Marquardt, próx. lombada eletr.
R$ 35.000,00. Tratar:
275-3344 comI. ou 370-9787,
cl Vanderlei.

JOINVILLE - Vende-se ou troea
se de madeira, por casa do
mesmo valor, no Estado de SC
ou Minas Gerais, pintura nova,

escritura, linha 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: 9104-4588.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende
se casa de alv., el 70m2•
Terreno quitado (12x27) tudo por
R$ 17'.000,00. Tratar: I

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 ou

troca-se por casa próx. ao
Centro, alv., toda murada, el 3
qtos. e demais dep., 660m2• I

R$ 25.000,00 + finane. CEF.
Tratar: 371-4497- \ '

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

NOVA BRASíLIA - Vende-se, cl '

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) 369-4922, el Roberto.

"

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

e( Euda.

RIO DA LUZ - Vende-se casa
alv., 3 qtos., si, COZ., bwc, lav.,
gar. Valor a eomb. Tratar:
9993-3761 ou 376-1350,
cl Cleiton.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se. ou
troca-se, él 120m2• R. Ilda
Friedel Lafin, lote ,254. Tratar:
276-0070, el José.

,

SANTO ANTÔNIO.- Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$
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,
el urgência, Tratar: 9992-2575,
el Kelly.

SÁBADO, 11 de maio de 2002

VENDE-SE UMA LOJA
Em atividade desde 1994

Ótimo ponto comercial em Um dos bairros que mais cresce em nossa cidade
Mais ou menos a Skm do Centro

Clientela formada

VENDE-SE - O ponto comercial, estoque avaliado em RS 45.000,00
I .

(ao preço de custo damertadoria) eos equipamentos da loja.
AlUGA-SE - a sala com 70,00m', com carência de trêsmeses para o primeiro pagamento.

Valor: R$ 40.000,00. Aceita-se carro ou imóvel como parte do pagamento.

� 376-0703
,

É SÓ ENTRAR E fATURAR

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
120m2, terreno el muro. R$

,

'20.000,00.,Tratar: '9104-4588.

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

450,00m2. R$ 10.000,00.
Tratar: 9104-4588.

VILA LALAU - Vende-se sobrado

cl 156m2, apto. e sala comercial.
R. Bernardo Dornbuseh, 2021.
Terreno de esquína.Rs
65.000,00. Tratar: 371-0339 ou

9112-4110, com Wilson.
'

\

VILA NOVA - Vende-se, R. Carlos
Sbardelati, 35, em alv., 140m2,
área externa 450m2, suíte c/
hidra, + 1 qto., sala, copa/coz.,
salão de festa, el ehur., bwe,
piscina, toda calçada e murada.
R$ 70.000,00. Tratar: 371-4225,
el Alceu.

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, próx. Weg
II. R$ 45.000,00. Tratar:
9104-4588.

I

VILA LENZI' - Vende-se, e/96m2•
Terreno el 480m2, cl mais 2

meia-agua, nos fundos, ficam 2
telefones. R$ 65.000,00, neg.,
aceita troca por menor vaiar.

Tratar: 275-2860, el Sandro.
f�NDE-SE OU TROCA-SE - Alv.,

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

.

.minhão. Tratar: 371-5640, el
Sérgio.

VILA LENZI- Vende-se, alv. e 2

de mad. Por apenas R$
40.000,00. Rua António Carlos
Ferreira. Tratar: 9104-4588.Vende-se ou troca-se por imó,vel

de menor valor casa de alv. el
100m2, terreno de 670m2•
Tratar: 371-0695 ou

.

9993-0623.

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 el 3 peças. R$
55.000,00. Tratarj 372-0815. fi

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

9993-0623.

, r ,

VILA R,4U - Vende-se, na Cohab,
7 peças, com escritura.
R$ 28.000,00. Tratar:371-9852

••
Café da manhã
Chá da tarde

I

�periti"Oo
executiva

�aterttidade

3rutas e 310res
Liéor e Chocolate

\especialmia das�es
f

"
'

especialmia dos !:Namoraàos

Out-t:_as ocasiões especiais
Surpreenda sua mãe!!! ..'

Adquira conosco uma deliciosa ....",cesa de café da manl;la.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetec Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

"

E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253

Casa com 3 quertes, garagem pi 2 carros[

bwc[ Rua Dom Bosco 69. (Aceita-se carro).
RS 85.000[00[ próx. a Demicar

I

Engetec
CRECI934-J

1044-loteamento Versalhes: Casa em alvenaria
(sobrado) em consfrucão (fase de acabamentol
com 270,OOm2contendo 1 suíte + 2 qtes, sala
de TVI estar e jantar[ topo, coz.[lav.[ gar. para 3
carros.Terreno +- 480[00m2• RS 93.000,00

Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772

1055 - Amizade:
Casa em alvenaria
cl 140m2[ área
consto e 450m2 de
área total do
terreno. 1 suíte + 2

qtos, bwc[ sala,
cozinha e garagem
pi 2 carros

1027 -: Casa em alvenaria com uma lanchonete completa
virada para rua principal. Quase em frente aQ colégio Julio

Karsten. RS 95.000[00

1041 . Casa em alvenaria, próximo ao Forum com sala de visitas co'm 2 ambientes,
suíte com closet, sacada, hidromassagem, 2 quartos e I suite de visitas, cozinha com

armários embutidos revestido de granito, sala comercial independente, com 55,70
m2, salão de festas, 21inhos telefonicos,etc... RS 220.000,00

1042· Vila Novo· Vila Nova - Casa em alvenaria Próximo a padaria Via
Pão. área: 450,00m2, coso com área de 144m2• Possui I suíte com

hidromossogem + I quarto, sala, cozinho, sala de festas com churrasqueira
e bwc, piscina, etc. RS 70.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�

I /

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

Alfredo Hanemann, 106 (B
Preço: R$ 50.000,00

Vende: Ap. contendo 1 suíte + 2

dormitórios. Rua Goiás, 395 - Ed.
Sonia Magali - Ap.' 204
Preço: R$ 52.000,00

'Intermediária

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

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

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

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

Vende: Mine chácara, em terreno c/2000

m2, contetido casa mista cfaprox. 100

m2, e tanque de p�ixe. Ribeirão Cavalo

Preço: R$ 23.000,00 (Aceita 'carro)

Vende: Alvenaria, com área 245 m2.

Rua Thomaz Francisco de Goes, 68
(Vila Lenzi)

Preço: R$ 135.000,00

Vende: Sala comercial, c/ área 36
m2. Rua Antonio Zimmermann r Ed.

Topázio Guaramirim. Preço: R$
25.000,00

Vende: Sobrado (semi acabado), cf
área 10.0 m2, em terreno 1.100 m2.

BR 280 Guaramirim
Preço: R$ 75.000,00

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

- Lot. auto Verde

Preço: R$ 14.000,00

Vende: Casa alvenaria, contendo :3

dormitórios, em terreno cf 608 m2.

R'Ua 25 de Julho, 327 (Vila Nova)
Preço: R$ 60.000,00

� VENDE (ALTERAR TODO O TEXTO)
� Sobrado cf área 144 m2, em terreno 141 m2. -Rua Egydio Vicente de Souza,

21 (Nova Brasilia). Preço: R$ 100.000,qo .

� Sobrado cf área 205 m2, em terreno 700 til2. Rua Jerônimo Correa
(Guaramirim) Preço: R$ 140.000,00

.

� Casa alvenaria, c! 238 m2, em terreno 580 m2. Rua Preso Castelo Branco,
21 (Vila Lenzi) Preço: R$ 90.000,00 '--

� Casa alvenaria, rc/ 270 m2, em terreno 750 m2. Rua Paulo dos Santos, 47
(Vila Lenzi) Preço: R$ 120.000,00

� Terreno com área 469 m2. Rua José Picolli esq. cf Rua 902 (Estrada Nova).
Preço: R$ 12.000,00

� Terreno com área 342 m2. Rua Bernardiná B. Muller (Vila Lalau) Próx.
ARWEG. Entrada e saldo em até 24 parcelas

� Terreno com área 1.018 m2. Lot. Flamboyant - lote 19 (Jaraguá Esquerdo).
Preço: R$ 45.000,00

"VENDE

Casa. mista, c/ área 204 m2, c/ excelente
acabamento, contendo 3 dormitórios, e demais

dependências, em terreno de 1000 m2.
( Rio da Luz (Prôx. Ceval)\

Preço: R$ 33.000,00 (Aceita carro, ou entrada +

parcelamento)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"
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'. Sacadas com

\

. • Alto padrão
I'. 'Taxa de Con

)

I

Rua Quintino Bocaiúva, 64 - Tel.: 372-0657 /9973-5304 - Jaraguá do Sul, SC - CRECI 8469-1 - futuro@netuno.'Com.br
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lO CORREIODO POVO CLASSIMai's SÁBADO, 11 de maio de 2002
---------------IIIJII...'.L:JIZW••lllf1-------__:___---

Realizando seu sonho Imobiliário
FONES/FÀX (047)�75-2990 - 275-2920 - 275-2777

CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

COD 075, - PARRA - LOT. PAPP
- casa em alv. medindo 174,00m2,
terreno medindo 524,00m2, 1
suíte, 2 qtos, 2 bwc, sala, copa,
coz., lav., dispensa, gar., terreno
todo murado - Valor R$130.000,00

I

COD 131 - VILA NOVA -r

Residência medindo 235,00m2 -

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

chur. - Valor R$ 120.000,00

COD 219 - VILA LENZI- res,idência
em alv. em alto padrão -1 suíte com
closet, 1 suíte simples, escritório,
sala em dois ambientes com lareira,
bwc, lavabo área de festas, dep. De
empregada, terreno medindo
800,00m2 - Valor R$ 150.000,00

COD281-GUARAMIRIM - Chácara
medindo 63.000,00m2 - área de
festas cj chur. e piscina P�óx. a

FAMEG - Valor R$ 120.000,00

COD 080 - NOVA PRASILlA -

Terreno medindo 750,00m2 na

Rua João Planincheck - Valor

R$ 75.000,00

COD 134 - VILA LENZI - terreno

de esquina medindo 875:00m2 -

Valor R$ 22.000,00

COD 266 - ILHA DA FIGUEIRA -

área de terra medindo

18.000,00m2, pronta para lot. -

22 lotes - Valor R$ 120.000,00

COD 284 - JARAGUA ESQUERDO
-,Residência em alv. - terreno cj 2
frentes, sendo uma pj rua: João
Januário Ayroso - ValorR$ 50.000,00

,�

COD 108 - SAO LUIZ - sobrado,
1 suíte com closet mobiliado, 2

quartos, cozinha mobiliada, 2 salas
mobiliadas, demais dependências
- Valor R$ 110.000,00

COD 180 - SÃ ,IZ -residência
em alvenaria me Jndo 144,OOm2
- 1 suíte, 2 quartos, demais

dependências - próximo ao Arroz
Urbano - Valor R$ 55.000,00

COD 269 - PARRA DO RIO
CERRO - Ótima residência em dois

pisos cj 1 suíte, 2 qtos, área de

festas, aquecimento a gás, 3 gar.
- Valor R$ 120.000,00 (troca-se)

COD 286 - JARAGUÁ ESQUERDO
- Mini chácara no centro da cidade

/

- área medindo 2.200,OOm2 -

residência mista em ótimo estado
- Valor R$ 60.000,00

COD 138 - CORUPA - Bairro Ano
Bom - Residência em alv. nova, 1

suíte, 2 qtos, demais dependências
- Valor R$ 40.000,00

COD 202 - ANA PAULA -

'residência em alvenaria com laje
- 2 quartos, sala, cozinha,m
lavanderia, banheiro, - Valor R$
23.000,00 + financiamento

,

i
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o Gol do MU1nd,iat

\

\

GOL SPORT 1.0 16V
o sonho da C9pa está na cabeça de todos os brasileiros e no p6tio. da'Caraguá:
novo G�I Sport, o Gol do Mundial.2002. Um .s.rie lim.ítâdqxfeifa.:8xclusivament6:

__para pessoas com raça e espíritovehcedor� como você:.:'Ilenh<:f'Conhecer o n<';l\lo Gol
,$port no Caroguá. Com ele/vo<:& .está convocado pára ªerdª�jaque neste CqpOi

/

CARAGUÁ'
JARAGUÃ DOSUL

'(47) 371.-4000
f

A ,S u.o a,9�. rr cio

Motor 1.0 16V com sístertlQ E.Gas. (acelerador inleligente)
e a temológia RSH, que proporcionam menor consumo,
rtlQior durabilidade do molar e menór atrito interno.

ENTREGAMOS ONDE voes ESTIVER.
,

HORÁRIO DE ATENDIMENTO SfGUNDAASfXTA· 8h ua19h. SÁBADÓiUSh 1� lI!!�""".oIcm...�ô<> 11-.... ""'" lf_
do UIIJ !l1!1000

.

I I

I,

I
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FINAlaIlA'
VVotorantim I finanças /

VectraGL Completo 97 Vinho
Fiesta 1.0 4p 99 Azul
SantanaGLI 95 Branco
GolfCL 95 Branco
Go11.6 96 Verde
OmegaGLS 93 Vinho
Parati1.6 91 Branco
Go11.0 94 Branco
Go11.6 94 Brancol
Uno1.0 91 Cinza
EscortHobby 94 Cinza
C20 88 Bege
Fusca 79 Branco
F100 Gás Natural 78 Preta
BlazerDLX 96 Cinza

FORD
Escort GLX 2p 95
Escort L 2p 89
Del Rey GLX 2p 89

\
I�V.'�'�Ê��'iÍô'·WArÔÊM�ii··êii.J��,n�!��·:�:·.�iíiiô·'v·"Ê'/ii�'�'��ª�çº�'�'�$ijr;'1':'"

)

GM
Vectra CD Compl. 4p 98
Vectra GLS com Compl. 4p 94
Corsa Wlnd 2p 96
Kadett GSI Compl, 2p 94
Kadett GLS Compl. 2p 98
Monza Compl. 4p 98

FIAT
Mille Smart 2p 01
Uno.SX 4p ·98
Uno 1.6 R Compl. 2p 90

VW
Gol Speclal 2p
Gol MI2p
Go11.0 2p

99
98
94

Branco Gas.
Dourado Gas.
Bordo Gas.
Preto Gas.
Branco Gas.
Branco Gas.

Branco· Gas.
Cinza Gas.

Vermelho Gas.

vermelho Gas.
Branco Gas.
Branco Gas.

Bordo
Cinza

":." . T-

Rua: Angelo Rubini, 780 • B'arra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul· St
(47) 376-1772 - 273-1001

MODELO COMB. COR ANO

VW
G
G
G
FlAT

G
G
G
GM

G
O
G
FORD

G
G

-, G Bran-;:a
A

,
Azul

TOYDTA
G Prata I 1994
PEUGEOT
G Azul

Fiesta GL 1.0 4p 98 R$ 1O.50®,00 Este espaço Com a parceriaF-1000 Turbinado Die. 88 R$ 18.500,00
Gol Plus ' 1.0 96 R$ 9.800,00 está reservado para BV Financeira,
Gol CL 1.6 álcool 93 ,R$ 6.800,00 . -

Corsa Wind 1.0 4p 99 R$ '13.000,00 você lojista! este espaço
Escort Hobby 1.0 94 R� 6.800,00

é 'seu!Palio EL 1.5 com Ar 2p 97 R$ 11.300,00
Vectra CD ano 94 R$ 13.500,00
Vectra 2.0 GSI 95, R$ 14.500,00
Voyage GL 1.8 4p 94 R$ 7.500,00

-,

Seja parcelm Fiesta 2p R$ 9.500,00
F-I000 Dupla Comp 91 R$ 30.000,00\Uno Mille 4p 99 • R$ 10.500,00 da BVPlnancelra F-I000 87 R$ 17.500,00

Uno Mille 2p 97 R$ 8.500,00 Corsa 4p Super 99 R$ 13.500,00
Uno Mille 4p 93 R$ 7.500,00

e faça ótimos Gol4p 16V 99 R$ 13.500,00/

GoI1000 MI 97 R$ 10.500,00 Saveiro 1.6 MI 97 R$ 9.700,00
Goll.6 I 95' R$ 9.500,00 , . \ Monza Class 2p Cornpl. R$ 8.500,00
Corsa Wind 2p 96 R$ 9.500,00 negoclos Monza.4p Menos ar R$ 8.500,00
Fiesta 4p 97 R$ 10.700,00

neste espaço!
Escort Hobby Compl, R$ 7.500,00

Versailes 4p 95 R$ 8.500,00 Uno Mille 2p 95 R$ 7.500,00
Parati CL 94 R$ 8.700,00 Saveiro 99 1.6 MI R$14.200,00
Kadett 2p 92 R$ 6.800 Escort 88 R$ 4.300,00
Del Rey 2p 86

-, R$ 3:200,00 GoI1000 95 \ R$ 7.500,00

BranGo 1997
1994
1986

Go1M11.0
Fusca1.600
Go11.6

Cinza

Bege

Branco 1997
1996
1995

Palio EDX1.O. 4p
Uno CS 1.5, 4p
Tipo SLX 2.0, compl.

-Cinza
Cinza

Branco 2001
1995

1993

Celta 1.0 \

0-20 Conquest, compl.-ar
Omega CO 30 compl.

Branco
Verde

Branco
Azul

2000
1997
1989
1987

KaGL
Fiesta 1.0
Escort GL 1.6
EscortL 1.6

I

Toyota ,PaseoAut

Peugeot SR 405 1995

\
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• PARCERIA DENEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Joroquó 'do Sul - Sábado, 11 de meioele 2002

•

•

•

OI

•

•

DIA DAS

OI

•

f

Mãe! Eu volto a te ver na antiga sala, onde uma noite te deixei sem fala,
Dizendo adeus como quem vai morrer. E me viste sumir pela neblina,
Porque a sina das mães1é esta sina, amar, cuidar, criar e depois perder...

Perder o filho é como achar a morte, perder o filhoquando grande e forte,
já podia ampara-Ia e compensa-Ia, mas nesse instante uma mulher bonita'
sorrindo o rouba,

.

\

E a velha mãe aflita ainda se volta para abençoa-la ...

Assim parti é me abençoaste, fui esquecer o bem que me ensinaste,
Fui para o mundo me deseducar... E tu ficaste num silencio frio;

-

Olhando o leito que deixei vazio, cantando uma cantiga de ninar;

Hoje volto coberto de poeira e te encontro quietinho na cadeira,
A cabeça pendida sobre o peito ... Quero beijar-te a fronte e não me atrevo .

Quero abraçar-te, mas não sei se devo ... não .stnto que me cabe ,esse direito .

•

Eu te esqueci, as mães são esquecidas ... Vivi a vida, vivi muitas vidas,
'

E só agora quando chego ao fim, traído pela última esperança,
Só agora quando a dor me alcança, lembro de quem nunca esqueceu de-mim ...

Não! Eu devo voltar, ser esquecido, Mas ... Que foi? De repente ouço um ruído ...

•

E-mail: correiodopovo@netuno.com.br

-

MAES!!!

/
•

•
..

)'

)

A cadeira rangeu ... É tarde agora ... Minha mãe se levanta, abrindo os braços
E me envolvendo num milhão de abraços rendendo graças diz:

MEU FILHO, e chora ... , I

E chora e treme como' fala e ri, e parece que Deus entrou aqui
Em vez do último dos condenados e oseu pranto rolando em (ninha face,
Quase é como se o.céu me perdoasse e me limpasse de todos os pecados,

Mãe! Nos teus braços eu me transfiguro, lembro que fui criança, que fui puro,

Sim, tenho mãe e essa ventura é tanta que eu compreendo o que significa.
. I

O filho é pobre ... mas a mãe é rica, o filho é homem ... mas é santa,

\
.

Santa que eu fiz envelhecer sofrendo, mas que hoje me beija como agradecendo,
Toda dor que por mim te foi causado ... Dos mundos onde andei nada te trouxe,
Mas tu me olhas num olhar tão d�ce, que nada tendo não te falta nada ...

Dia das, Mães! É o dia da bondade, maior que todo mal da humanidade,
Purificado num amor fecundo ... Por mais que o homem .seia um ser mesquinho,
Enquanto a mãe cantar junto ao bercinho, cantará esperança para o mundo ...

,Fe'liz Dia das Mães ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2 CORREIODOPOVO CADERNO piA RCIMÓVEIS SÁBADO, 11 de maio de 2002
\
•• � •••••••••••.•• � •••••••••••••••• � :......•••••• '.I'\.. 1

•

• ••••••••••••••••••.• � ••••••••••••••••• � ••••••••••••••••••

'.

- ' - r-------------------,
APTOS EM CONSTRUÇAO COM ADMINISTRAÇAO PROMA I .sobradopara2moradias,t��:;:os�����!:�:!!Se����?s�ep .. pronto- parte superiorem

.

\ I construção-Terrenocom600m', Lot. Versallhes-Rê 75.000,00 .

'. •Casa em alvo com 180m', na Rua Alexandre Koe[er, 122 - Flguelra, cl suíte + 2 qtos e demais dep.
.

- RS 65.000,00
• Casa em alvenaria cl 140m', � quartos, sala, coz., bwc, terreno cl600m'- Rua tulz Pícolli- RS
50.000,00-Aceita-se sítioJaraguá do Sul ou região.
• Casa mista cl 3 qtos e demais dep. - Rua CarlosMeyer. 164 ---;- RS 45.000,00
•Casa cl suíte + 3 qtos, Rua Angelo Benetta - RS 75.000,00
• Sobrado parcialmente acabado - Lot. Versailhes-Rê 89.000,00
• ResidencialAmaryllls, Aptos 304 A, semi-mobiliado, suíte + 2 quartos,RS15.000,00
• Apto, n' 304 - suíte + 1 qto - Ed. Catarina Erching - Rua Adolfo Fiedler, 304 - RS 75.000,00
• Apto, n' 302-Cond. Amizade-serni-rnoblllado-Sqtos edemaisdep.· RS44.200,00
• Apto, n' 303 B· Ed .. Vitória Régia·Vila Lalau - 3 qtos e demais dep. -.RS 56.00Q,00

.

TERRENOS/SITIO
• Terreno - R. Alexandre Koe[er-lIha da Figueira- cl 472m' - RS 25.000,00 ,

• Terreno-R.Marajó-lIhada Rgueira (próx. Homago)-a negociar
• Terreno - R; José Aguinatdo de Souza, 170 - 720m' - RS 35.000,00
• 'ferreno- Lot. Versalles 4 -Rua B projetada, [ate 149-RS 37.000,00 .

• Terreno ideal para uso índustrtalc/ 20.000m', na R. Chico de Pau[a-RS130.000,00.
• Terreno em Guaramirim, local nobre para residência. RS 22.000,00
• Terreno com 400,00 in' - Rua Bspírito Santo - Centro - RS 25.000,00
• Terrenocl área total de400,00m'- Nereu Ramos - Valortotal RS12.000,00.
• 2 terrenos cl áreatotal de 6.707,00m' - Rod. BR 280, próx. ao Trevo de Guamiranga- RS
60.0oo,00(c' ria). ,

• Terreno-c ea de 102.752,00m'- RuaWalterMarquardt - RS 250.000,00.
, '. Sítio com de 600m' e depósito de 50m'+ casa em alvenaria de 100m'- Próximo à Serra de

Pomerode- \000,00 ,

.

, ). 1:0CAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS [

• Casa - R. 250 I I' 48, próx. Unerj. RS 300,00
• Casa - R. José Picolli, 122,3 qtos e demais dep. RS 300,00
• Casa- R. 25 de Julho, fundos. 641- cl qto, sala, Cal. e gar. RS'250,00 I_-

- • Sobrado - R. Barão do Rio Branco, 134 - Residencia[ ou comercial. RS,600,00

I • Ed. Erica - R. Guilherme Hering - apto cl 1 qto + dep. RS 275,00
' .

I
• Apto Mal. Deodoro, 159� cl 3 qtos e demais dep, RS 370,00

I • Ed. Mariana Cristina - R. Bernardo Dornbusch, c/3 qtos e demais dep. RS 400,00 I
• Ed. Amarylles - R. Angelo Torlneili, 78 - Vila Nova, cl suíte + 2 qtos, saco cl chur. e demais dep.

I RS410,00 I
• Ed. Dianthus - R. MaOQa Frutuoso, - apto 604, cl suíte + 2 qtos e dep. ernpr., prédio cl piscina

II e 2 vagas garagem - RS 750,00

I
Ed. Tower Center- cl 1 suíte + 1 qto e demais dep. - RS 450,00

IEd. Tower Center - cl 1 suíte + 2 qto e demais dep. - RS 680,00 .

I
Ed. Tower Center - salas de 101m'.a 138m', cl garagem - RS 400,00. RS 600,00

IEd. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 - [aja térrea, cl 72m' - RS 700,00 •

I
Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 - saias, cl 40m', l' andar - R,S 400,00 IEd. Bárbara- R. Epitácio Pessoa, 532 - sala, cl 40m',.2' andar - RS 350,00

I Ed.Érica - R. Guilherme Hering, 70 -loja térrea, cl 55m' - RS 300,00 IEd.Aster - R. Marina Frutuoso, 903 - [aja térrea, cl 64m' - RS 300,00

I Ed. Alberto Marangoni - R. 25 de Julho - [aja térrea, cl 26m' - RS 200,00
_

.
_ IEd. Horténcia - R. José Emendoerfer, 1549 - 3 salas térreas - 36m' - RS 200,00 cada

I Centro Comercial - R. Mal. Deodoro, 1594 - salas diversas, c{ 32m' cada - R$ 280,00/250,00 ILoja térrea - R. Bernardo Dornbusch, 136 - cl 66bm' - RS 660,00

I Sala na Av. Mal. Deodoro, -1' andar, cl 250m' - R$1.000,00 ISala na Av. Mal. Deodoro, - 2' andar, cl 250m' - RS 800,00
L � �_��

Condomínio, Residencial
Sunflower, - Rua

José Emmendoerfer
(Próx. Marechal)

'/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 demarj02-

corrigidas pelo CUBo

- Aptos; nQ 101 e 106, cf
123m2 - suíte + 1 qto. e
demais dep. Entrada de
R$ 30.712,97 e assumir

parcelas de R$ 855,00
corrigidas pelo Cubo

Iii
APARTÁMENTOS PRONTOS

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

quiosque e playground. Preços de: R$
150.000,00 à R$ 162.000,00 sj
acabo interno (pare. direto cj o
proprietário)

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

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

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

vende - R$ 65.000,00

ED. AMARYLLlS - V_ila Nova - Rua

Angelo Torinelle, 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

/EdificioMarina
I
em construção na

Rua Marina Frutuoso

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

cf churrasqueira.
.

Entrada'

R$ 45.117,18
+ pare. de R$ 2.243,40,
corrigidas pelo CUS:

Entrega de

chaves em março de 2003.

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

- Apto. n2 902: suíte + 2 quartos e
,

demais dep. com 2 vagas de garagem
- Preço: R$ 145.000,00, acabado.
- Apto. n2 802: suíte + 2 quartos e

demais dep. com 2 vagas de gara
gem - Preço: R$ 130.000,00 acaba
do.
- Apto. n2 904j1003 c/ suíte + 1 quarto
e demais dep, c/ 1 garagem.
Valor R$ 75.000,00, si acabamento.
- Salas comercial executivas,
acabadas
c/138m2 - R$ 70.599,00
c/ 101,40m2 - R$ 51.874,00
cf 105,26m2 - R$ 53.849,00
c/ 102,8m2 - R$ 52.591,00
(90% do CUB p rn-') -

Parcelamento direto com a PROMA

PLANTÃO DE VENDA'- TERÇAS/QUARTA DAS 17 AS 19H9RAS
c'

Res. Phoenix - Apto 204, c/ suíte + 2
qtos e demais dep., Rua Barão Rio

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

acabo interno. Previsão p/ término em

abril de 2003.

Casa - Rua Antonio Carlos 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 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

/ I

Casa - Rua Francisco De Goes, 800 -

Nova Brasilia, c/ suíte + 2 qtos e

demais dep. Área const. de 160m2 e

terreno c/400m2• R$ 60.000,00
(C; estrutura pront� p/ sobrado)

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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CHave ,.eOBllIARIA
1I.,ave CHave CHave

•

DÊ ESTA SEGOitA"ÇA PAitA SOA FAMíLIA.

õ,êlõ fi aro
•

,

'* 01 suíte, 02 dormitórios
'* Sacada com churrasqueira
'* 01 ou 02 vagas de garagem
'* Salão de festas
'* Play-ground
'* Localização: Vila Nova

*
Preço especial de I�nçomento em

)

I I

condições facilitadas de pagamento.

I Ret. 2201
.

CZERNIEWICZ -

Terreno c/ (14x47) Q58,00m2,
próx. Rua da Celesc - sem

edificação, cl fundamento e

2 plantas - R$ 30.000,00 nego

localizado na Rua Germano
Horst - 583,00m2. R$ 38.000,00,
aceita entro R$ 20.000,00 + parco

Ret. 2404 VILA LENZI - terreno
c/ 682,00m2• , próx. a creche,

R$ 31.000,00
entr. + parco em 2 ou + vezes

Ref. 1055 AMIZADE -r- casa alv.
c/ 160,00m2, c/ 1 suíte, 2 qtos, 2 Francisco Kreter, s/n, terreno cl

salas, copa, cOZ., lav., bwc, área 450,00m"(15x30),C/3qtos,2bwc,
pi chur., piscina. R$ 48.000,00 coz., copa, gar., lav. ,R$ 28.000,00

Jose Theodoro Ribeiro, 4236, próx.
soe. Vitória, terreno c/ 450,00m2,
alv., sobrado: em cima 3 qtos,
sala, coi., e demais dep. Em baixo

•

sala comI. R$ 80.000',00

VOCÊPODE'IERUMABElAVISTA EDI'FICIO MONACO•

II

•

idj@ncial
�
l

Yln�

II

•

lIllQUITUU

.JIN.JI tl. p�mUl WOL�

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

Playground - 7 Pavimentos c/ elevador - Financia�ento
direto pelo Banco ou pela Construtora ..

Ref.:3809: APARTAMENTO EDIFICIO MÔNACO - Com 01 e 02

dormitórios, sacada, churrasqueira coletiva, play ground, ótima

localização central. Entrada + parcelamento direto com a construtora

�MUITll� .JIN.JI tl. P�IUUl WOL�

•

\

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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liirassol
IMÓVEIS

371 ..7931

j

E-mail -imoveis@netuno.com.br

Cód.20S4
\

"

CENTRO - Apto Ed.

Royal, Barg - cl 134 1112
Suíte + 2 quartos,
salão de festas e piscina.
Preço R$ 100.000,00

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

\ . Preço R$ 48.000,00

Cód 1133 NOVA BRASILlA - Casa
alv. c/151m2 - 3 qtos + 3 salas + 2 bwc

,
+ garag�. Preço R$ 85.000,00

Cód 2037 CENTRO - Ed. Maguilú -

Apto 2 quartos - Preço R$ 40.000,00

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

do PAMA. Preço R$ 24,.000,00

c/320 m2 - 2 suítes + 2 Quartos +

dependências. Terreno c/2.590 m2 - fica
cozinha s/medida. Preço R$ 230:000,00

Cód 3086 JARAGUA ESQUERDO -

Terreno c/480 m2 - Loteamento

CampoSampiero. Preço R$ 22.000,00

Codl089 VILA NOVA - Sobrado em

co-nstrução c/350m2. Excelente vista do

centro da cidade R$ 115.000,00 (aceita
parcelamento e imóvel de menor valor)

Cód. 300 I - SANTA LUZIA - Lotes

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód 1141 GUARAMIRIM - Sobrado
c/ 354m2, Suíte + 3 quartos, fica

cozinha sob medida. Terreno c/ 720m2.
Preço R$ 160.000,00

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINI�TRA

Cód I I 18 CHICO DE PAULO - Casa
de Alv. c/ 120 m2 - Suíte + 2 qtos - Próx.

Menegotti Malhas. Preço R$ 37.000.,00

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

Preço R$ 17.000,00

c6d 1134 FIGUEIRA - Casa alv. c/
156m2 -' 3 quartos + 2 garagens +

edícula 2 quartos. Preço R$ 50.000,00

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

qtos. Preço R$ 105.000,00 ,

Cód. 3093 VILA LENZI - Terreno c/
302m2 - Rua Esmedldin�\Junkes Klein

Preço R$ 8.500,00

Cód 2051 AMIZADE
- Apt() 3 qtos, sala,
copa, COZ., gar., lav.,

'

campo de futebol e salão \
de festas. Res. Amizade
- Preço R$ 37.000,00

I

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

Mini-mercado Franzner,
Preço R$ 37.000,00

Cód 3067 JARAGUÁ ESQUERDO
- Terreno c/100m2. Lot. Juventus.

Preço R$ 17.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NAS ONDAS
I

do sue
A banda jaraguaense Sufoco vai fechar o
show do Sepultura, no dia 18 deste mês,
na Cervejaria Lupus Beer, em
Florianópolis. O show está previsto para a

madrugada e deve ser visto por milhares
de jovens de todo o Estado que curtem o

estilo underground. Para os integrantes da
Sufoco, o convite de dividir o palco com o

Sepultura representa o reconhecimento de

um trabalho que começou em 1998, em

Jaraguá do Sul, e que agora será visto fora

dos limites regionais com o aval de bandas

já internacionalmente famosas. Além da

Sufoco, a Euthanásia, de Florianópolis,
também vai se apresentar no mesmo dia.

I
"

"Fomos indicados pelo pessoal da
Euthanásia", explica o vocalista Charles K., da
Sufoco.

Na avaliação de Charles, a Sufoco está passando
pela melhor fase desde a sua fundação. "Esta
fase é importante porque estamos dando

seqüência ao nosso trabalho", enfatiza o
vocalista, que também assina amaioria d�s
letras da banda, que, segundo ele, são bem
pessoais, indo do romântico ao caótico, sem,
no entanto, prender-se em estilos ou conceitos

estabelecidos. "Estou sempre em busca de

alguma cois� nova", explica. No show do dia

18,'a Sufoco vai apresentar composições
recentes e também as mais antigas. "Estamos
ensaiando bastante", afirma Charles.

FAMA de mau
Manter a fama de mau não é problema para
Alexandre Frota, o vilão Mário Soares de
"Marisol".

-Banda jaraguaense
Sufoco vaidividir o

palco como
Sepultura emshaw
no dia 18 deste

mês, em
Florianópqlis

A banda Sufoco surgiu no início de 1998 com o

�ome de Deltacid. A troca do nome aconteceu em

2000, com o afastamento de alguns integrantes e

também pela vontade de mudar e não perder de
vista a proposta inicial de "abalar algumas
estruturas".

Em 1999 lançou um trabalho intitulado ''A

Casa", e, em 1999, um CD com quatro músicas

chamado "Origem Desconhecida", sendo que três
dessas músicas foram incluídas na coletânea

"Squema", ao lado de bandas como Euthanásia,
Jason, Maguerbes e outras. No mesmo ano, lança
o "Inflamável". Também neste ano o guitarrista
Neto deixa a banda para voltar em 2001 e incluir

um elemento novo: amúsica eletrônica e scratchs,
que deu sonoridade nova ao grupo, que nessas

alturas já havia trocado o nome para
Sufoco.

,

Depois de algumas mudanças na
formação (troca do baixista Evandro no

lugar de André), e mais tarde à participação
de.Nil na percussão, a Sufoco partiu para
Florianópolis para a gravação de quatro
músicas, lançadas no CD "Esquece", que
será divulgado junto com o show. ''Agora
a formação é outra. Nil e André não fazem

mais parte da banda", explica Charles.
A Sufoco já tocou em várias cidades, como
Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e
Florianópolis, além de cidades da Região
Norte de Santa Çatarina (Ioinville,
Blumenau, Guaramirim). Apesar da fama
e do reconhecimento, Charles afirma que o

movimento cultural produzido em

Jaraguá do Sul, na área da música, ainda
não é reconhecido. ''As pessoas não

valorizam a cultura local", acredita.
A Sufoco é formada por Charles (vocal),
Jean (guitarra), Sandro (bateria), Evandro
(baixo) e Neto (tum tables e vocal). De
acordo com Charles, a Sufoco não tem
rótulos, mas admite elementos do

hardcore, metal e hip hop no trabalho
desenvolvido pelo grupo.

Piscinas completas 'e instaladas a partir de
pequena entrada + 24x R$ 11 99�OO,

:�ÇAMENTO SEM COMPROMISSO - PLANTÃO DE VENDA�9'?��;J.93'{��
.. �·?\_;'__ .,"'!ie_.� /'

Rua Walter Marquardt, 744
,

370-820.
Rua Bernardo Dombusch, 2630

3�2 .. 'I79.. �I
PISCINAS FIBRA E VINIL - BANHEIRAS - MOVEIS - PRODUTOS

, ',' __ ," "'" ,
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Bruno Marcon

completa hoje 1

aninho. Muitas
felicidades

desejam o papai,
Ari, a mamãe,
Anizete, a irmã,
Janaina, Maria
Inês e família

Bryan Gustavol Natali,
filho de Nilton e Kethley,

completa no dia 14/5
1 aninho. A festinha será,
no-dia 18/5, na AABB.

Beijos da madrinha
Kathussla

Brayan Déreck Padilha. Querido Brayan, feliz aniversário. É o que
lhe desejam o pai, Lutérclo, vô Váva, vó Glacira, os tios Luiz, 'Laércio
e tia Silvana

Rafaela Giovana
Kuester completou
2 'anlnhos no dia 8/5. O

papai, Marcelo

Geovane, e a mamãe,
Scheila, mandam beijos

A modelo
Natascha

Ferreira de

Souza, 9 anos,
modelo mirim,
'clicada pela

fotógrafa Andréa
V. Mõeller,

enfeitando nossa

coluna

Bianca Nicocelli '

completou no dia 10/5
.6 anos. A festinha

acontecerá hoje, para
amiguinhos e familiares,

em sua residência. Os

pais, Danilo e Claudete,
mandam beijos e

abraços para a gatinha

Leandro Lewerenz completa 1 aninho dia 12/5. Muitas felicidades'
do papai, 'Renato, e da mamãe, Marlize, e da irmã, Patrícia

NASCIMENTOS
/5
anderlei Guilherme Liermànn
ulia Horning

,Luane Jackeline da Silva

Felipe Eduardo Hornburg
anielly Rochembach

Ruan Carlos Gõtzinger
rlsthofer Luan Krüqer
gor Luan Baader

eslley Nunes Correa
abrile Burger Cattoni

Mllene Luiza Mahs
Lucas Matheus Schünke
/5
aqueline Dias
bner França Demenek
ibele Raissa Padi lha

, inicius Rossato
aniel Melo Brizola
ecília Piazera Fontana

Lucca Rozza Rdchà
ibeli da Rosa da Rocha
abriela Tecilla

Lais Janchrovskl Lefer de Liz
ndré Luiz Guimarães
manda Caroliny Tchaicka

Emily Rodrigues de Moura

/5
uedima Ferreira de Souza

\ Rhayann Giacomozzi de Jesus
asmin Piermann Kamchen
Lals Fernanda Chiodini
halita Andres

aio Felipe de França
abrina Lopes Bueno

sabella Pietra Bening
Fernando Yuri GerentFotmonte
nelize Liara Kleszcz

Paola Van Der Sand
Pedro Nilto Coelho Neto
/5
dryana Bortoncello

Felipe Ferraça
Marya Eduarda Feltrim
Maria Paula de SouzaWunderlich
/5
enise Luana Tibes do Nascimento
abriel Benthien dos Santos

Emily Natascha Haieni Machado
Bento

Eçluardo Felipe Alves

ATENÇÃO!
VoçÊ QUER COLOCAR A

FOTO OOSEU BEBÊ OU

CRINÇA ATÉ 12 ANOS

NESTA PÁGINA?
ENTÃO ENVIE-A ATE QUINTA

FEIRA, ÀS 12 HORAS.

RichardW. Poltronieri completa
hoje 5 anos. Os pais,Audacir e

Angelina, e o irmão, Djonathan,
desejam um feliz aniversário!

Atenção
Os felizardos do mês de abril da promoção Co linho Baby, Oikids Roupa de
Criança e COIUillODOPoVO são: recém-nascido, Gustavo Henrique,Klein
(nascimento dia 5/4), e da fotografia, Nathali Leonita Lepinski (edição
27/4).,Os responsáveis deverão entrar em ,contato pelo telefone 372-

0533, 'com Melani, até o dia 16/5, ou serão sorteadas outras crianças.
Conheça mais sobre a Confecções Nicodelli Ltda. acessando o site
WvVvV.nicolodelli.com.br

/

Confecções Nicolodelli ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul-SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br.

,
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DESTAQUES DA PROGRAMAÇAO NA SEMANA DE 5 A 11/5

HORA DO ATAQUE
(GLOBO, bOM, 13:55 H)
Laila decide conquistar Junio!; no episódio "Essa

· Gata é um Perigo" do programa "Sandy e

Junior". O "ataque" começa quando os dois são'
· parados numa blitz de trânsito. Depois de levar

·

uma bronca da tia Marlene, a loura planeja se

casar.com o cantor e sair de casa, Para isso, Laila
procura Sandy, que, sugere 'iela que se candidate
a vaga de garçonete no Detonação.

VIVA A MAMÃE

(GLOBO, DOM, 13:05 H)
O "Gente Inocente" homenageia a atriz
Elizabeth Savalla no programa especial deDia
das Mães. A atriz enfrentou as perguntas do
elenco-mirim do programa. Além de recordar

,antigos personagens como a Imaculada de "A,
Padroeira", a atriz também se emocionou
com os depoimentos dos filhos.

DUPLA DE TITÃS

(REDE BRASIL, DOM, 19 H)
Paulo Autran e Paulo Goulart são os

convidados do programa "Por Acaso",
apresentado por José Maurício Machiline. Aos
80 anos, Autran esbanja vitalidade, fala sobre
o espetáculo "Variações Enigmáticas" e conta

como compôs este que é o seu 85°

personagem em teatro. Já Paulo Goulart, que
comemora 50 anos de (carreira, comenta o

desafio de viver um personagem muito

especial: Deus, no espetáculo "O Evangelho
,Segundo Jesus Cristo", inspirado no romance

de José Saramago,

OUTRAS COPAS
(GLOBO, DOM, 20:30 H)
O quadro "Retrato Falado", do "Fantástico",
já \está em cli,ma de Copa. Para comemorar a

ocasião, o casal Mel e jiló, Denise Fraga e

Selton Mello contam a história das Copas na

série "Copas de Mel". No episódio de estréia,
ela disfarçar-se de menino para entrar no

navio rumo à Copa na Suécia. Escondida no

depósito da embarcação, Mel é surpreendida
por Jiló, o roupeiro da seleção. Em meio a

esse impasse, ela vê Pelé e sai correndo para
agarrá-lo. A afobação será tanta que Mel quase
derruba o craque .do navio.

COMPETiÇÃO
(GLOBO, DOM, 22:30 H)
A atriz Carolina Dieckmann, a jogadora de

basquete Janete, Xaiane, ex-"Big Brother
Brasil", o apresentador Luciano Huck, o ator

Marc�s Pasquim e o jogador de vôlei Tande
são os participantes do "Hipertensão". Na
primeira prova, os concorrentes vão precisar
de boa pontaria: pendurados, de cabeça para
baixo, a 30 metros do. chão, eles devem
acertar um peso no alvo.

,PAPO-CABEÇA
(RECORr), DOM, 23 H)
Walter Silva, premiado diretor e

produtor musical, é o convidado
de Boris Casoy no "Pass_ando a

Limpo". Conhecido por Pica

pau, Walter lançou
estrelas como Elis Regina e :
Chico Buarque. O diretor lembra

alguns momentos da' c�rreira, '

como a época
qlfe assumiu a direção do /

programa "Hebe".

FANTASIA
" (G4,f0' SEG, 11:15 H) ,

,"���em 'ao ��ís da G:a��tica" é

o ��ome da serre de episódios do

"Sítio do 'Pica-pau Amarelo". Na
história Pedrinho,

'

Narizinho, Emília e Visconde

decidem criar um jornal. Mas
quando está a frente do

computador são sugados para
dentro dele. Todos flutuam nas I
letras e Dona Benta conclui que, !

estão rio País da Gramática. O
U

problema é que a vilã Sintaxe

promete atrapalhar a vida do

pessoal! do Sítio.

NOVA VERSÃO

(GLOBO, TER, 22: 40 H)
Os doze novos participantes do

.

"Big Brother Brasil II" vão
encontrar uma grande reforma
na ,casa. Desta vez,
38 câmaras e 60 microfones

registram todas as atividades na

casa. As regras da competição
são as mesmas. A cada semana é

escolhido um líder, que além de
uma 'suíte partitular, te�á direito a

sessão de cinema e festa privada.
O "Big Brother Brasil II" tem

direção-geral de Boninho. A
apresentação continua a cargo de
Pedro Bial.

PARAíso
(MTV, qUA, 23 H)
Fernanda Lima mostra no

"Mochilão" as belezas das praias
de Búzios, no Rio de Janeiro,
cidade que ficou

conhecida após a visita da estrela

Brigite Bardot, Além de visitar a
famosa Rua das Pedras, um dos

"points" do lugar, Fernanda Lima
vai ao Cine Bardot, local que.

. sedia festivais de cinema, e a

Ponta da Lagoinha.

CHEIO

de marra
Manter a fama de mau não é

problema para Alexandre Frota, o
vilão Mário Soares d� "Marisol".

Completamente incorporado ao

rótulo de bronco, principalmente
após a participação na primeira
edição clo"'Casa dos Artistas", Frota
admite que riem precisou de muito

trabalho para compor o perfil
maléfico de Mário. Pelo contrário.

Logo depois de ler a sinopse, onde
constava as características do vilão
- um "bad-boy" tatuado -, ele não
teve dúvidas de que o personagem
era perfeito. "Sou eu mesmo. É só

aparecer na novela, nem precisa de

texto", lembra ele, que ostenta sete

tatuagens pelo corpanzil sarado.
Para se familiarizar ainda mais com

as maldades do personagem, Frota

admite que recorreu a filmes como

"Cabo do Medo", em que o ator

Robert De Niro interpreta um psi
copata, ex-presidiário. "Acredito que
me ajudou a criar um tipo", avalia.

Para Frota, o robusto tipo físico
� ele foi campeão do Campeonato
Brasileiro de Jiu7jitsu em 1999 -,

ajuda nas cenas dé briga Ido

personagem. "A impressão é de que
a pancadaria é real", acredita. Agora
em "Marisol", o ator tem a opor
tunidade de, novamente; exercer sua
porção vilão. Antes disso, ele foi o

barra-pesada Tomás na minissérie

"Boca do rixo", de 1990. "Era um
.-

'

cara bastante mau-caráter", lembra.
Exatamente por estar há 12 anos

Sem fazer um vilão, pelo menos em'

novelas, Frota não teve dúvidas ao

aceitar o convite de Silvio Santos.

Mas havia uma condição: queria ser

o carrasco de "Marisol". 'iSÓ topei
porque o Silvio deixou eu escolher

o papel", conta. Nada mais propício
pafa quem quer manter a fama de

mau, intensificada depois da

participação no "Casa dos Artistas".
"É a marca do Frota, não tem jeito.
As pessoas me amam ou me

odeiam", acredita o ator de 37 anos.

Mesmo depois de ter a vontade

realizada, Frota assume que fazer

novelas não é uma de suas pre
ferências. "Detesto, mas prometi à
direção que chego no horário e

,

venho com o texto decorado",
comforma-se. Com 18 anos de

carreira, o ator ainda �ão se acos-

tumou com o processo estressante

da televisão. "Decorar textos e

permanecer horas enfurnado no

estúdio é um ciclo desgastante",
define. Além de não se empenhar

POR MARIANA MEIRELES

POpTEVÊ

Pedro Paulo Figueiredo/CZN

Alexandre Frota, o vilão Mário Soares de "Mariso!"

muito em participar de novelas, Frota ainda faz

questão de manter o tradicional sotaque' carioca,
• não importa o perfil do personagem. "Já aviso antes
,que hão. mudo meu sotaque nem que tenha de

interpretar um paulista ou baiano. Nâo'abro mão",
vocifera Frota, sem papas na língua.

O fato de ser um dos protagonistas ap lado de

Bárbara Paz, vencedora do "Casa dos Artistas",
não assusta o ator. Para ele, o desempenho de

"Marisol'' - �ue marca uma média de 16 pontos
de audiência -, está dentro das expectativas. da
emissora. "Apenas a projeção do programa não.
garante o sucesso da novela. Espero não ter que

carr�gar sozinho a cruz de aumentar oIbope'', diz..
Na verdade, o "bad-boy" tem segundas

intenções na emissora de Silvio Santos. Com o

contrato de um ano, Frota planeja comandarum

programa de auditório no início do ano que vem.

Segundo ele, eS,ta foi uma das condições para

participar da novela. "Vai ser bem porra-louca.
Quero jogar balde d'água na Cara dos convidados",
antecipa. Há quatro anos Frota comandava o

�'Galera",. um programa voltado para jovens na

Record. Ele garante que tem experiência de sobra

graças ao trabalho ao lado de Roberto Talrna,
atualmente diretor de núcleo da Globo. "Fui
assistente de direção por seis anos e agora quero
dar novos rumos à carreira", diz o vilão de

"Marisol", que estreou na revê como o Cecílio de
"Livre Para Voar", em 1984.

O ator não nega, porém, que o estrondoso
sucesso da prim�ira versão do "Casa dos .Artistas"
anda rendendo uma série de "bicos" nos fins de
semana. Além de apresentar eventos por todo o

país, Fro\ta ainda comandou o' programa "Tetra"
na Rádio Transamérica. "Era um escracho só",

,
, )

garante. Ainda na onda do "Casa", Frota tambem

.Iançou o livro "Do .Outro Lado do Muro", da
Editora Caras, e ainda ó Silvio Melon; o melão de

. brinquedo comercializado pela Estrela. "Tudo
melhorou depois do 'Casa'. Não posso me quei-
xar", confirma.

.
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TRADIÇÃ�AÚ CHA I,

. )

VENHA PARTICIPAR...

\

SÁBADO, 11 de maiQ de 20021
DANIE

e

.

spezia@unerj.br l
"Dia asMães"

21°Rodeio Crioul(J"Nacional C' r;LaçoJaraguaen�e
\._

.

"Fandango
buenacho, belas
p rendas e mu itos

peões bailando

pelo salão,
esbanjando
alegria e fazendo

amigos ... "

É assim que será
os três bailes do
rodeio. Na sexta

feira fica por
conta do Grupo

, Os Mateadores;
no sábado, a

animação é do

Chiquito & Bordoneio, e, pra matar a saudade dos dois e

fechar com chave de ouro; ainda no domingo, a tarde dançante
com o Grupo Rodeio.

Demarchi Carnel Ca�a
.

Campeira,

StUdl.l
FM,

Doce Mel, Smu 5

Lanches, Land ete

Sérg'io's,(Guara iriml'
.

�ia 10/5: OS

Mf,EADORES- R$ 10,00 an cipado. R$

12,00 na hora

Dia 11/5:

c�rUITO
s

BORDONEIO-i 13,00 an-

tecipado. R$ 15/, na hora,
Dia 12/5: GR' RODEIO

(domingueira)
tranca.

Entrada

Sua presença será indispensável nestes três dias de festa, onde se_çultiva a trad' o gaúcha.
•

"RODEIO'"
I ,

\

Com o gado reunido, para evitar estouro da boiada, o gaúcho peão, montado em seu cavalo,
guarnecia a tropa. Cavalqava em círculo, pela extremidade, concentrando o gado ao centro

do Idcal. Com a disposição de uma roda, tal local passou a ser chamado de ROD EIO.

Era dia de Rodeio, os peões encilhavarn seus pingos e partiam reunir o gado. Era um dia de

festa, as prendas vestiam' seus mais belos vestidos, para assistir e incentivar seus peões
, "\

preferidos. O gado ganhava sal, era contado, apartado, vacinado e curado. .

As mais importantes tarefas dós rodeios eram a castração e a marcação dos animais n-ovos,

destinados ao engorde, e as novilhas para a procriação.
Executadas as lidas de 'campo, a peonada partia para as competições decarreiras de cancha

08:ooh -LaçoPiáeGuri, reta \'ou demonstrações de hab i I idade, montando novi I hos xucros.
09:ooh-LaçodePatr'ões(CTG ePiquete) d 'I' disserni I'

-

d de ru dlO:ooh =-Provade laço (confurmeregulamentoM.T,G!!!,) Nos tempos atuais, os tra iciona istas issemmaram a rea rzaçao e um gran e numero e
12:ooh-Churraseo C

rodeios. São encontres festivos de peões13:ooh-Ful-Boi (Cancha 2).
15:ooh-Mesa daAmargura (Cancha 2). campeiros. Visam cultivar as práticas16;OOh - Apresentaçõesartísticas
17:OOh -Gineleada em.Cavalos (ÇancJ>a I). campeiras, com disputas, numa reprise do
18:30h..,.-Gíneteadaem Touros (Cancha 2).
19:ooh-Continuaçãodaprovadelaço, trabalho do dia-a-dia nos campos. São domas,
23;OOh - Fandango comChíquito& Bcrdoneio

Local:CalpêodoCl'G. ti ros de laço, g i neteadas, provas de rédea,
12/05/02 -DOMINGO pealos, provas de estafeta ...

08:00h-Reiníciod.pro,;adeLaço. .Atualmente, quase todos os CTGs, por suas
lO:OOh-ConcursodeGaítas.

'l1:00h-MissaCrioula. invernadas carnpe iras,' realizam seus rodeios
12;ooh+rChurrasco.
13:ooh- VacaParada (Piá eGuri) a nua is.
13:30h _ Fínaisdas provas de Laço.
14;ooh-Fut-60i eMesa da Amargura (Cancha 2). ) E, nestes dias lO, 11 e 12 de maio, o CTG
15:OOh -Finalíssima das provas de LaçoeGineteadet valos,

15:30h-ApresentaçõesArtísticas. Laço Jaraguaense estará resgata.ndo toda
16:30h-TardeDançante comGrupoRodeio.

17:30h-FinalíSsimaGineteadaernTourOS(Cancha2)'I' essa cu Itu ra dos nossos antepassados,
19_:00_h_-_;En_ce_m_am_en_t_o_,co.,-ID_en_tte_;:'g:_.d_e_lro_íé_us_e-,::p'''';;íICIles-;::,::-:----1 rea li za n d o o 21 o R o d e i o C r i o u I o N ac i o n a I.

Informações pelo telefone: (47) 371 ' (47) 275-0524

_;:__ -',_' Si_te:_w_w,w_,_.ct�g_:_lí.c_o_m,b�'i'__-__J Venha, participe!!!

13;30h - Aberturaoficial do21"RodeioCriouloNaci"
14:ooh-LaçadadeAbertura,
15:ooh- Laçada Individual (TroféuAugusto Dema,di-lnMemoriam)

If lugar > 1 TV14"
, 2"Iug.r = R$loo,oo.

18:ooh -c-VacaGorda em duplas.
19;(K)h-Gineteadasem Touros (Cancha 2)
23:ooh - Fandango comOsMateadores.

-Locel-CalpâcdoCf'G.
'\ llf05l02 - SÁBADO

�
-, CARNES

BI.�.

..DIMAR(HI (ARN-IS OFERTAS
,

Filé simples R$ 4.,89
Costela ponta . R$ 3,90
Fraldinha do alcatra .. R$ 4,99
Moída 2a •••••••••••••••••• � •• R$' 2,99"

PARABÉNSATODASASMÃES!!!

"Domingo é um dia especial, não só

porque tem rodeio, mas porque é 0 dia

daquelas que não medem esforços para
a nossa felicidade. M�es_prese.ntes, de
corpo ou de alma, todas elas, merecem

aplausos porque são nossas verdadeiras

heroínas, seguindo os passos da nossa

mãe do céu, Maria, abençoam nossas

campereadas nesta vida.s'

I

MENSAGEM

Vai'um chasque gauchada
Pra quem gosta de rodeio
Vamos apr6ntar os cavalos

Vamos engraxar os arreios
I.
! No Parque Augusto Demarchi

Pra quem tiramos o chapéu
E que vai nós mandar graças
Do patrão grande do céu

,,Vai tc::r laço, gineteadas
,"Tour�da, shows e fandango
1';0 , I.
% Prendas pra alegrar o baile
Peonada de espora e mango

• L

De 10 a 12 de maio

Debaixo de um céu azul

Veilh,a para o 219 Rodeio Crioulo Nacional
.

Aqui em jaraguá.do .Sul

\ I CHA

210 RODEIO CRIOU LO NACIONAL

DICIONÁRIO GAÚCHO
Fandangueiro = Diz-se da pessoa, que gosta
de fandango, que é habituado a dançar. '

Massapé ,= Terra vermelha, argilosa,
parecida com a terra roxa de São Paulo.

Mateador = Aquele que gosta de tomar mate,
que toma muit; mate. O mesmo que matista.

!

E DE IDADE NOVA

14/5 - Jean Cario Pedrotti (Neni)
15/5 - Délcio L. Spézia

\

15/5 - Rafael Martendal
18/5 - José.Clênio Varqas
18/5 - Irineu José Weillem

IfAAlUl
Comércio de Ra�óes e Sementes Lida,

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3635
Tel/fax. 370-2575

Rua Adélia Fischer, 239
Tel, 371-2999 ,

RuaWalter Marquardt, 727
Tel. 3708800

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
a Jc;>ão J. Ayroso; 772
372-0300

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

casacampeiraâiterra.com.br
Rua Guilherme Weege, )2
fonejfax:371-0330 - Centro Rua Bernardo üernbuseh, 603

Vila Saependi • Jaraguá do Sul- se
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POR CINTIA LOPES
111 PE_RS_OJ\lAG_E�M�DA SE�Màl�J_A;_�MARA_MANlAN"" __�'_ .. "_ ._w.•. ... w. .eQPl.�Y.��

PREDADORA
suburbana

Mara Manzan se assusta com

a quantidade de mulheres que
assumem ser iguais a Dona

Odete, que interpreta em "O
Clone". Volta e meia a atriz en

contra moças quedizem receber
das mães os mesmos maus con

selho s que a personagem da
trama de Glóri; Perez dá à filha

KarIa, vivida porJuliana Paes. Até
nos bastidor�s da novela Mara vê
casos como o que vive na ficção.
"Outro dia, a mãe de uma figu
rante me disse orgulhosa que
manda a filha usar decote, minis
saia e se maquiar quando vem pa
ra a Globo. Infelizmente existem

mu-tas Odetes por aí", constata.
Para a atriz, as atitudes da per

sonagem não são um mau exem

plo, mas uma crítica. Justamente
por isso acredita que o "golpe da

barriga" de Kada em cima de

Tavinho, papel. de Victor Fasano,
não vai dar certo. "Seria perigoso,
para a Glória. Senão a pessoa faz
exame de DNA e não vão acre- Jorge Rodrigues Jorge/CZN·

Mara Manzan, a Dona Odete de "O Clone"ditar, porque pode ter sido uma

arapuca", explica. N a trama,. P - A Odete é a suamelhor personagem?
Odete conseguiu o sêmen de Ta- R- Em popularidade, sim. Até então a mais popular era a Sexta-feira de
vinho através de uma camisinha "Salsa e Merengue". Mas a Odete conseguiu ultrapassá-Ia. Fiquei surpresa
roubada pela empregada do porquetinha medo das pessoas me olharem torto por causa das coisas que
advogado. Mas ninguém sabe ela diz. Afinal, a Odete fala mal de São Cristóvão, diz que todo o mundo é
ainda se o filho é realmente de gentinha e não gosta de pobre. Mas como levei isso para o lado cômico, f'�')
Tavinho, já que a moça também agride. O fato de ela dizer que é uma mulher chique e ser totalmente brega
andou dando mole para Léo, o também caiu no gosto do público.
clone interpretado por Mutilo . P - Você .esperava esse sucesso? \

'\

Benício. "A história é uma in- R - Esperava que a personagem fosse dar certo, mas não tanto. Novela é
cógnita e deve ter um desfecho loteria. Achei que eu ia estourar quando aparec�sse cuspindo fogo. Porque
surpreendente", aposta. faço de verdade e é ousado uma mulher de quase 50 anos ficar de biquíni

Além da postura incorreta, a cuspindo fogo. E não deu em nada. De repete pintou o "cada mergulho é
personagem chama a atenção um flash", o piscinão de Ramos e virou isso.

'

pela cafonice, forçada pela pró- P _ Você tem 30 anos de carreira, mas só estreou na tevê em 1994, na
pria Mara. Foi ela quem sugeriu novela "A Viagem". Gosta de fazer televisão?
ao figúrinista da rrarna que trans- R - Adoro. Teatro émaravilhoso,mas é sofrido. Demorei pàraganhardinheiro.
formasse Odete numa persona- Sou vitoriosa, criei uma filha sozinha sendo atriz de teatro. Já fui iridicada a

gem típica do cineasta espanhol prêmio, mas não aguentava a crítica falar bem e no fim do mês eu ficar
Pedro Almodóvar, que fez "Mu- chorando porque não tinha grana para pagar as contas. A 'tevê me deli'
lheres à Beira de Um Ataque de tranqüilidade. Adoro fazer tevê, mas só na Globo. Tive uma experiência no
Nervos", O lado engraçado tam- SBT, no programa "Ô, Coitado!", e vi que não é a.mesma coisa. A Globo
bém se destaca. O bordão "Cada terri qualidade, você não precisa se preocupar com cenário, figurino. Tudo é
mergulho é um flash" pegou. Mas impecável. Você se desgasta menos e faz um bom trabalho..
Mara não sabe se foi. ela que p - O clima nos bastidores sempre foi bom?
soltou no improviso de uma cena R- Tenho sorte porque sempre faço parte do núcleo suburbano. Em "O
ou se já est�va no texto.' "Como Clone" a gente se diverte muito, Já chega falando besteira, o Raul Gaz JlJd
tenho dúvida, digo qqç foi DÇ\.I�,

.

conta muita piada. Um pede sanduíche, vai gravar c o outro rouba. Todos se

porque é o que deu certo", conta dão muito bem. Em "Pecado Capital" também era o máximo. Integrava o
a falante e extrovertida atriz, que núcleo deMarechal Hermes. Émelhor porque PC?bre émais feliz. Pelo menosfaz 50 anos no próximo dia 28. na ficção.

"Ainda não tive
filho porque quero
fazer tudo direito:

namorst; noivar:
fazer festa/ casar.

Mas se gostar disso
é ser careta/ então

sou careta."
DANIEUE WINITS,

revelando um

insuspeito lado
família.

Divulgação
, ,

"Vou ficar pagando de pelanca para quê? Se fosse para aquelas
revistas de coisas bizarras/ até poderia ser:"
JOÃo

GO�'
o, apres,entador do "Gordo a Go Go" e "Piores CliP

..

esdo

Mundo", MTV, dizendo que nunca aceitaria um convite para,
posar nu.1 ,

, .

"Quando eu tentei apresentar o Big Brother. .. " MARISA ORTH, no

"S�ia Justa", do canal por assinatura GNT, antes de comentar
histórias que ouviu das participantes do "reality-show" exibido
pela Globo.

':4s novelas da Globo não mostram como é a periferia." N ETI� HO,
apresentador do "Domingo da Gente", da Record, dizendo que gosta
de expor a situação da periferia em seu programa porque a classe

AIB conhece os pobres através das novelas da Globo:
'

"Vireipara o cara e disse: 'Está falandá issopor causa da coleira?
Abre a csbeçs!" lUIZA MARIANI, a' Xana det'Desejos de Mulher",
contando o que falou a um sujeito que a chamou de cachorra na

rua por causa da coleira de couro que Usa.

"Sinto que devo aprender à me amar antes de amar alguém de
verdade." DEBORAH SECCO, dando o motivo de estarfechada para

balanço após o fim do namoro com Maurício Mattar.

"Você segura onde você quiser." RENATO VIEIRA, coreógrafo do

"Fama", da Globo, quando um dos participantes perguntou onde
colocaria as mãos na parceiraao ensaiar um número de dança.

"Fiz milhares. Bebi mais do que devia multas vezes e já usei

drogas." MAITÊ PROENÇA, respondendo se já fez besteiras que

prejudicassem a saúde. N o momento, a atriz só fala de esportes e

alimentação saudável.

"Me incomoda imaginarque aspessoaspensem que casa de artista
é aquela bagunça." CARLOS ALBERTO DE NÓBREGA, reclamando do

programá da emissora em que trabalha, o S BT.

"Mas Sílvio/ mulhe; que monta csvstonão é arizona? É arizona
sim. "JOANA PRAOO, no "Casa dos, Artistas 2", após Sílvio comentar
° que a, loura já havia dito no programa.

"Não abdicaria a nada em nome de um emot; muito menos da
minha profissão/ que é a coisa msis importante para mim. "

GIOVANNA ANTONELLl; mostrando que é bem diferente da Jade de "O'
Clone".

"Pareço umpaparazzo atrás domeupróprio filho. "DANIELA ESCOBÁR, '

,

a Maysa de "O Clone", sobre o hobbie de fotografar, especialmente,
o filho, André, de 4 anos.

\ .

"Na MTVeu era muito mais escstotâçico, e achavam o máximo/
a salvação da tev� o garoto de ouro. "MARCOS M 10N, ainda perplexo
com as críticas em relação à sua postura no programa "Descontrole",
da Band. Recentemente o' programa perdeu meia hora do tempo
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JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN
SAU "'ME/HORÁRIO

I

1
o ESCORPIÃO REI

I5h30 - I7h30 - I9h30 - 2Ih30

2 A ERA DO GELO

sessão única I5h45

O CONFRONTO

I7h45 - I9h45 - 2Ih45

3
A MÁQUINA DO TEMPO

I5h30 - I9hI5

ASSASINATO EM GOSFORD PARK

I8hOO - 20h30 "

A - AVFNrUrWC - crJ:..ttffJIA/D - fJWM/DA -lBENl{) fJNIMIJf1i
F - Arr)fi R -� p - FruCJAJ.../De -IIDJMENrÁRIO

- RUA SETE DE SETEMBRO

"LME/HORÁRIO
'

•SAU

A GUERRA DE HART
13h40 - I6hI5 - 2IhI5

1
o CONDE DE MONTE CRISTO ,

I4hOO - I6h35 - I9hOO - 2Ih30

2

CRIMES EM PRIMEIRO GRAU
I4h30- I7hOO - I9h30 - 2Ih50

. . . . � .

HISTÓRIA REAL
I4hI5 - I6h45 - I9hI5 - 2Ih453

4
NÃo É MAIS UM BESTEIROL AMERICAN'O

I4h05 - I6hOO - I8hOO - 20hOO - 22hOO

o ESCORPIÃO REI
13h30 - I5h30 - I7h30 - I9h30

5
o SENHOR Dos,ANÉIS

2Ih20

6.

A - AVFNrUrWC - (JJI/IÉDIA/D - fJWM/DA -lBENl{) fJNIMIJf1i
F - FU')fi R -�p - FruCJAJ.../De -IIDJMENrÁRIO

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

SAU 'ILME/HORÁRIO

1
CRIMES EM PRIMEIRO GRAU

I4hOO - I6hOO - I8hOO - I9hOO - 2Ih30

2 o ESCORPIÃO REI

13h30 - I5h30 - 17h30 - I9h30 - 2Ih30

HISTÓRIA REAL

I4h30 - I7hOO - I9h30 - 22hOO
3

A - AVFNrUrWC - (JJI/IÉDIA/D - fJWM/DA -lBENl{) fJNIMIJf1i
F - Arr)fi R -�p - FruCJAJ.../ [); -IIDJMENrÁRIO

Jornal CORREIODOPOVO

Hoje, com' 83 anos.

GiNERO

A

D

A

A/F

S

GiNERO

A

s

D

C

A

A

D

s

A

D·

• RETRATO FALADO: JULIANA KNUST
POR CAROLINA MARQUES

\
POpTEV�

PURA
A •

essencta

NOME - Juliana I<nust Sampaio.
NASCIMENTO - 29 de maio de 1981, em

NITERÓI, no Rio de Janeiro.
APELIDO - July, Jujuba e Fofucha.

PERSONAGEM DE COBIÇA - "Todos aqueles
que me dêem muito trabalho para fazer".

NA TEV� - Filmes, seriados e sitcoms

americanas.

Ao QUE NÃO ASSISTE NA,TEVÊ - "Programas
\

de fofoca".

NAS HORAS LIVRES -

li

Leitura, ginástica e

massagens relaxantes".
No CINEMA - "Matrix", de Larry e Andy
Wachowsky.
MÚSICA - "Qualquer uma doDjavan".
LIVRO - liA Arte da Felicidade", de Dalai

Lama .

PRATO PREDILETO - Pizza.

SE NÃO FOSSE ATOR: "Não seria,. Ficaria
muito infeliz".

MULHER BONITA- Gisele Bündchen.
HOMEM BONITO - Paulo Zulu.

CANTOR - Djavan.
CANTORA - Ivete Sanqalo.
ATOR - Antônio Faqundes,
ATRIZ - Glória Pires.
O QUE NÃO PODE FALTAR NA GELADEIRA -

\
Yogurte desnatado.
PERFUME - "CI< One", de Calvin Klein.
BEBIDA - Suco de frutas.

O PIOR PRESENTE - "Acho que não existiu.

Se foi dado, foi dado com a melhor das

intenções".
ARMA DE SEDUÇÃO - "Meu sorriso".
TIME - "Flamengo, sempre".
FILOSOFIA DE VIDA - "Viver fel iz e aprender
com as dificuldades".
MANIA - "Mexer na orelha dos outros".
SINÔNIMO DE ELEGÂlrCIA -"Simpatia".
FRASE DE IDENTIFICAÇÃO -"Não vá levar tudo
tão a sério. Sentindo que dá, deixa rolar
. Deus abençoa. Seja você".
INVEJA - 'De nada, graças a Deus".

(LUXÚRIA - "Segredo absoluto".
GULA-"Sorvete".

COBIÇA - "Uma carreira sólida com

grandes personagens".
IRA - "Com pessoas egoístas e invejosas".
PREGUIÇA - "De varrer casa".
VAIDADE - "Cuidar de mim".

I
I

Folo: Pedro Paulo Figueiredo/CZN

Juliana Knust, a Leila de "Sandy e Junior"

Zen é pouco para ela. Assim como sua personagem Leila, no seriado

"SandyeJunior",Juliana Knust está transpirando leveza. ''É bom

poder interpretar uma pessoa tão bacana como ela", comemora a atriz

de 20, anos, que aos poucos vai descobrindo o tom exato para o mais
,

novo trabalho. "Ela ainda não se mostrou totalmente para o público.
Estou podendo fazer uma boa composição, até porque a Leila é bem

parecida comigo", conta a atriz.

Composição parece não ser tarefa das mais complicadas para
Juliana. No seriado, a atriz apareçe com cabelos mais

compridos - graças a um "milagroso" megahair -, e está

sempre metida em batas e calças que remetem a um certo clima

"paz e amor". "Tem essa coisa dela ser bem esotérica também",
observa Juliana, que nas 'horas vagas vem estudando os

mistérios do "I Ching", oráculo chinês 'adotado pela
personagem. "Li muitos livros a respeito para poder entender o
significado das mensagens. Não ésó pegar o texto e dizer, tem
de passar a verdade e não fazer besteira", justifica a moça.
Desde que começou a carreira na tevê, há cinco anos,Juliana está

acostumada às transformações impostas pelo trabalho. Meses antes

.

de estrear em "Malhação" - ainda na época da academia -, a atriz
levou um susto. Teve de engordar oito quilos para fazer a gordinha,
e simpática Laura, "Fui a um nutricionista e de uma hora para outra I

encarei potes de sorvete e muitas fatias de pizza", recorda a atriz,
que no mesmo trabalho teve de perder todos os quilos que
ganhou. "Pai uma loucura. Um dia enche a cara de porcaria e no

outro vai para um spa perder as calorias", diverte-se a atriz.

Como.Leila, Juliana não teve ainda muitas s�resas, mas já se

prepara para encárar as Ias do cantor Junior. É que no seriado Leila
e o irmão de Sandy vão ter um envolvimento. "Ainda não sei

com? isso vai acontecer. Acho que vai ser aos poucos. Uma relação
de muito carinho e amor", filosofa a atriz, que mesmo ainda não

aparecendo em cenas mais íntimas com o cantor, já nota uma certa

"torcida contra" das tietes de Junior. "Elas dizem que nã'a estão

gostando nada disso e que é para não ficar muito perto do junior",
surpreende-seIuliana.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RODEIO
Jaraguá do Sul vive, desde ontem, 021 °

Rodeio Crioulo Nacional. Laçadas,
gineteadas, fandangos, apresentações
artísticas, concursos,mesa da amargura,
futeboi, etc., etc., e, é claro, o suculento
churrasco. O patrão do CTG Laço
Jaraguaense, Augusto DemarchiJúnior, o
Ninho, convida a todos para um final de

semana "buenacho" no rodeio. '

DIA DAS MÃES
o Allegro Restaurante Bar está com uma

programação imperdível para hoje e amanhã.
Confira: Hoje, a partir das 2Qh30, e amanhã,
às 12 horas, música com Toninha Bahia. E

também amanhã (Dia das Mães), a partir das
11 h30, almoço especial, além dos pratos à la
carte. E numa parceira com a Ellen's

Cosméticos e Perfumes, será sorteada uma
cesta com produtos cosméticos, hoje, e um
jantar no Allegro. Mais informações no 371-

0757 ouwww.allegrorestaurante.com.br

BAILE
Hoje, no Parque de Eventos de

Guaramirim, baile com animação da Banda

Paisagem (RS), às 22h30, numa promoção
da Capela SãoJoão Batista. Haverá rifa de
umamoto, freezer, geladeira, TV 14", fogão
e forno elétrico, e, fora a rifa, sorteio de uma
bicicleta entre as mães. Divirta-se!

Numapromoção daAção SocialCreche
Constância Piazera, vem aí o 10° Tititi, só
Raia mulheres, dia 24, às 20 horas, no Clube
Atlético Baepen�. Ingressos, a R$ 20,00,
estão, à venda na creche e com as

componentes da diretoria. Mais informações
I no 275-0491.

,

I

I iii WINTERFEST
I 11'1 Começou ontem e termina amanhã a 14"

! I ,I Winterfest (Festa de Inverno), a mais'
autêntica festa das tradições germânicas, na
Sociedade RecreativaAmizade, no Rio Cerro
II. Desfiles, apresentações de danças, corais,
bailes e tardes dançantes emuito mais.

Porco no rolete, vários tipos de carnes
assadas, pescaria, jogos e diversões para
crianças e adultos. Prestigie! Curta um Dia

das Mães diferente.

A IECLB (Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil) convidando para 03°
Encontro da Família Luterana (Domingo de

Pentecostes), que está sendo organizado
pelas paróquias deJaraguá do Sul,

; Schroeder, Corupá,Massaranduba e

Guaramirim, a realizar-se no próximo dia

19, às 8h30, no Parque Municipal de
Eventos (pavilhão B). Participe, leve sua

família e os amigos.

Kátia
Montanha,

simplesmente

Andréa Mõeller

'I
!

Jéssica
Winterfeld,
bela

Gertrudes Blosfeld Uber
completou 97 anos no

último dia 20/4. Os
filhos (5), a nora, os 24

netos, 40 bisnetos e
'

5 tataranetos (ufa!)
enviam-lhe muitas

felicidades

CENTER

•
CD's - DISCOS - FITAS

MÃE, VOCÊ É PRECIOSA

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

No flagrante, o governador do
Estado, Esperidião Amin,
quando recebia de Francisco
Alves (D), do Jornal
CORREIO DO POVO, o caderno
especial "Um Século em 100

imagens", que também foi
entregue aos deputados
estaduais, em recente evento,
em Florianópolis

Andréa Mõeller

l
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• Imobiliária Menegoffi Lida -.
I

�
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br•

IM081LIARIA

MENEGOTTI

,

(47) 371-0031 Rua Ba<llrão do Rio Branco, 545 - CentrO
•

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

R. JOSÉ EMMENDOJ:RFER,851 - APTO 203 - DEP.: 03

QUARTOS, SALA, COZ)LAV., BWC, SACADA',ENTRADA D�r;.\ \R$21.200,?0 + 204 M ES ES DE R$314,OO. Areá do terrelfí
,

66.46 m2 Area Benfeitorias 66.46 m2 Preço: 21,200.00
5261 CASA - AGUAVERDE - R.TEODORO ACIPro

FAGUNDES,120 (SERVIDÃO). CASA DE ALVENARIA COM
04 QUARTOS, 2 WC, 2 SALAS, CH U RRASQUEIRA, SALA

JOGOS,COP:t",COZIN HA,0ARAGEM + EDÍCU LA.TERRENO:

14,00M X 33,43M = 468,00M2. Área do terreno 468.00 m2

Área Benfeitorias 271.75 m2 'Preço: 85,000:00

•
5260 CASA- C'HICO DE PAULA- R. ÉRICO NEGHERBON,
345 - CASA DE ALV. NA R. ÉRICO NEGHERBON, 345 -

COM.] SUÍTE,3 QUARTOS,SALA DE ESTAR, COPA, COZ.,
WC, VARANDA_E GAR. ( 150,00M2) + EDÍCULA COM
35,00M2 COM GARAGEM, CH UR. E LAV.. Área do terreno
'0.00 m2 Área Benfeitorias 185.00 m2 Preço: 64,000.00

\

•

(

5267 CASA\- CORUPA - R.GUILHERME MELCHERT, SIN
CASA COM 2 QUARTOS, COPA/COZINHA, BANH EIRa,
LAVANDERIA, GARAGEM. TERRENO COM 585,00M2
(l5,DOM X 39,00M). Área do terreno 585.00 m2 Área

Benfeitorias 42.00 m2 Preço: 25,000.00

I
- 5266 APARTAM E NTO - C ENT RO - R.C E L PROC.GOM ES
DE OLIVEIRA AP.I02 - DEP: 1 SUÍTE + 3 QUARTOS, 2

II WC, COZINHA, SALA ESTAR/JANTAR, GARAGEM,
'.

LAVANDERIA. PREDIO COM PISCINA, SALÃO DE
FESTAS E SALA DE\GINÁSTICA. Área do terreno 0.00 m2

Área Benfeitorias 92.00 m2 Preço: 69,000.00

II

•

•

• •

CRECI W 550-1

{{{:
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul
,III

�288 CASA - TIFA MARTINS - R. PAULO LEONI, LOTE
36 - CASA DI; ALVENARIA COM 90,00M2 COM 02,
QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, DISPENSA,
LAVANDERIA E GARAGEM. Área do terreno 325.00 m2

Área Benfeitorias 90.00 m2 Preço: 33,000.00

5287 CASA ALVENARIA - TIFA MARTINS - RUA:PAU LO

LEONI,509 - LOTE 40 SAN LOR,E, 03 QUARTOS, BWC,
GARAGEM, COPA/COZINHA, LAVANDERIA, M'URADA,
FORRO DE MADEIRA,SALA,DE ESTAR, FORRO DE LAJE
NO BWC, (RESIDENCIAL SAN LORE. Área do terrén�
325.00 m2 Área Benfeitorias 117.00 m2 Preço: 45,000.00

\

5130 TERRENO - NOVA BRASILIA - RUf. JOSE
EMMENDOERFER, TERRENO (lOO,OOM X 100,00M)

Área de terreno 10,000.00 m2 Preço: 200,000.00

• 'I
I !' I

, .'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�. :.\?�.�����!:��� : CADERNo PARCIMÓY.EIS
'

'

���.��.�'. :.1. ?:. ��i.o. ?:. �?��

Barra
A ímobi liária da Barra 376-00115

RUA AN�ELO RU lUN I, 1 046 b_·a�r_ra_s_u_I_�_n_e_t_u_n_o____'_:c_·_o_m_._b-,-r �

Casa alv.
120i{)Om2,
fase final
acabamento
c/3 qtos,
sendo uma

•

Casa alv. cl
11 0,00m2, cl laje,
3 qtos, sala, copa,
coz. mobiliada, 2
bwc, lavanderia,
despensa, chur.,
gar., murada - Rua
João

Moas, lote
30 - Ouro
Verde - aceita

I
errelio no Jaraguá Esquerdo, São Luis -

_ $ 45.000,00

•

•

•
..

•

Sobradocl

260,�.
m2, 4 qtos,

se ,1 suíte cl
hidro-�sagem e

. c set, todos
mobiliados cl

madeira mogno e

cl sacada, cl piso
em mad. e

trabalhos em _

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 - Jaraguá do Sul/ SC

vilsoncorretor@terra.com.br

Fone 311�2357

•

105 - TIFA,MARTINS - Casa em alv. c!80,OOm2•
Terreno c!14x25=350m2, cf 2 qtcs..bwc, sala,

, garagem, lavanderia, cozinha. Localizado Rua

Adenor Horongoso. R$ 35.000,00

111-VILA LENZI - Casa em alvo cf 184,OOm2, 4 qtos,
sala, cozinha, 2 bwc, lavanderia, garagem pf 3 carros.

Terreno cf 493,OOm2• Rua 107 (Paraíba). R$ 60.000,00

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cód. 982 - Oasa mista com

150m2 - 04 quartos - 01 suí- •

ta - bwc - cozinha - sala -

lavanderia - churrasqueira -

garagem - Terreno com

450m2 - Rua Geraldo Jung -

Nova Esperança
',",""�ffi H$28.000,00.

Cód. 894 - Casa mista com 168m2 - 05 quartos - bwc -

sala - cozinha - lavanderia - varanda - garagem - Terreno

com 897m2 - Rua Emílio Manke Junior - Guaramirim -

R$35.000,00

SÁBADO, 11 de �bril de 2002
..........................•..... � .

CADERNO PARCIMÓVEIS' CORREIODOPOvo.7
•••••••••• � ••••••••• � ••••••••••••••••••••••• 1'1 •••••••••

RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI 820-J

..

•

CENTRAL DE VENDAS
•

ir373-0283•

,

•
! !

Rua Irineu Vilella Veiga, 137· Centro
GUARAMIRIM • se

•

Cod. 993 - Casa em alvenaria com 90m2 - 3 quartos - bwc
• .cozlnha - sala - lavanderia - varanda - Terreno com 360m2 .

- Rua João Solte r Corrêa - Amizade - R$35.000,00.
•

Cód. 955 - Terreno com

1.500m2 - Infra-estrutura
. completa: Rua Maria
Zastrow - 30m da Rua 28

de Agosto - R$50.000,00.

Cód. 385 - Casa alvenaria com 105m2 - 03 quartos - 02 bwc
- garagem - cozinha -Javanderta - varanda - Terreno com

300m2 - Rua Francisco Maria Tepasse - R$15.000,00 + Fi
nanciamento.

Cód. 981 - Casa alvenaria com 137,50m2 - 3' quartos - sala
- churrasqueira - varanda - garagem - Terreno com

375,00m2 - RUà Silvio Schorck - Amizade - R$ 28.000,00 +

financiamento .:

•
•

•

Cód. 1056 - Casa alvena
ria com 160m2 - 1 quarto
- 2 suítes - 3 bwc - gara-

'

gem - 2 salas - cozinha -

lavanderia - piscina - Ter
reno com 980m2 - Rua

Henrique Noenberg, 52 -

Centro - Guaramirim -

R$90.000,00.

Cód. 1.053 - Casa alvenaria com 167m2 - 02 quartos - 01
-c

•

Á suíte - bwc - garagem - sala - cozinha - despensa - lavan-

C.ód. 384
- Casa

alvenari!l'.a-;h),
deria - Varanda -

Ch. urrasquei.ra
- Terreno com'450m2 - Rua

com 120m2 - 3 quartos bW(' Cláudio Tomazelli - Recanto Feliz - Guaramlrtrn -

- sala - churrasqueira " co ' R$35.000,00. \
. I

nha - varanda -' garagem -

I Cod. 988 - Casa mista com 180m2 - 03 quartos - bwc -

Terreno com. 686m2 - Rua
garagem - 2 salas - lavanderia - varanda - cozinha - Terreno

Servidão Rodolfo Aquilino com 375m2 - Estrada Bananal do Sul - R$30.000 00.
d Buzzi ' Avaí - R$60.000,00.

..,

•

Cod. 991 - Casa mista com 120m2 - 03 quartos - bwc -

garagem - 2 salas - lav. - varanda - cozo - despensa - Ter
.' reno com 422m2 - Rua Vaimor Mafei, 708 - Avaí -

R$25.000,00.
.

São luu - Loteamento
Marlano- Com área a par
tir de 325m2, próximo ao

colégio Jonas Alves. Va
lor a partir de R$
10.000.,00, sendo entra
da de R$ 3.000,00 +

parcelamento até 60 ve-
I
zes.

.

São iutz » Ret. 96 - Com
• área de 323,00m2 próx,

ao Mercado Fronza. Va
lor R$16.500,00.
Vieiras - Ret. 13 .: Com
área de 600,00m2 próx.
a creche. Valor R$
25.000,00 (negociá
veis).
Vila ilau • Ret. ()8 • Com

.. área de 427,00m2 próx,
• a o, Supermercado

Tonin.
.

. /
Valor R$ 18.000,00.
Barra do Rio Molha - Ret.
167 - Com área de

774m2, próx. a Loja de
Mat. de Consto Winter.
Valor R$ 23.000,00:
Baependl- Ret. 50 - Com

• área de 11.103m2, próx.
..

a Metalurgica Trapp, a

• aproximadamente -SOOm
da Rua Pref. Waldemar
Grubba. Pussui casa e

rancho de madeira; lago-
•

as de peixes. Valor R$
,170.000,00
Três 8ios do Sul • Ret.
78 • Com. área de
3.073m2, próx. a Recre
ativa da Caixa Econômi-
ca Federal. Valor R$

• 23.000,00.

Estamos no
I

planetalmovel.com
•

Atendemos aos sábados das 8h as 12hMARIMAR IMÓVEIS
E-mail: marimar@netuno.com.br

•

Fone/Fax: 275-0051

'[

I

����������;'I Três Rios do Norte
- Ret. 56 - Em alve
naria com 03 dor
mitórios e demais

dependências. Va
lor R$ 18.000,00

���������� Vila Rau • Ret. 04·
Em alvenaria, com

01 suíte; 02 dormi
tôrio e demais de

pendências. Valor

R$ 45.000,00

r:����������Nereu Remos » Ret.
62 • Em madeira,
com 03 dormitôri
os e demais depen
déncias. Valor R$
45.000,00 (Troca-

1:'� ;!Jse Ipi Imóvel de
-

menor valor)
Bàrra do-Rio� Cerro - Ret. 63 .

•

Cód. 896 - Sítio com

5.000m2 - Casa álvenaria
com 144m2 - 2 quartos -

01 suíte - bwc - cozinha -

sala - lavanderia - churras

queira - gáragem - Estra-
da Poço Grande
R$30.000,00.

•

'Cód. 973 - Casa alvenaria'
com 240m2 - 02 quartos - 1
suíte - 03 bwc - sala - cozi
nha - despensa - lavande
ria - varanda - churrasquei
ra - Terreno com 425m2 -

Condomínio Dória Benta •

João Pessoa " Jaragua do
Sul - R$80.000,'00.

•

•

Cód. 899 - Terreno com

16ó032,50m2 : Infra-estru
tura completa - Escritu
rado - Rua Vereador João
Pereira Lima - Cantro c

R$250.00b,00.

Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi - Próx. Recreativa Marisol
,

I

Vila Lalau • Ret. 12
Em alvenaria

com 03 dormitóri
os e demais depen
déncias. Valor R$
75.000,00.

I

Amizade· Ret. 62 -

Em alvenaria com

04 dormitórios e

demais dependén
'elas. Valor

,R$ 35;000,00.

Em alvenaria com 03 dormi
tórios e demais dependênci
Ias. Valor R$ 37.000,00
Barra do Rio cena- Ret. 87· SOBRADOS:
Casa Mista, com 02 dormítô- r:���������� Jaraguá 99 - Ret. 02 -

rios e demais dependências. Piso Térreo, 01 sala
Valor R$ 24.000;00 comercial; Piso Supe-
Ilha da Figueira. Ret. 74· Em rior, 03 dormitórios e

alvenaria, com 03 dormitório demais dependências:
e demais dependências. Va- cancha de bocha. Va-
lor R$ 28.600,00 (AceiJa-se lor �R$ 60.000,00
parcelamento)

APARTAMENTOS: SíTIOS:
����������� Baependl· Ref. 600 Ribeirão Cavalo

Com 127m2 de ·'Ret. 91 �

área construída, 03 Com área de
dormitórios e de- ·25.000m2,!

CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - TOPOGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUÇÃO

Amizade· Ret. 72-
Em alvenaria, com

01 suíte; 01 dor
mitório e demais
dependências. Va
"ror R$ 50.000,00.

����������� Barra do Rio Molha
- f?et. 81 . Em ma:
deira, com 04 dor
mitórios e demais

dependências; ter-'
reno com 1.145m2•
Valor

L:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;i;;;;�;;;i;;;;� RS 85.000,00

Centenário • Ret.

166" Em alvena
ria com 03 dormi
tórios e demais de

pendência's; pisci
na. Valor

I,;;�������� R$ 70.000,00.

mais dependências;
01 garagem. Valor
R$ '60.000,00.

com cas em

alvenaria;
galpão com

125m2• Valor

R$ 50.000,00
(Aceita Imóvel
em Jguã.)

•
----------.. Vila tenâ.: Ref. 82

Com área de

74,17m2, 03 dormi
tórios e demais de:

r:����������Baependi-Ref. Com
250m2 de área

construída, 03 dor
mitórios e demais de

pendéncias, 06 gara
gens. Valor R$
120.000,00

.._---------�

com duas

casas em

alvenaria;
.possuí lagoa
de peixe,
nascente de

água, riacho;
reflorestamen
to de eucalipto.
Válor R$
75.000,00
(Troca-se por
casa ).

I

"AO COMPRAR SEU
IMÓVEL ATRÁVES DO

SFH, DEIXE AOS NOS·
SOS CUIDADOS TODA A
PARTE BUROCRATICA
DO FINANCIAMENTO".

•

IIUTILlZE SEU FGTS PARA ADQUIRIR SUA CARTA DE CRÉDITO IMOBILIARIO"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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-�E
OUTRA CASA NA IILHA

• 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

VALO,R). 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: 275-1594.

\CRECI 61:2-J

BARRA - LOT.
CASA NOVA II - C/

,

420,OOM2. VALOR)
NEGOCIÁVEL.
TRATAR: 275-1594.
CRECI612-J

FIGUEIRA - CASA ALV.

C/ 144 M2 - 2

QUARTOS + 2 BWC -

'TERRENO C/350M2.
• PREÇO R$ 55.000,00

(TROCA POR
,APARTAMENTO 3

QTOS). TRATAR: 371-
7931. CRECI 1741cJ

VILA RAU - CASA

C/146M2 - 3

QUARTOS. PRÓXIMO
AO MERCADO
TONIN. PREÇO

L NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - MARIMAR IMÓVEIS - VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS -
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COPA, COZ·:' MOB.,
ESCRITÓRIO, LAV., 2

_---' 1 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,do E

CARRO. TRATAR:
376-0015. CRECI 1589-J

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

CENTENÁRIO - CASA EM
ALVENARIA COM 108M2 -

2 QUARTOS - GARAGEM -

DEMAIS DEPENDÊNCIAS -

TERRENO COM 350M2 -

RUA ALVIM OTlO -

JARAGUA DO SUL -

R$30.000,00 - TELEFONE:
373-0283 - CRECI 820-J.

AMIZADE - R.JOAO

BATISTA RUDOLF, 500 -

PARTE SUPERIOR: 1 SUíTE,
3 QUARTOS, SALA DE

ESTAR" COPA, COZINHA, '.

WC, LAV.,.SACADA,
DEPOSITO. PARTE TÉRREA:
SALA COMERCIAL, WC"
DrpOSITO, 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 ÁNTON
FRIERICH,965 - CASA
MIXTA COM 03 QUARTOS,
SALA, COZ., WC, LAV.,
GARAGEM. ÁREA DO
TERRENO 300.00 M2
ÁREA BENFEITORIAS
100.00 M2 PREÇO:

. 27,600.00. TRATAR:
371-0031. CRECI 550-J

VILA RAU - R.CARLOS
ZENKE, LOTE 12 -

RESlb.HELENA - 04

QUARTOS, SALA, COz.,
WC. ÁREA DO TERRÉNO
300.00 M2 -ÁREA
BENFEITORIAS 98.00 M2

PREÇO: 25,000.00.
TRATAR: 371-0031. CRECI
550-J

SOBRADO C/ 260,00M2,
4 QTOS, SENDO 1 SUíTE
C/ HIDRO-MASÁGEM E

CLOSET, TODOS
MOBILIADOS C/ MADEIRA
MOGNO E C/ SACADA, C/
P1S0 EM MAD. E
TRABALHOS EM GESSO, 2

SALAS, 3 BWC SOCIAIS,

OURO VERDE - CASA
ALV. C/ 110,00M2, C/
LAJE, 3 QTOS, SALA,
COPA, COZo MOBILIADA, 2

BWC, LAV., DESPENSA,
CHUR., GAR., MURADA -

RUA JOÃO MAAS, LOTE 30
- ACEITA TERRENO NO
JARAGUÁ ESQUERPO, SÃO
LUIS - R$ 45.000,00.
TRATAR: 376-0015. CRECI
1589-J

TIFA MARTINS - VENDE-SE
CASÁ ALV. C/80M2,
TERRENO C/ 350,00M2 -

R$ 35.000,00. TRATAR:
37�2a57. CRECI 4936

GUARAMIRIM - CASA
ALVENARIA - 02 QUARTOS

:
- 01 SUíTE - GARAGEM -

DEMAIS DEP. - TERRENO

PADRÃO - RUA PLÁCIDO
AFONSO RAUSSIS - AV/lJ -

R$35.000,00( -
.

NEGOCIÁVEL -'TELEFONE:
373-0283 - CRECI 820-J.

GUARAMIRIM - CASA
,

MADEIRA COM 91M2 - 03

QUARTOS - 2 SALAS -,

DEMAIS DEP. - TERRENO
COM 700M2 - RUA
ATHANÁSIO ROSA

(FUNDOS) - R$55.000,00 -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

NEREU RAMOS - CASA DE

MADEIRA, C/80M2 +

GALPÃO Cj 100,00M2,
TERRENO C/ 435,OOM2.
PRIMEIRA ENTRADA DE

NEREU, A 80 METROS DO
ASFALTO. R$ 25.000,00.
TELEFONE: 371-2357.
CREC14936.

VILA LENZI - CASA ALV.,
C/ 184,00M2, 4 QTOS,
SALA, COZINHA, 2 BWC,
LAV., GAR. RUA 107

(PARAIBA). R$ 60.000,00.
TELEFONE: 371-2357.
CREC14936.

GUARAMIRIM - COM'
5.000,OOM2 - RUA 28 DE
AGOSTO - INFRA
ESTRUTURA COMPLETA

R$180.000,00 -

T�LEfONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

GUARAMIRIM - TERRENO

ILHA DA FIGUEIRA - R.
ALEXANDRE KOELER - C/
472M2 - R$ 25.000,00.
TRATAR: 371-8814. CRECI
1873-J VILA LALAU - ALUGA.SE, R. '

------------

'

MAJOR JÚLIO FERREIRA,
318. TRATAR: 275-1594.

CRECI.612-J

COM 400M2 - ESTRADA
BANANAL DO SUL - INFRA
ESTRUTURA COMPLETA -

R$8.000,00 - TELEFONE:
'373-0283 - CRECI 820-J.

GUARAMIRIM - COM

9.570,49M2 - RUA
ERMíNIO STRINGARI -

INFRA-ESTRUTURA
COMPLETA - $45.000,00 -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

NEREU RAMOS - VENDE
SE TERRENO COM
1250M2. POSSUI 03
CASAS EM ALV. SENDO;
CASA 01 - C/135M2 (01
SUíTE, 02 DORMITÓRIOS
E DEMAIS DEP.); CASA 02
- C/100M2 (03
DORMITÓRIOS E DEMAIS

DEP.); CASA 03 - C/ ,

90M2 (02 SALAS
COMERCIAS E UM BWC).
VALOR R$ 150.000,00
(Ac'EITA-SE TROCA POR
CASA EM JAGUÁ. OU EM

PRAIAS). TRATAR: 275-
0051 - CRECI 1989-J.

GUARAMIRIM - TERRENO
COM 5.000,00M2 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

DEP., FICA COZo SOB
MEDIDA 'E JOGO DE

QUARTO. VALOR R$
48.000,00 - TROCA-SE
POR CASA. T�ATAR FONE:
275-0051' - CRECI 1989-J

GUARAMIRIM - VENDE

SE, LOCAL NOBRE PARA
RESIDÊNCIA. R$
22.000,00. TRATAR:
371-8814. CRECI 1873-J

CENTRO -I VENDE-SE, COM

400,00 M2 - RUA EspíRITO
SANTO - R$ 25.000,00.
TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873:J

VILA LALAU - RUA
GERMANO HORST, C/
583M2. VALOR
NEGOCIÁVEL. TRATAR:
275-1594. CRECI 612-J

REF. 2150 - JARAGUÁ 99
- RESIDENCIAL MIRANDA -

TERRENOS C/ 325,00M2.
ENT. R$ 2.500,00 +

PARCo 24X. TRATAR:
275-1594. CRECI 612-J

GUARAMIRIM - TERRENO

•

COM' 16.032,50M2 - RUA) 36 " APTO. COM

VEREADOR JOÃO PEREIRA 306M2, COM SUíTE +

LIMA - CENTRO - INFRA- '2 'QTOS, DEP.DE

ESTRUTURA COMPLETA - EMPREGADA, 2 GAR.

R$250.000,00 - E DEMAIS DEP.

TELEFONE: 373-0283 - EDIFíCIO .C/ GRANDE
CREGI 820-J. ' SALÃO DE FESTA,

CHUR., SAUNA, SALA
DE GINÁSTICA, SALA •

DE JOGOS, PISCINAS,
QUADRA ESPORTIVA,
QU,IOSQUE E PLAY

GROUND. PREÇOS
.
DE: R$ 150.000,00 À •

R$ 162.000,00 S/
ACAB. INTERNO

(PPtRC. DI�ETO C/ O

PROPRIETARIO).
TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873-J

LOT. OLDENBURG - C/
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$8.000,00 -

TELEFONE:373-0283 -

)

CRECI .820-J.

VILA NOVA - C/873,64M2
(26,41X33), RUA CARLOS

KUPAS, VII:.A NOVA -

R$ 50.0000. TRATAR:
376-0015. CRECI 1589-J

,':"!d...... .

.

IENTRO - ALUGA-SE, ,AV.
MAl. DEODORO DA

FONSECA, LADO DA
MACOL. TRATAR: 275-
1594. CRECI 612-J

CENTRO - ALUGA-SE, AV.
MAL. DEODORO DA .

FONSECA, LADO DATA

TRAINING. TRATAR: 275-
1594. CRECI 612-J

. CENTRO - ALUGA-SE, RUA:
PRESo EP. PESSOA, PROX.
COLÉGIO JANGADA.
TRATAR: 275-1594.
CRECI612-J

CENTRO - ALUGA.SE, RUA:

VENÂNCIO DA SILVA

PORTO, LADO ICRO
INFORMÁTICA. TRATAR:,
275-1594. CRECI 612-J

EDIFíCIO VITÓRIA
RÉGIA - APTO. NQ 303 A

, ÁREA DE 111. 70M� - 3

QUARTÓS 'E DEMAIS

DEP., 1 VAGA GAR. RUA
PEDRO AVELINO

FAGUNDES, 45 -

R$ 55.000,00. TRATAR:
371-8814. ,

CRECI 1873-J

COND. AMIZADE -

APTO, NQ 302 - SEMI

MOBILIADO, 3 QTOS E
DEMAIS DEP.

R$ 44.200,00. TRATAR:
371-8814,.
CRECI' 1873-J

RUA ADOLF,O SACANI -

ED., SCHIOCHET - 1

SUíTE, 2 QTOS; SALA,
COPA, COZINHJ\.,
BWC, LAV., SACADA E •

GARAGEM. lQ ANDAR,
NQ 104. PRÉDIO C/
PISCINA, CHL:JR.

COLETIVA, C/ MESA

BILHAR,
PLAYGROUND,
QUADRA
POLIVALENTE.
R$ 75.000;00 NEG.

TRATAR: 275-1594.
CRECI 612-J

CHAGARA COM

162,294M2 NA
ESTRADA TIBAGI - 2
CASAS EM ALV. COM
160M2 CADA; MAIS
CASA DE CASEIRO
COM 80M2 - RANCHO,
- QUIOSQUE COM
CHUR.- 9 LAGOAS -

PASTAGEM - MATA
NATIVA - TODA
CERCADA -

R$650.000.00 -

TELEFONE: 373-0283
- éRECI 820-J.

VILA RAU - 'RUA ANTON

FRERICHS,91- CASA MISTA
COM 3 QUARTOS, SALA,
COPA/COZINHA, WC,
LAVANDERIA, GARAGEM.

CENTRO - SOBRADO ÁREA DO TERRENO
; EM ALV. C/320 M2 - 2 . 300.00 M2 ÁREA
• SUíTES + 2 QUARTOS BENFEITORIAS 60.00 M2

+ DEPENDÊNCIAS. PREÇO: 26,500.00.
TERRENO C/2.590 M2

'

TRATAR:
- t=ICA COZINHA S/

/

3711J031. CRECI 550-)
MEDIDA. PREÇO R$
230.000,00. TRATAR:
,371-7931.

, •

ICRECI 1741-J

.,

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

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
(EXCELENTE'
OPOR:rUNIDADE).
TRATAR: 275-0051.
CRECI 1989-J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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5074 - VILA LENZI - casa alv. cl,
125m2, suite + 2 dorm., 1 bwc, sala

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

-'--"-"'-""--"""'-",,",,-,-,»0<...
- Galpão cl 280m2 -

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

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

Terreno cl 1.4s0m2•
R$ 120.000,00 negociável

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$ UO.OOO,OO (negociável).
Pode ser' vendido com a metade

5066 - NOVA BRASILlA - casa

mista, cl 10s,60m2, 3 dorrn., 1
bwc, sala estar, copa, coz.,

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

R$ 48.000,00
5017 - ILHA DA FIGUEIRA - Casa
alv. cl 80m2 - 3 dorrn., 1 bwc +
edícola cl 60,OOm2• R. 921, lot.
Res. Piazera I - R$ 30.000,00

('

5UO - CZERNIEWICZ - Casa
alv. cl 327,32m2, suíte + 3
dorrn., 2 bwc, jardim interno,

sala estar, jantar, livine, lavabo,
dep. emp. cl bwc, gar. pi 2

carros. Terreno cl 4.988,sOm2•
R. Max Doering. R$ 190.000,00

5114 - AMIZADE - casa alv. cl
136,sOm2, Lot. Behling, suíte + 2
dorrn., sala estar, jantar, coz., área
serviço, bwc I social, área de festas,
coberta -cl-chur., gar. pI 2 carros.
Terreno cl 43s,89m2• R. Henrique

Behling. R$ 53,000,00 + financ

2440 - BARRA - Terreno esquina, cl
369,83m2 - R$ 21.000,00. Terreno
cl JOs,sOm2 - R$ 17.000,00. R.

Bertha Weege

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ret. 679· BARRA DO RIO CERRO - Casa pré
fabricada, toda cf piso, cf 1 suíte, 1 qto, 1

bwc (seminova). R$ 37.000,00

Tel. (47) 373 3001 - 9963 4433 - Guaramirim

Barão do Rio

Branco (defronte
policlínica) -

R$ 350.000,00
1
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Seja parcéiro
d\a BV' Fínanceira
e faça ótimos I

'

negócios
neste espaço!

-,

Seja parceiro
da BV Flnancelra
e faça ótimos " ,I

negócios
neste espaço,!

"

�

S!§tEIf!Jf! 370·� 113 (

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se .

WOLKSWAGEN
. :: Gol Speclal Branco

Gol', 1.0 Branco
Logus GLI Verde

i ��:'��'l��mpI. :=:co
Logus GL, comp. -, Prata
Santana Quantum GLS Prata

FIAT
Vermelho
Azul
Branco
Verde
Azul
FORD
Azul
Azul
Vermelho
Prata
Azul

CHEVROLET

Palio EL 1.5, 4p
rempra 16V, compl.
Tempra 16V, compl. +couro
TlpolE

. UnoMllle

Branca
Roxo
Prata
Azul
Branco

MERCEDES
Prata

00
97
96

- 95
95
94
93

97
95
95
95
93

97
96
96
94
94

00
95
91
91
89

01

I,

, Este espaço (

está reservade para\

você lojista! -

r

(

/

/ \

Este espaço
está reservado para

'você lojista! ;

-

\.

\ '

Seja pareelrn I.
da BV Financeira

e' faça ótimos
\ negócios

neste espaço!

VVeteranti.tll f'inança's

.

\

Com a parceria
BV Financeira',
este espaço"

é seu!
'

I'

I'

II

Este espaço
está reservado para

você 'Io,jista!
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ESTRADA NOVA - Vende-se, el
320m2, elcasa de madeira.
R$ 14.000,00. Tratar: 275-1676.

VILA NOVA - Vende-se ou troca

se, e/186,20m2, Ed. Porto Belo,
e/4 qtos., 1 suíte, lavabo, bwe
soe., 2 sae., sala de jantarlestarI
TV, coz. e lav. el móveis sob

medidaNovo, el piscina e salão
de festas, el 2 vagas na gar. Valor
a nego Tratar: 370-8336, el
Osmar.

AMIZADE - Vende-se, 53qm, Rua
Emílio Butzke. Tratar: 9973-5212. BARBADA!,
AMIZADE - Vende-se lotes,
próximo Clube dos Viajantes. Valor
a combinar. Tratar: 9975-1299.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
José Theodoro Ribeiro, 14x28.
R$ 19.000,00. Tratar: 371-6640,
el João.

Vendo apartamento novo, 69m2, térreo, 02

quartos, garagem coberta, no Jcrdlm dcs .

Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40.

À vista R$ 33.000,00 (aceito propost.as)

AMIZADE - Vende-se, próximo
Clube dos Viajantes, 60% de
entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992-6045.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
el 350m2, próx. salão.
R$ 10.600,00 entro + 12x
R$ 450,00. Trat�r 9979-9970.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

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

VILA NOVA - Vende-se, el 2 qtos,
sala, eoz., lav.)R$ 7.000,00,
assumir finane. Aceita-se troca.
Tratar: 9118-0160 ou 9117-4363, .'

el Bárbara.

AMIZADE - Vende-se (13,5x27),
prôx. salão. R$ 10.000,00. Tratar:
371-2357 ou 387-5612.

BARRA DO RIO CERRO - Vende

se, el 416m2, 2km após a
Malwee. R$ 10.000,00, el
escritura. Tratar: 9973-8386.
CREC18490.

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

'

valor. Tratar: 273-037�. Aceita-se propostas. Tratar: 371·

6310, comercial, ou 9975-9543, el
Patricia.

\ JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, el 726m2. Rua João Manoel
Lopes Braga, 228, subida Aearai.
Aceita-se carro no negócio.
R$ 30.000,00. Tratar: 370-6406,
hor. comI. ou 9975-1792, el Ronildo.

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

Jaraguá. Tratar: 9963-8588 ou (11) ,

6976-4612; el Germano ou Cecília.
/ '

SÁO LUIZ - Vende-se, el 700m2,
lote 36. Rua Guilherme Hrusehka.

R$ 16.000,00. Tratar: 376-2229,
el Angélica. ,I

VILA LENZI- Vende-se, próx. CoI.
Giardini Lenzi, el 637m2.
R$ 16.500,00. Tratar: 9122-
4198. CRECI 9238, el Walter.

'- .

BARRA DO SUL - Vende-se, próx.
lagoa. R$ 3.500,00. Tratar:
276-0605, após 17 noras.·LOT. DIVINÓPOLlS - Vende-se, el

2 qtos, R$ 35.000,00. Tratar:
9104-4588.

�

SCHROEDER - Vende-se, el
126.000m2, a 200mts do

calçamento. Tratar: 374-1588.
JARAGUÁ ES,QUERDO - Vende- ,

se; el 8. 750m�, R. João Januário
Ayroso, fundos. R$ 376,1537, el
Olegário, aceita-se apto. el parte
de pagto.

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

BARRA DO SUL -; Vende-se,
quadra de frente pi o mar.
R$ 12.pOO,00. Tratar: 372-2201.

BARRA VELHA - Vende-se,
I

terreno próx. aeroporto.
R$ 3.000,00. Tratar: 370-9282.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em
eonstr., e/12 qtos., gar., ehur. e
salão de festas no Res. Jardim das
Mercedes. Entr. de R$ 8.000,00 +

1/2 CUB por mês. Tratar:
370-7698, el Vilson.

TERRENO - Vende-se, el 420m2,
el duas casas, 1 madeira e outra

alv, R$ 33.000,00. Tratar:
276-0287 ou 276-0373.JARDIM FIRENZE - Vende-se.

IAMIZADE - Vende-se ou troea-se

por eàrro terreno el 13x29. Tratar:
276-0629.

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

Tratar: 371-7061.

�RÊS
RIOS DO NORTE - Vende- .

e, el 450m2, próx. CTG Trote ao

alope. R$ 4.500,00. Tratar:
113-1769.

JOINVILLE - Vende-se, no Jardim
Santa Mônica, el 390m2, quadrá
E, lote 10. Valor a eomb. Tratar:
373-2912, el Valdeeir.

BARRA VELHA - Troea-se por carro.
Tratar: 375-2961, el carl9s.

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

BARRA VELHA - Vende-se, entre
o mar e a lagoa, 20x50m, fundos
pj lagoa. R$ 2.500,00, aceito
carro. Tratar: .9121-3950, el
Roberto.

VILA RAU -,Vende-se, fk
R$ 30.000,pO. Tratar: 371-3409,
el Bernadete, em qualquer horário,
ou 9111-1831, com Patrícia após
às l�hs.

LOT. SOUZA - Vende-se, el
540m2 (18xl0). R$ 4.500,00.
Tratar: 9104-4588.

CENTRO - Vende-se na Mal.
Deodoro. Valor a eomb. Tratar:
371-9116 ou 370.5598,
'el Ivone ou Ivo.MASSARANDUBA - Vende-se

terreno no Centro, 18x20, casa de

alvenaria em construção.
R$ 8.000,00, negociável. Tratar:
9133-6515, el Eurico.

CENTRO - Vende-se terreno el
750,00m2, ótima localização.

'

Tratar: 372-3947.
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.

CENTRO - Aluga-se salas

confortáveis, el ar, mobiliada.fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro
Med. Odontológico, 32 andar. Rua
Guilherme Weege, 50. Tratar: 372·
2651 ou 371-6505.

CENTRO - Vende-se, c/ 622m2,
el galpão de 135m2, todo murado.
Tratar: 371-9157. PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

mar, eond. fechado. Ótima loe.

R$ 15.000,00. Tratar: 372-3812.
VILA LENZI- Vende-se, terreno com
área total de 644,OOm2, próximo ao

Colégio Giardini Lenzi, na Rua Jaime

Gadotti, no valor de R$19.000,00.
I1

TERRENOS
, • Campqsampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$

25.00'0,00. Terreno cf 702,OOm2, esq., no

loteamento.
\

• Terreno cf área de 442,00m2 (13x34), sito no

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

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

Henrique Bortolini, .Jaraguá Esquerdo. Vclor R$
22.obo,00.
• Terreno cf 405m2, esquinei, Loteamento São
Cristovão. Valor R$12.000,00. /

CASAS
• Casa de alvenaria cf 130,OOm2, situado no

1
loteamento Z,angheline. Valor I R$ 30.000,00.

(
,

• 1/2 (meia) Agua de Alvenaria,\30,00m2. No Ouro
Verde (Barra), Lote 207. Valor R$ 11.000,00
• Casa de alvenaria cf 400IOOm2. Centro
• 1/2 (meia) Água de alvenaria, 40,00m2, na Rua
José Narloch, no Ana Paula II (Rua Asfaltada). Valor
R$ 17.000,00

I.
lf2 (meia) Água de Madeira. Loteamento Ouro

Verde. Valor R$ 14.000,00
�\ Casa de olvenorio, cf 280,00m2, em construção
(70% concluído), no Jaraguá Esquerdo. R$
65.000,00 /

. \.l "

• Casa de alvenaria, cf 70,00m2, no Loteamento Ouro
Verde (Barra). 'R$ 14.000,00 entrada + 57x 38P,00

1
LOT'EAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA

PEQUENA ENTRADA
• CAM_POSAMPIERO !

\'

• CAM�OSAMPIERO II
• OURO VERDE • SAO CRISTOVAO
• FIRENZE

CONDOMlíNIO FECHÁDO
-FLAMBOYANT

1
CENTRO - Vende-se, 800m2,
localizado no Centro, el esquina pi
Getúlio Vargas. Tratar: 275-1676.

VILA LENZI- Vende-se locadora,
,
ótimo ponto. Tratar: 275-3937.POMERODE - Vende-se, no Centro,

área nobre, el 617m2. Tratar: 376-
1011 ou 376-2691, el Guido.CZERNIEWICZ - Vende-se, el

405m2 local alto, após a Sear.

R$ 19.000,00, estuda proposta.
\Tratar: 9973-8386. GRECI 8490.

RIO CERRO II - Vende-se, el
2.543m2, bom pi chácara, próx.
Met. Lombardi. Tratar: 376-0035.

.

Jolnvllle * Aptos Costa e Silva - R$ 25.000,00
Jaraguâ do Sul

* AptoBaependl el 80m2, 1 suíte + 2 dorm. R$ 49.000,00 a vista ou

financ. com R$12.000,00 de entrada + parcelas.
* Apto Vila Nova el 2 dorm. R$ 36.000,00 â vista

Barbada
'

,* Casa Jguá Esquerdo R$ 24:000,00
* Casa próx. a Malharia Menegotti R$ 12.000,00

* Casa Jguá Esquerdo R$ 25.000,00

_...._.lMr�lIttl:II,!i!1��909 ou.991��835. CRECL9155,�/,J,ella

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

RIO MOLHA - Vende-se, el
740m2. R$ 23.000,00. CRECI
1989-J. Tratar: 275-0051.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - Vende
se terreno quitado. R$ 9.000,00;
aceito carro de igual'ou menor

ENSEADA � Vende-se, ao lado

Sup. Bona. R$ 5.800,00. Tratar:
276-2070.

1 ILar Imóveisl
275-2010 /9101·9028/9122·7393

n
;Ia
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w
CI:
IJ

372·3922
9122-4198�alte�

Corretor de Imóveis grotewold@netuno.com.br

APARTAMENTO
BAEPENDI· nove, próx. Rodoviária, cl suíte + 2 qtos e

demais dep. 4º andar. RS 35.000,00 + 14x RS 740,00I
TERRENOS "�

,

,

VILA RAU· 19x211 ótima localização. RS 16.500,00
"

�

�

� �N

'CASA
CZERNIEWICZ· casa mista, próx. canarinho, 3 qtos,

\

sala, cozinha, tudo cl piso cerâmico + garagem, '

lavanderia, quarto nos fundos. RS 45.000,00\

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

. �371-1136� i � I
, ), Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se, chácara toda,
mobiliada, c/ lagos. casas,
campo de futebol suíço, etc.
R$ 170.000,06, nego
Tratar: 275-2990.

-, CRECI 001770-J.

Vende-se, área de lazer, c/
LOOOm', área construída, salão
de baile, lanchonete, restaurante,
cancha d'e bocha, dois campos

"

futebol suíço, um c/
ilurnmaçâo, e lagoa de peixe c/
400m', uma pista de motocross.
Área c/ 20.000m', a 9km do
centro de Massaranduba.
R$ 90.000,00. Aceito troca.
Tratar: 379-1119, c/'
Airton ou Marisa.

GARIBALDI - Vende-Se, Ribeirão
Cacilda, c/ 200.000m', c/
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar:
372-0571.

COM OU SEM EXPERIÊNCIA
AMBOS OS SEXOS

/

. , (
EMPRESA LiDER EM SANTA CATARINA PROMOVE PROCESSO DE SELEÇÃO
BUSCANDO IDENTIFICAR PESSOAS DINÂMICAS, AMBICI�SAS, COM GARRA

E VONTADE DE VENCER, PARA PROPORCIONAR UMA OPORTUNIDADE, DE

'T�ABALHO, FORMAÇÃO E CRESCIMENTO PROFISSIONAL.
I

ro

I

INTERESSADOS COMPARECER À

RUA JOÃo MARCATTO, 147 -'

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL
\

(RUA DO PONTO FRIO)
HORÁRIO: 8:00 ÀS ,22:002·

@SESC'

* Sua empresa de bordado não pode
ficar sem as novidades do mercado

\ * Treinamento para software de

criação do bordado.
* 100,00 bordados prontospcrc '

você usar.

(4n 361-8026 ou 9101-1053
embro@60I.com.br

MASSARANDUBA - Vende-se, 7
km do Centro, área de

60.500m', c/ casa de mad.,
rancho, lagoas, plantação.
Tratar: 379-1031, à noite.

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

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

RIO MOLHA - Vende-se, área
a partir de R$ 27.000,00, c/
Infra-estrutura, privacidade,

'

junto à nátureza. 6km do
Centro. Tratar: 370-8563.

RIO MOLHA - Vende-se,
.. 40.850m2, verdadeiro paraíso,

." c/ chalé suíço, 85m2, suíte e

h demais dep., edícula c/ gar.,
chur., escritório, galpão c/
qultinete, etc. Tratar: 370-
8563.

SANTA LUZIA - Vende-se, c/
'111.000,OOm', c/ casa
mob. Aceito carro, casa ou

terreno em Curitiba.
R$ 25.000,00,. Tratar:
9962-5470 ou (41) 376-2340.

VENDE-SE - Sítio c/
104.000m' a 1.500m da Praia.
Tratar: (47) 345-34158, c/ Rosi
ou Carmem.

.

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

I

TORNEIO DE BOCHA
SESC /,CÂMARA JÚNIOR

Prazo de Inscrição: Até dia 17 Maio de 2002
Data de Rea,lização dos Jogos: apartir de 20 de Maio/02

.

Congresso Técnico: 17 de Maio de 2002
às 19h30 no Auditório Shopping Center Breithaupt
Local dos Jogos: ARSEPUM - Bairro: Amizade -

Valor.da Inscrição: R$ 20,00 por equipe (Dupla + Reserva)J

Premiação para 1°, 2° e 3° lugares
Informações: SESC - 371 9177 ou 371 8930

REALIZAÇÃO

SESC Câmara Júnior de Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

www.s9sc·sc.com.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

FIESC
CIESC
SESI
SENAI
IEL

Sistema Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina

III: I

I

I

SESI - MARCA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
,1.-- . -

'-..

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

;

CURSO, I CH PERíODO
Desenvolvimento de Líderes 20h 13/05 a 17/05

2; ii 6;
12h 13/05 a 16/05

2; a 5;
Desenvolvimento de 15h 20/05 a 24/05
Vendedores 2; à 6;
Técnicas e Estratégias 16h 23/05 a 25/05
em Compras ou 5;,6; e sábado
Atendimento em Call Center 9h 27/05 a 29/05

'2; a 4;
15h 03/06 a 07/06-

2' a 6;
30h 08/06 a 20/07

I
140h 17/06 a 25/11

2' e 4'
120h I 18/06 a 05/11

3; e 5'
18 e 19/06
3' e 4'
24/06 a 28/06
2; a 6;

Orat�ria e Expressão Verbal 15h 01/07 a 04/07
2; a 5;

Excelência no Atendimento 12h 08/07 a 11/07
2' a 5"

'

15h 15/07 a 19/07
2; a 6;

20h 29/07 a 02/08

HORÁRIO
18h30 às 22h30

VA�OR
R$144,00 ou.
1+1 R$72,50
R$80,OO

R$85,ÚO

Sistema Just in Time 19h às 22h
j

19h às 22h

23e24 - 18h30 às 22h30 R$135,OO
25/05 - 08h às 17:00 1+1 R$68,00
'19h às 22h R$68,OO

,

Fidelizar o Cliente 19h às 22h R$90,OO ou

1+1 R$47,OO
8h às 12h R$145,OO ou

Sábados 1+1 R$73,OO
19h às 22h R$665,OO ou

1+'6 R$ 95,00
19h às 22h R$720,00 ou

1+5 R$120,00
13h30/17h30 R$210,OO ou

18h30/22h30 1+1 R$105,50
19h às 22h R$90,OO

18h45 às 22h30 R$130,OO ou

1+1 R$(;l5,OO
19h às 22h R$78,OO

19h às 22h R$86,OO

19h às 22h' R$75,OO ou

1+ .1 R$37,OO

Redação Empresarial

Assistente Administrativo

Administração Financeira
I

Processo de Importação
e Processp.de Exportação
Televendas

8h16h
8h
15h -

Vendas Externas

Mate'mática Financeira

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguó do-Sul- se Fone/Fax: 370-0251
E-mail: ·jaraguadosul@sc.senac.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desenvolvimento
do PotencialHumano

excelente estado, R$ 1.800,00
entro � 22x R$ 190,00. Tratar:
371-0002 ou 275-3979, após
18hs, c/ Fabrício.

I

r

Período, 13/05/2002 à 04/07/2002.
/

,

J_ARAGUÁ DO SUL

SÁBADO, 11 de maio de 2002
\

empregos
CASEIRO - Precisa-se, casal, c/
ref. para cuidar de sítio, de
preferência sem filhos. Tratar:
9973-8449.

DIARISTA - Precisa-se, p/
comércio. Tratar: :;l71-6821, c/
Marilei (Pneu Center).

METAfLÚRGICA - Precisa-se

pessoa do sexo masculino p/
serviços gerais. Tratar: 275-2364,

. c/Vatter.

VENDEDORAS - Precisa-se, com
experiência. Tratar: 371-5353.

se oferece p/ trabalhar, c/ ref. e
experiência. Tratar: 370-2718.

ENFERMEIRA - Senhora oferece-se -

para trabalhar como enfermeira, p/
cuidar de pessoas idosas ou

acamadas. Tratar: 91:2'2-7410 c/ Lu.

FOTÓGRAFO PROFISSIONAL -

Procuro trabalho, faço free lance,
casamentos, nascimentos de bebés
em hospital, filmagens, eventos em

F/ESC
SENA/

SOLDAGEM
INDUSTRIAL

VAGAS LIMITADASnn

geral. Tratar: 371-6238, c/ Andréa.

MOTORISTA ADMINISTRATIVO
OU EXECUTIVO - Ofereço-me p/
trabalhar, c/ conhecimento na

região. Tratar: 9992-5253 ou 372-

3574, após �8 horas.
,

NUTRICIONISTA - Oferece-se p/
trabalhar na região, c/ experiência,
c/ CNH. Tratar: 9117-6292.

OFEREÇO-ME - tenho 18 anos, 2

grau compl., c/ curso de

manutenção em computadores,
do,mínio em Internet, faço curso pré
vestibular p/ sistema de informação.
Tratar: 372-3922, c/Wille.

PINTOR - procura-se emprego, de
automóveis. Tratar: 372-2316, c/
Élcio.

trabalhar, Prédio ou hotel, c/4 anos
.

de carteira. Tratar: 372-1835, c/
Marcelo.

PRESTO SERViÇOS
/
- Torno e

mecânica em geral. Tratar: 371-5640.

PROCURO EMPREGO - Senhora
se oferece para trabalhar dei
diarista, em malharia ou em

metalúrgica, c/ 16 anos de
experiência. Tratar: 392-3051 ou

371-7150.'

SECRETÁRIA OU
RECEPCIONISTA - Procura-se.

Tenho 18 anos, 22 grau compl.,
experiência e ótimo conhecimento
de informática. Tratar: 37:2 3922,

cf Karen.

SENHORA - Oferece-se para morar
na casa de praia p/ cuidar enquanto
ninguém está na residência. Tratar:

9603-3383, c/ Euda.

SJ:RVIÇO DE PEDREIRO EM·

GERAL - Tratar: 370-6170 ou

9112-3.916 .

SERViÇOS DE JARDINAGEM -

Tratar: 9113-4116 ou 370-1531,
c/ sr. Martin, em qualquer horârio.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:
-----_-----__/� 9104-5332, com Inésio, das 12 às
PORTEIRO - Senhor oferece-se p/ 'B 13h30, ou à noitE!,

.

'.1 r

veículos
, . I

BLAZER - Vende-se DLX 4.3,
16V, 97, cinza, compl., aceito
troca. Tratar: (fl7) 9101-3070 ou

(47) 366-0146.

BLAZER ,;Vende-se, executiva,
99. R$ 35.000,00, aceita-se casa,
terreno, carro no nego Tratar:
37:0-0464.

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.

CELTA - Vende-se, 01, branco,
10.000km, carro seminovo, doc.
em dia p/ 2002. Tratar: 376-1772,

C(;Nei. /
CHEVY - 500 SL, 88. TorraI
R$ 3.500,00. Tratar: 276-3223.

CHEVY - Vende-se, 500, 92, DL,
impecável, aros de liga, lona
marítima. 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-seou troca-se, 93,
branca, ale., camping.
R$ 5.300,00. Tratar: 370-3244 ou
9112-4950.

CHEVY - Vende-se, 92, 22 dono, c/
N.F., aro 14, lona marítima, som

pionner. R$ 6.500,00, ou troco por
terreno em Guaramirim ou Schroeder.

Trata�: 9103-2082. c/ Lurdes.

CHEVETTE - Vende-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, 93, 1.6,
gas., azul. Tratar: 371-7260, c/
Dirce Bratsk Rotter.

CHEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
aros de liga, gas. R$ 3.500,00.
Tratar: 275-1817. ,

CHEVETTE - ano 87, álcool, c/',
reparos na lataria. R$ 3.000,00.
Tratar: 9122-2333.

CHEVETTE - Vende-se, 89,

GEOMETRIA

CORCEL II - 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, i.o. R$
8.800,00. Tratar: 371-9730.

CORSA - Vende-se, super, 4p, 97,
único dono, compl. - 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�EDAN 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, 4p, 99/
00, aiul. R$ 10.000,00 + 15x R$
240,00. Tratar: 9991-9532.

CORSA SEDAN - Vende-se, 01, prata.
R$l6�500,00. Tratar: 373-D504.

Promove €urso de:

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

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

D-20 - Vende-se, 92, compl., cb.d.
Tratar: 371-7212.

D.20 - Vende-se, compl., 94, turbo
diesel, pneus Michelin, doe: em dia,
Tratar: 372-1274, c/ Valmor.

D-20 - Vende-se.conquest, 94/95,
preta, diesel, ar e d.h., tv.e., cap.
Marítima, motor 150CV, turbo diesel.
Tratar: 372-2316, valor a comb.

- KADETT - Vende-se, GL, 94, d.h. +
t.e. Tratar: 273-1001.

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
compl., doc. paga até 2003.
R$ 12.000,00 ou troca-se p/
menor valor. Assumir financ. Tratar:
275-2860, c/ Sandro.

'

I .

KADETT'- Vende-se ou troca-se, 98,
GLS, preto. Tratar: 9953-9966.

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

PNEm

BALANCEAMENTOCON�ERTO� DE ROD�

Rua Domin os da Nova 93 - fone 371-1005
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MARAJÓ - Vende-se, 87, em ótimo

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

MARAJO - Vende-se, 82. Preço de
ocasião. Tratar: 371-0695.

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 liga,
som, V.V., ótimo estado. Tratar:

273-0601, no período da manhã,
c/Valdir,

OMEGA - Vende-se, CO, 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, cornpl.,
impecável, vendo ou troco. R$
10.900,00. Tratar: 370-8622.

OMEGA - Vende-se, CO, 94, teto
solar, verde met. R$15.500,OO 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 ou troca-se, 85,
4p. Tratar: 9117-0174ou 275-0204.

OPALA- Ve�de-se, 87, grafite, álc.,
4cc, em ótimo estado. R$ 3.800,00.
Tratar: 373-2887, c/ Nei.

S 10 - Vende-se, 98, 6C, gás., c/
sistema de gás, doc. 2002 ok,
50.000km originais.
R$ 29.000,00. Tratar: 99734576
ou 370-7753, c/ Fernando.

5-10 - Vende-se ou troca-se, 96 e

97, impecável. Tratar: 276-3223.

5-10 - Vende-se, 98, V6, cabo
dUpla, azul, compl., mais
acessórios. Tratar: 9993-6316.

5-10 - Vende-se, 01, prata, cabo
dupla, v.e., trava, ar-cond., d.h.,
alarme, CD, 4x4, compl. R$
55.000,00, diesel. Aceito carro ou

moto de maior ou menor valor.
Tratar: 9952-7084 ou 373-3001,
cI Mara, hor. comi.

5-10 - Vende-se, 95, gas.t bordô,
comer. R$14.000,OO, 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,
eompl. Tratar: 371-9730.

VECTRA - Vende-se, GL, 98, d.h.,
t.e., ar-ecoe. 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.

VECTRA - Troca-se, 98, GLS,
branco, por terreno, área central,
em Jaraguá do Sul. Tratar:
9987-1004, c/ Junior.

FlORINO - Vende-se, Pick-up, 91,
branco, lona marítima e isufilme,
ótimo estado, motor novo. R$
6.500,00. Tratar: 273-1001, c/
Valdir.

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

FlORINO - Vende-se, 1.5, gas.,
91, em ótimo estado de

conservação. Tratar: 276-1001.

PALIO - Vende-se, 99/00, LO,
branco, gas. Tratar: 372-0676.

PALIO - Vende-se, 1.6, 16V, 4p,
97/97, c/ ar, d.h., v.e., aros de

liga, C9 magazine. R$15.000,OO,
troca por 8-10 ou Ranger, paga-se
até R$ 10.000,OO.,Tratar: 9985-
2377, c/ Décio.

PALIO - Vende-se, !:I8, 4p. Tratar:
3714225.

PALIO - Vende-se, 98, 4p, c/ ar
cond. R$ 11.800,00. Tratar: 373-
0358, c/ Edevar.

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

PALIO - Vende-se, cinza steel, 00,
série especial 500 anos, eompl.
ar, c/ 18.000km. Impecável. R$
2.700,00 + financ. Tratar: 9996-
2525 ou (47) 633-6184.

PALIO - Troea-se por caminhonete,
EL, 98, branco, 4p, 1.5. Tratar:
276-3345, c/ José Roberto.

PALIO - Vende-se, EX, 99, branco,
2p, pára-choque personalizados.

Tratar: 371-5343.

PALIO - Vende-se, 98, ED, único
dono, ç/ som. J;l$10.500,OO.
Tratar: 9905-3398.

PALIO - Vende-se, Yang, 96, 16V,
1.6, vede, compl. - ar. Valor a

comb. Tratar: 9117-6292, c/
Joelma.

'

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,OOTratar:
9952-7084 ou 373-3001, c/
Mara, hor. comI.

PALIO WEEKEND - Vende-se, 98,
cinza, compl. menos ar. 48.000km

originais. Aceito nego Tratar: 372-
0492, comi., ou 275-3900, resido

PREMIO - Vende-se, 89, CLS,
álc., R$ 4.500,00 ou R$ 2.500,00
+ 14x R$ 165,00, c/ venc. da
parco emjunho/02. Aeeita-se carro
ou moto na troca, c/ valor até R$
3.000,00. Tratar: 376-1322, ramal
,8946, 9979 ou 4049, c/ Marcia
Segundo.

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

UNO - Vende-se, 1.6, RMP, 94/
94, eompl., d.h. Valor a eomb.
Tratar: 376-2010, hor. comI., 01,1
9117-2650, à norte, c/ Tatiana.

,

,

UNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p,
prata, muito bem conservado.

Tratar: 376-1772.

UNO - Vende-se, CS, 2p, azul,
lindo. Tratar: 9975-0383.

UNO - Vende-se, CSL, 4p, 94,
bordô, eompl. R$ 7.600,00. Tratar:
376-0792, c/ Charles.

UNO - Vende-se, EP, 96, eompl.,
revisado, pneus novos. Aceito troca.
Tratar: 371-7562 ou 9112-2658,
c/Rodrigo,

UNO - Vende-se, EX, 98, bordô,
único dono, c/ 49.000km, c/
alarme, ,imp., licenciado até abril!
03. Aceita-se troca. R$ 9.500,00.
Tratar: 373-2887 ou 999'2-6016.

UNO - Vende-se, Mille, 98, 4p,
compl. - ar, vermelho met. Tratar:
9905-2848.

UNO - Vende-se, Mille, EP, 96, 2p,
ar, Ip.t., desemb., v.e., tve, alr.
R'$ 9.000,00. Tratar: 372-3124 ou

9975-2825.

Especializada em
'estofamento

automobilístico
em couro e

tecido
E-mail: estofariagaucha@netuno.com.br
www.er.nbrainfo.com.br/estofariagaucha

TEMPRA- vende-se, Ouro, 92,
azul, compl. R$ 3.500,00 + 23x

R$ 332,00. Tratar:9902-8433.

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

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

TIPO - Troca-se por carro de menor

valor, SLX, 2.0, comp., 4p, 95.
Tratar: 376-1772.

UNO - Vende-se CS 95, ar cond.,
t.e. R$ 8.600,00. Tratar: 273-1001.

UNO - Vende-se, Mille EX, 4p, 99,
cinza met., v.e., tv.e., ar qte,
deseb. e Ip.t., c/ aros de liga
(Binno),12 dono, c/48.000km.
Tratar: 371-6916.

UNO ELX - Vende-se, LO, 4p, 96,
bordô, eompl. - ar, aros de liga. R$
9.300,00. Tratar: 9102-8213.

BELlNA - Vende-se, GLX, 1.6, 89,
vermelha, c/ d.h. Tratar: 99\5-0383.

MOTO TAXI
ENTREGA RÁPIDA

Atendendo Jaraguá e Região
NÃO PERCA TEMPO - LIGUE E CONFIRA

Prestamos Serviços de Entrega: Indústria, Comércio e Residência,

Pagt<;'. Conta: Luz, Agua, Telefone ENTREGA DE GAZ

UNO - Vende-se ou troca-se, 93,
4p. Tratar: 371-1335.

UNO - Vende-se, 1.5R, v.e,
desb.t., 89. R$ 4.000,00. Tratar:
273-0192.

UNO - Vende-se, 87, v.e., preto.
R$ 3.500,00. Tratar: 276-0605,
após 17h.

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,"
vermelho. Tratar: 3714225.

UNO - .Vende-se, 94, 1.5. R$
6.000,00. Tratar: 9952-7084, e/Mera

UNO - Vende-se, 99, EX, 4p.
Tratar: 371-7212.

UNO - Vende-se, 91, verde. R$
6.100,00. Tratar: 273-1001, em
ótimo estado.

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

CORCEL II - Vende-se, LDO , 1.6,
80, vermelho. R$ 2.600,00. Tratar:
373-3890.

CORCEL - Vende-se, 77, azul
(impecável). R$ 1.400,00 + 12x R$
110,00. Tratar: 371-6056.

CORCEL - Vende-se ou troça-se por
moto, LOO, 1.6, gas., 80. Tratar:
273-1001..

COURIER - Vende-se, 97/98, t.e. +
ar.q., protetorde caçamba, lona

'

marítima. R$ 8.300,00 + llx
R$ 387,00. Tratar: 9102-1701, c/
Denis.

I

DEL REY - Vende-se, GLX, 89, prata,
d.h., 2p, ale. R$ 3.900,00 + 8x R$

Branco
Prata
Verde
Vermelho
Prata
Bordõ
Verde
Roxo
Preto
Prata
Preta
Cinza
Bordõ
Branca
Prata.
Prata
Preto
I?reta
Preto
Cinza
Bege
Azul
Marrom
Amarelo
Branco
Cinza

Fone: (47)
370-8622

\

01
00
00
98
98
97
97
96
96
96
96
96
95
95
95
95
94
91
91
90
88
88
87
84
83
82

� I

I

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Palio Fire EX. 1.0.
Golf 1.6 completo
Corsa Sedan cl ar
Fiesta 1.0, 4p
Fiesta 1.0. 4p
Vectra 2.0. cornpt,
5-10 Deluxe. diesel
S·10 Deluxe, diesel
Corsa Winp "-

Gol ci 1.6
Fiorino Trecking
Saveiro CL 1.8, ar
Corsa Wind

Kombi, vidro
Escort Gl 1.6
Escort Hobby 1.0
Santana GlSI, 4p, autom.
Che\')' 500 oi. 1.6/S
Gol ci 1.6
Monza Sl/E 2p
Uno CS

Uno es
Santana GLS, 4p, autam.
MB 608 D
Chevette 1.6
Fusca 1300 l

RESTA - Vende-se, 01, 4p, modelo
novo, c/ CD player Ia aros de liga.
R$ 15.000,00 à vista. Tratar:
9102-8213.

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

RESTA - Vende-se, LO, 4p, 98,
vermelho. Tratar:J37ü-8622.

RESTA - Vende-se, 99, 4p, LO,
azul met. R$ 11.500,00. Aceito
troca ou financ. Tratar: 372-0389.

RESTA - Vende-se, 98, verde
musgo met., 4p, eompl. R$
6.500,00 + financ. Tratar:

9123-3693, c/ Lueiana, ou
3714176, à noite, a partir das 19hs.

KA - Vende-se, 98, cinza. R$
6.000,00 entro + 2!!lx R$ 315,00.
Tratar: 9975-2765.

LANDAW - Vende-se, 80, inteiro ou

em peças. Valor a eomb. Tratar:

(47) 374-1935 falar c/ Adelcio.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
eompl. R$13.500,OO, aeeita-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 9903-43.82.

PAMPA-Vende-se, 95, d.h. R$
7.000,00. Tratar: 371-9730.

RANGER - Vende-se, XL, 97, preto
; met., 4p novos, convertida a gás,
lona marítima. Tratar: 372-2316.

RANGER - Vende-se, 00, marinho,
4x4, cornpl., v.e., trava, d.h. c/ som,
turbinada, diesel. R$ 35.000,00.
Aceito moto ou carro de maior ou
menor valor. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, cf Mara, hor. comI.

RANGER - Vende-se, XLT, 130,
98/99, único dono. R$ 9979-1437.

VERSALLES - Vende-se, Guia 2.0,
94, eompl. R$ 6.000,00 e ássumir
finane. Tratar: 9991-9940, c/ Clovis,

VERSALLES - Vende-se, GL, 92,
bege met., ótimo estado. R$
5.500,00 + 15x R$ 169,00.
Aeeita-se troca. Tratar: 373-2887.

ATENÇÃO!
Em Jaraguá do Sul

Carta de Crédito para
Imóveis, capital de giro,

pagamento de dividas, etc.
R$l06.000,OO -9Ox R$1.490,OO
R$ 70.000,OO-117x R$ 767;00
R$ 4O.ooo,OO-137x R$ 438,00
R$ 20.000,00, 117xR$ 219,00
275-0051 ou 370-2995

190,00. Tratar: 376-1772.

DEL REY - Vende-se, 84, v.e., em
bom estado de conservação. R$
2.900,00. Tratar: (49) 99924729,
após às 15 horas; c/ Claiton.

ESCORT - vende-se, super, ano 95
GU, gas., marronmet., ótimo estado.
R$ 8.900,00 ou troco por outro de
menor valor. Tratar: 9111- 6209 c/
Marcelo.

ESCORT - Vende-se, L, 93, gas.,
1.6, azul petróleo, modo Europeu, c/
rodas liga leve, calçados e pneus,
V.V., c/ desb., parachoque, aerofólio
e espelhos na cor do carro, chave c/
alarme de fábrica, motorc/ garantia,
2! dona. R$ 8.500,00. Aceito
menor valor. Tratar:'37ü-8563.

ESCORT - Vende-se, 97, GLX,
16V, compl., c/ ar cond., d.h., t.e.,
desb.t., isufilme, CO. ótimo estado.
Tratar: 371-9311 ou 370-6267.

ESCORT - Vehde-se, SW GLX,
compl, prata. R$17.500,OO, aceita
carro de menor valor. Tratar: 370-
2227 ou 9975-1804.

ESCORT - Vende-se, 96. Tratar:
9963-7641.

ESCORT - Vende-se, GL, 93, gas.,
cinza. R$ 5.700,00 + financ. de
12x R$ 275,00.: Tratar: 372-2681,
c�Daniel.
ES.CORT - Vende-se, GL, 86/86,
álc., ótimo estado. Tratar: 9103-
7893, c/ Cristiano.

ESCORT - Vende-se, 86. R$
3.000,00. Tratar: 371-9730.

ESCORT HOBBY - Vende-se, LO,
94, pérachoque personalizado,
vermelho. R$ 7.200,00. Tratar:
9102-8213.

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

F·1000 - Vende-se, 97, gás natural,
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-1000-vende-se, 86, turbinada
em bom estado. R$ 18.500,00.

Teatar: 275-1412.

F·1000 - Vende-se, prata, compl.,
turbinada, v.e., ar-cond., d.h., freio
ASS, lindíssima, die. R$ 29.000,00,
aceito carro ou moto de menor ou

maior valor. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, c/ Mara, ho� comI.

/

RESTA - Vende-se, 95, LO, 2P,
vermelho. Tratar: 3714225.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449
, \

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

E-mail: girolla@netuno.com.br

LOCAÇÃO
* 601- CZERNIEWICZ- CASA DE ALV.

c/ 3 qtos (próx. Pama). R$ 350,00
* 602 � BARRA DO RIO CERRO - CASA
DE ALV. - ,c/ 2 qtos (prõx. Malwee). R$
200,00
* 604 - CENTRO - CASA DE ALV. - c/ 3
qtos, próx. Stúdio FM. Pode ser usada
tanto para fins comerciais quanto para
fins residenciais. R$ 600,00
* 605 - vl'LA BAEPENDI- CASA DE ALV.

- c/ 4 qtos. R$ 400,00
* 606 - JARDIM SÃO LUIS - CASA DE
ALV. - c/ 3 qtos (próx. Arroz Urbano). R$
300,00 '

* 608 - PRÓX. CENTRO - CADA D,E ALV.
- c/ 3 qtos (próx. Carinhoso). R$ 400,00
* 619 - NOVA BRASILlA - RES. MATHEDI
- APTO - c/ 3 qtos. R$ 280,00

'

* 621 - PRÓX. CENTRO - RES. OTTO -

APTO - c/ 2 qtos, chur. na sacada - ao

lado Gráfica Régis. R$ 370,00
* 622 - CENTRO - ED. ANA PAULA - APTO

-(c/ suíte + 2 qtos, cozo mOb:._R$'480,00
,* 624 - CENTRO - ED. GARDENIA - APTO
- c/ 3 qtos. R$ 380,00
* 626 - CZERNIEWICZ - APTO TÉRREO -

c/ 2 qtos, próx. Olimpo Turismo. R$
250,00
* 632 - CENTRO � ED. IMPERADOR -

APTO - c/ 2 qtos. R$ 300,00
* 635 - CENTRO - ED. MAROUARDT -

OUITINETES - C/ 1 CÔMODO + BWC. A

�partir de R$ 200,00 + condomínio
* 657 - CENTRO - SALA COMERCIAL - c/
60m2 - próx. Angeloni. R$ 280,00
* 659 CENTRO MÉDICO
ODONTOLÓGICO - SALA COMERCIAL - c/
60mf. R$ 250,00
* 663 - CENTRO - PRÉDIO - c/ 2

pavimentos c/ área de 800m2.
,'.

* 664 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL

-c/300m2 (2º piso). R$ 670,00
* 673 - CENTRO - SALA COMERCIAL - c/
60m2 - 2º Piso - no calçadão. R$ 400,00
* 674 - VILA LENZI - SALA COMERCIAL
c/50m2• R$ 220,00
* 675" CENTRO - ED. GARDÊNIA - SALA
COMERCIAL - c/70m2, recepção serni-.
mobliada, 2 salas, bwc, cozinha. R$
350,00
* 681 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA
COMERCIAL - c/120m2 - lateral da Rua
José Teodoro Ribeiro. R$ 330;00 I
* 682 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL

- c/70m2 - ao lado da Conf. Manske -

R$440,00
* 683 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA

. COMERCIAL- c/50m2• R$ 350,00
* 684 - CZERNIEWICZ - SALA
COMERCIAL - c/50m2 - ao lado Olimpo
Turismo. R$ 350,00
* 697 - CENTRO - SALA COMERCIAL - c/
350m2 (onde funcionava a Barão Video
Locadora - próx. Banco do Brasil). R$
2.500,00

.

* 804 - CZERNIEWICZ - GALPÃO - c/
300m2 (onde funcionava a Ambience
Cozinha). R$ 1.200,00'
* 902 -,CENTRO - TERRENO - c/800m2,
na Rua Barão do Rio Branco (ao lado
da Diviflex). R$ 500,00

VENDA
* 1052 - Água Verde - Casa - casa

mista c/ 5 qtos, terreno c/720m2
(15x48) - R$ 38.000,00
* 1151 - Chico de Paula - Casa - alv.

c/173m2, 3 qtos - R$ 40.000,00
* 1213 - Jaraguá Esquerdo - Casa -

alv. c/ 3 qtos - R$ 50.000,00 '

* 1225 - Jaraguá Esquerdo - Casa ,

mista, cf 4 qtos',�local \ alto,
pavimentado - R$ 35.000,00
* 1351- Vila Nova,- Casas (2 de alv. e
1 madeira), em tetreno c/ 876,56m2
(23,80 x 36,83). Casa de madeira c/
100m2 e 4 qtos; casa de alv. menor c/
60m2 e 2 qtos, casa de alv. maior c/ '

?71m2, 3 qtos, chur. e gar. para 2
carros. R$ 190.000,00.
* 2022 - Centro - Terreno c/609m2 - ,

R$ 48.000,0Q, ,

* 2034 - Centro - próx. Justiça Federal
- Terreno c/ 793,48m2 .:'R$ 66.000,00
frente para 2 ruas
* 2081- Res. Bela Vista - Terreno c/
378,75m2 (15x25,25), próx.
Champagnat - R$ ,25.700,00'
* 2112 -' Barra - Terreno - 468m2
(26x18) - R$ 18.000;00

-

'* 2118 - Barra - Res. Joaquim Girolla -

c/ asfalto, - 420,00m2 (15x28) - R$
23.000,00 ,

* 2198 - Ilha da Figueira - Terreno ,

próx. Escola Waldemar Schmitz, c/
6625m2 - R$ 85.000,00 I
* 2233 - João Pessoa - frente p/ Rod.
Manoel Francisco da Costa - esquina
c/450m2 (15x30) - R$ 14.000,00, a

5km da Weg II
* 2294 - Vila Lalau ..I próx. Colégio
Heleodoro Borges J_ terreno medindo
583m2 (15x39) - R$ 38.000,00 - Entrada
R$ 20.000,00 e saldo parcelado.
* 2319 - Vila Lenzi - Terreno - 308m�,
no alto. R$ 10.000,00

'

* 3000 - Ed. Cristiane Monique - suíte,
� qtos, cozo mobiliada, dep. ,emprgada,
2 vgs garagem. Área privativa de
128,09m2 - R$ 80.000,00
* 3012 - Ed. Eldorado - suíte + 2 qtos,
2 vagas gar., semi-mobiliada. R$
74.500,00 - aceitá imóvel na praia de
Itapoá.
* 3019' - Centro - Apto - Ed. jacõ
Emmeridoerfer - Apto c/ suíte + 1 qto.
R$ 59.000,00

\

* 3050 - Cond. Royal Barg - novo, c/
suíte, 2 qtos, sacada c/ chur. Prédio
c/ piscina, salão p/ -festàs, sala de
jogos. R$100.000,00
* 3092 - Res.1 Bartel - Apto novo c/
suíte + 2 qtos, c/ piso laminado - R$
45.000,00
* 3353 - Vila Nova - Res. Amarilys -

apto c/ suíte, 2 qtos, salas conj.,
II sacada cf chur. e garagem - R$

�il 75.000,00
' -

* 3356 - Vila Lenzi - Apto novo - c/
suíte + qto, sacada c/ chur. e gar. R$
48.000,00 I

* 2118 - Barra - Terreno - no Res.
I Joaquim Girolla - c/ asfalto, área de

420m2 (15�28) - R$ 24.000,00

lÔ02 - Centro - Comercial!
Residencial - casa alv., cl 154,89m2,
cl 4 qtos, 2 bwc, sala conj., copa,
cozinha, lavand., chur, e garagem.
Terreno cl 341,60m2 (14x24,40) -

R$ 120.000,00

(
, ,

1131 - JARDIM CENTENARIO - casa

de alv. - Weg II, cl suíte, 2 qtos.
R$ 85.000,00

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

qtos, salas conj., cozinha
moblüada. Terreno cl 314,90m2 �

R$ 75.00,0,00 ', aceita troca cl
casa em Blumenau.

1211 - Jguá Esquerdo - parte alta -

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

aceita troca cl apto - Central cl 3 qtos.

1092 - Baependi - alv., cl 163m2, cl'
3 qtosrz bwc, sala visita, lV, copa,
cozinha, área. cl chur; Terreno cl

405,32m2 (17,50x23,15) �

R$ 80.000,,00 - aceita apto em

Camboriú

1174 - CZERNIEWICZ - sobrado de
alv. - próx. a Gruta N. Senhora de

Fátima, cl suíte, 2 qtos.
R$ 135.000,00

(

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

1132 - Centenário - fundos WEG

II, casa alv., cl 140m2, cl 3 qtos.
Terreno cl 392m2• R$ 60.000,00

-,

1000 - Centro

- Sobrado cl

220m2, cl suíte

+\ 2 qtos, sala

íntima,
escritório,
garagem pI 2

carros.

R$ 140.000,qo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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' eLASSI
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ruSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2,700,00. Tratar:
370.6316.

GOL - Vende-se, 81, em ótimo
estado, e/4 pneus novos. R$
2.000,00, aeeita-se proposta.
Tratar: 371-9375.

FUSCA - ano 85, motor 1600,
branco. Aceito moto no nego Tratar:
370-7678, c/ Gilméir.

GOL - Vende-se, 96, 1.0. R$
10.000,"00. Tratar: 371-9730.

I vw
Goll.0, aros de liga 15, parachoq, 96 prata gas,
Gol1.6, CL 91 branco gas.
Paratí CL 1.8 94 bordõ gas.
Parati CL 1.6 90 azul me!. gas.
Santana CG 1.8, 4p, t.e. 85 grafite gas.
Passa! LS 1.6, ar.q., desb. 82 vermelho gas.

GM
Corsa LO, 4p, ump., desb, ar qte 99( branco gas.
Corsa Wind LO, MPFI, ar.q., etc. 971 branco gas.
Vectra 2.0, GL, compl. cl película 97 branco gas.
Monza GL, 2.0, compl., 4p 94 verde mét. gas.
Chevy 500, 1.6 90 prata gas.
CheveUe 1.6, DL, ar.q., desb.

,
92 dourado gas.

Chevette 1.6, SL, ar.q., desb. 88 prata gas.
AAT

Palio EX, 2p, para-choque pers. 9� branco gas.
Uno Mille, EX, 1.0, 4p, Ip. e desb. I. 98 bordõ

\ gas.
Palio EDX, 4p, Ip. e desb. t., para-choque 97 Verde Me!. gas.
Uno Mille, SX, LO, ar,.Ip. e cesb.t. 97 verde met, gas.
Uno Tipo 1.6, cornpl. - ar, 2p. 95 bordõ gas.
Uno 1:5, ar qte, limp., desemb. 91 vermelho gas.

FORD
Escort 1.6. GL ar qte, desemb. 87 verde rnet. ale.
Escort Hobby, 1.0, gas., única dona 96 Bordõ gas.
Pampa L, 1.8, prot. de caçamba 97 branco gas.

FUSCA - Vende-se, 76. Tratar:
99€;3-7641.

GOL - Vende-se, 96, 1.6, CU,
impecável, c/ som. Entr. + finane.
Tratar: 370-4071 ou 9112-9320.

I
GOL - Vende-se, 80, BX, branca,
gás. R$ 2.200,00. Tratar:
9122-1157.

GOL - Vende-se, GIII, 16V, 00, c/
ar, único dono. R$ 18.300,00.
Tratar: 372-0764 ou 9953-9966.

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, Cl., 1.6, 89. R$
4.000,00 entr. e assumir finane.
Tratar: 370-2146, c/ Odézlo.

'"

BSU1�1'J:aSI
rolal1letrtos!I4í;.

�

Rolamentos -

Retentores -

'Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

GraxaBRASILlA - vende-se, bege, 77,
bom estado. Valor a eomb. Tratar:
9955-5884.

,

Rua Bernardo Dornbusch, 2.155 - Vila Baeperidi
Fone: 370-5131 - Plcntôc 24hs 9979-3484

BRASILlA - Vende-se, 79, branca,
ótimo estado. Aceita metade do
valor em material de eonst. R$
1.500,00. Tratar: 376-3666.

VERONA - Vende-se, GLX, 90, 1.8,
gás. R$ 6.500,00, aceita troca.
Tratar: 370-2227 ou 9975-1804.

\
GOL - Vende-se, 1.6,;Cl, 92,
branco. R$ 4.000,00'+ 36x

di R$ 91,00. Tratar: 9117-5788, c/
BRASILlA.OU FUS,CA

- Compra-se./!Ii' Alair.,
.

R$ 1.000,00. Tratar: 9902-7378. fi- GOL - Vende-se, 1.6, ct., 97,
FUSCA -

, -nde-se, 78, em ótimo único dono. Tratar: 9975-2263.
estado. R$" 500,00'. Tratar:

I

371-7341 ou 370-1824, somente

GOL - Vende-se, Plus, 95, gas., azul
met., banco bipartido, ar quente,
desb.t., ótimo estado. R$ 8.800,00.
Tratar: 370-4550, c/ Adilson.

\

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

R$ 300,00. Aceito carro menor

valor. Tratar: 9955-8931, c/ Jaime. .GOl - vende-se, bola, CU, 1.6,
96, bege meto R$ 10.000,00 ou

R$ 7.000,00 + pare. Tratar: 9104-

2183, c/ sr. Vieenté.
VERONA - Vende-se, 94, cornpl. -

ar, 4p. Tratar: 374-0365. GOl- Vende-se, 1.0, 95, vermelho
a noite.

r per., ar qte, desb. T., alarme e doc.

pago até 2003, em perfeitas
condições. R$ 7.800,00. Tratar: I

372-3325, c/ Cleide.

GOL -1.8, a álcool, 92, ótimo
estado. R$ 6.400,.00. Tratar:
370-0724 ou 9975-4667, c/
Femando.

FUSCA - vende-se, 76, branco,
gas, Tratar: 9963-7641

FUSCA - Vende-se, 77, bege,
ótimo estado, c/ aro de liga.
R$ 2.000,00. Tratar: 370-3545,
c/Valdinei.

'

I

GOL - Vende-se, 85, ouro met., em
bom estado. R$ 2.500,00 ou troea
se por outro veículo. Tratar:

370-7179, c/ Carlos, até 12h.
"

GOL - Vende-se, 1.8, Gl, 97.
R$ 8.900,00 + 27x R$ 285,00.
Tratar: 273-0735, c/ Gilberto.

I'

ConsórcioRegata,"

"INDISCUTIVELMENTE o MELHOR"
\ ,

CARROS
Novos e Usados

60 MES'ES
a partir R$ 155,0.0

MOTOS
OKM

60 MESES
a partir R$ 72,00

Obs.: Quatro' contemplações por mês

\
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GOl- Vende-se,
96, impecável.
R$ 7.700,00.
Tratar: 9993-
2380.

ÁGUIA
I.� [.lí l.�!J

MOTOS NOVAS E USADAS
GOl- Vende-se,
Speeial,99,

BR280Km 57, n"1149-Pr6ximo ao Trevo deGuaramirim
Fax: (47) 373{)91.7/373-1.38J.-Guaramirim-SC

Veículo!
Rf 600
Xf 600
n 225
NX 350
CO 450fR
CD 400
Df 200
COX 200
CBX 200
XlX 250
XlX 250
NX 200
IND 250
Tilon 125
filon 125
filon 125
Bis 100
Bis 100
H. Droon 100
Mini mola Hondo
Mini mola yomoho

Comb.
G
G
G

" G
G
G

'G
G
G
G
G
G
G ,

G
G
G
G
G
G·
G
G

Cor
Vermelho
Bron[o
Azul
Vermelho
Bron[o
Vermelho
Prelo
Prelo
Vermelho
Prelo
Brol1[o
Verde
Prel"
Vermelho
Verde
Azul
Vermelho
Azul
Azul
Bron[o
PW 50

Ano
93
96
00
96
87
80
95
OI
98
89
84
98
98
02
00
99
02
98
96
50
50

vermelho, c/
58.000km, único
deno.R$
10:800,00.
Tratar' 9104

4412, c/ Alisson.

GOl- Vende-se,'
83, motor AP,
1.8, ale. Bom
estado.
R$ 3.000,00,
aceita troca.
Tratar:

. 9122-1157, c/
Mareio.

GOl- Vende-se,
92, Gl, 1.6,
gas., branco. Tratar: 9953-9966. GOL SPECIAl - Vende-se, 00/00,

branco. Valor a comb. Tratar: 370-
4810.GOL BX - Vende-se, 85, branco,

ale., c/ aros de liga, 3 pontas. R$
2.800,00. Tratar: 370-2275. : i,

I
I

I

KOMBI- Vende-se, Furgão 1.600.
R$ 6.900,00. Tratar: 276-3223.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, 91, gas.,
bege met.,já licenciado. R$
6.650,00. Tratar: 371-6056.

KOMBI - Vende-se, 91, ale. R$
5.900,00. Imp. Tratar: 275-3331\

IIKI-KARRÃO" 'VEíCULOS lTDA

COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA
/ "-

ACEITA-SE EM CONSIGNAÇÃO

371-0695 I 9993-0623
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1269

s - FI

Adélia Fischer, 239
Fone 371-2999
Waher Marquardt, 727
Fone 370-8800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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30.4 ,

KOMSI- Vende-se, diesel, cabo
dupla, 82, ótimo estado. R$
10.500,00. Tratar: 9965-8875 ou

372.Q391, c/ Ari.

KOMBI- Vende-se, 91, ótimo
estado. R$ 4.900,00 (financio).
Tratar: 275.()329.

KOMBI- Vende-se, 90, gas.
Tratar: 275-1480 ou 9952-9523,

c/Rogerío.
KOMBI FURGÃO - Vende-se, 96,
impecável. 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, tsufílme, ar.ql, 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,
bordô, gas. Tratar: 371-5343.

PASSAT - Vende-se, 80, bege, em
bom estado. R$ 1.800,00. Tratar:
9122·1157.

POlO CLASSIC - vende-se, 97/
97, completo, d.h., t.e., cd e rodas.
Excelente estado, 53.000km. R$
17.500,00. Tratar: 275.Q405 ou
9993:-3206

SANTANA - Vende-se, 1.8,89,
gas., aros de liga, porta mala eletr.
R$ 5.500,00. Tratar: 371-6238.

SANTANA - Vende-se, compl., 95,
Gli, 2.0, inteiro. Tratar: 371-1988,
c/ Marcos.

SANTANA - Vende-se, 97, compl.,
instalado a gás. R$ 16.000,00.
Tratar: 373-2563.\

SANTANA-Vende-se,97,
marinho, v.e., ar-cond., d.h., a gas,
duplo comb. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, c/ Mara, hor. comI.

SANTANA - Vende-se. GLS, 4p,
compl., autom. Tratar: 370-8622.

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
93, ar, d.h., H$ 9.800,00. Tratar:
9973-8955.

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
92, prata, GlS, 00, impec.
R$ 10.000,00. Tratar: 376-1854,
c/ 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 +)..2x R$ 297,90, c/
cheque. Tratar: 9975-7602.

I

SAVEIRO - Vende-se, 92. met.,
1.8, gas. Valor a comb. Tratar:
9992-4712 ou 370-3331.

SAVEIRO - Compra-se, pgto à

I

vista, 91 a 98. Tratar: 370-5547.

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: 370-0290.

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.

BESTA - Vende-se, compl., 00/01,
16Iug., c/ trabalho e deter. R$
44.000,00. Tratar: 9973-8580.

CAMINHONETE PEUGEOT - Vende
se ou troca-se por carro demenorvalor,
95, bom estado, die. R$ 13.500,00. /
Tratar: 373-1118, c/ Jair.

CARONA - Vende-se, 86, álc., 5
marchas, motor 4 cilindros, branco.
R$ 2.800,00. Tratar: 9123-0513,
c/ 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

372·0391 ou 9965-8875.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, c/ Osmar

JEEP-vende-se, Toyota, curto,
4x4, motor 608, 71, em ótimo
estado. R$14.500,00. Aceito
troca de menor valor, Tratar: 370-
0724 ou 9975-4667.

LADA LlKA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 4p, carro vindo da Rússia. R$
2.000,00. ,Tratar: 371-6238.

PICK UP WILlYS-vende-se,
traçada com carroceria original, em
ótimo estado. Valor: 4.500,00.
Tratar: 276-6287 ou 276-0373.

RURAL WILlYS � vende-se, 75, '

motor 6Cc, mecânica excelente.
Valor a comb., pronta p/ trilha.
Tratar: 276.Q031 ou 276-0544.

TOYOTA- Vende-se, bandeirantes,
verde: 63. R$'7.500,00. Tratar:
370-3244 ou 9112-4950.

TOYOTA-Vende-se, bandeirantes,
87, caro Madeira, verde. R$
16.500,00. Tratar: 370-3244 oú
9112-4950. Aceita troca.

275.Q435 ou 372.Q136, c/
Edilene. (

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 9\973-8281.

MERCEDES - Vende-se, 88, 300-
IE, impecável,compl., azul marinho.
R$ 28.000,00. Aceita troca.
Tratar: 9991.Q858.
____________________�__ l
MERCEDES CLASSE A - Vende

se, 00/01, preta, compl., c/ bnc.
couro, baixa km. R$,33.000,00.
Tratar: 3708336 ou 9973-3560,
c/Osmar.

PEUGEOUT BRÊAK - Vende-se,
.

98/99,1.6, 16V, 4p, vermelho,
gas. Tratar: 372-0676.

PEUGEOT - 504, diesel, revisada,
vendo ou troco. R$14.800,00.
Tratar: 370-8622.

RENAULT - Vende-se, 1.6, Hatch,
d.h., 97/97, cpmpl., bordô,
80.000km. R$ 12.000,00.
Tratar: 9973-8580.

TOYOTA - Vende-se, Bandeirantes,
78, toda reformada, motor c/
garantia, bomba nova, chassi \. _

alongado. Aceita-se carro de menor � CAMINHA0 GM« - Vende-se, 98,
valorna nego Valor a comb. Tratar: � capacidade p/ 15T., 1590,
370-8094, G/ Antonio.

.

branco, c/ rodular. R$ 58.000,00.
Tratar: 9992-0343, c/ Braulio.

TREILER - Vende-se, Turiscar
Brilhante, de luxo, compl.0/ ar. R$
5.000,00. Tratar: 371-9375, c/ Adir.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende

se, 97, branca, pneus semi-novos.
Ótimo estado de conservação.
R$ 8.250,00. Tratar: 371-7842,

CAMINHÃO PUMA - Vende-se,
95, c/ baú. Tratar: 9973-9120 ou

370-2261.

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 c/
carroceria de menor valor. Tratar:

SÁBADO, 11 de maio de 2002

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 - Vendr-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: 9113-795'9.

CB HONDA 400 - Vende-se, 83.
R$ 1.800,00. Tratar: 9121-5180,
c/ 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,bo
financ. Tratar: 373-3001 ou 9952·
7084 c/,Mara - hor. ComI.

CBX 200- Vende-se, 00, preta.
Valor nego Tratar: 373-1580, c/
Marli.

CBX 250 - Vende-se, Twister, 01/
02, c/ 3.700km, vermelha. R$
5.000,00 + 12x R$ 285,56, nego
Tratar: 373-0642 ou 373-4268.

CG 125 -,Compra-se, 90-/91.
Tratar: 376-1699, c/ Clóvis. I

CG - Vende-se, 125, 01/02. R$
800,00 entro e assumir financ.
Tratar: 9101-4805.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONHEÇA SEU FUTURO ATRAVÉS

Saiba tudo sobre seus 'problemas:
amor, saúde, financ�iro, inveja,

dúvidas e preocupações
através de uma consulta

cf Alexandre. XR 200 - Vende-se, 99.
R$ 2.700,00 entro + 37x
R$ 98,00. Tratar: 9973-8955. fft��.:=

Irmáqulnas Indllstrla
• comércio Ltda•• ME

TrabtJhamos com vendas e conserlas:
* Motores Estacionários * Motossera
* Lava Jato * Roçadeira

* Assistência 24hs
* Aspirador * Motobombas www.irmaquinas.cjb.net* Compressor, etc... * Entre outros ...

R. Cei. Procó ia Gomes de Oliveira 1651 - Centro - Jora uó do Sul

SUZUKI- Vende-se, 76, vermelhá,
motor, caixa e pintura novas.
Tratar: 370-1�24. YAMAHA-vende-se, YZ 125, 92.

R$ 2.800,00. Tratar: 370{)724 ou

9975-4667.TENERÉ 600 - Vende-se, 88, azul,
bom estado. R$ 4.900,00. Tratar:
9103-1611. YAMARA 125 - vendo ou troco,

81. R$ 350,00. Tratar:
371-1335.(47) 371·2675 XLX- 350, an091. Tratar: 374-1588.

CRÉDITO PARA IMÓVEISFALCON - 400, azul, ano 00. R$
8.300,00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 hor. com., cf Mara,
hor. comI. .)

Produtos de Limpeza Ltda.
I'
ICG - Vende-se; Titan, 98, verde,

em ótimo estado. Tratar:
9992-4166, cf Claudio.

'/370-7271
I .

HONDA - Vende-se ou troca-se,
N):(400 Falcon, 00. Tratar: 9975-
0383 ou 370-8622.

Cloro desinfetantes.

Detergentesmultiuso e

Produtos de Limpeza em Geral'CG - vende-se titan, Okm.
R$ 816100 de entrada, saldo 36 x

R$ 158,00. Brinde Capacete.
Tratar: 373-3001 ou 9952-7084

cf Mara - hor. Comi.

HONDA BIZ - Vende-se, C 100,
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.

\

Crédito para construção,
reforma, ampliação ou para
compra do' seu imóvel.

Rua 25 de Julho, 662 � E-mail: alana@netuno.ton1.�r

CG - vende-se, 2001, verde.
R$ 3.500;00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 cf Mara - hor. ComI. Sd\lürt�000

o

Lanches U
i'
, 371-2447

O melho( atendimento da cidade

Informações: (47)
322-8328 ou 91'23-3552

CG - Vende-se, 85. Tratar:
I 9992�8489.

)
,

CG - Compra-se, 98 a 2001.·Paga·
se à vista. Tratar:
9111·5064, cf José.

Plantão: Sábado!}, Domingos e Feriados

Trabalhamos cf autorização do Banco Central.

Rua Reinoldo Rau, 519 • Centro· Jaraguá do Sul - SC

CG TITAN - Vende-se, !:l8.
R$ 2.600,00 à vista ou R$
1.400;00 + 9x R$ 183,00. Tratar:
370-1225, cf Robson, I . Drogaria e Farmácia fOFA

HONDA BIZ - Compra-se, Biz ou

Dream, pago a vista. Trátar:
275-3191.CG TITAN - Vende-se, 98, azul met.

R$ 2.800,00 ou 36x
R$ 118,00. Tratar: 9111-5q64. HYOSUNG CRUISE - 125, ano \

_________

\ 97, vermelha, 20.000 Km originais.
. Tratar: (47) 374-1588.

•

serviços Segunda a sexta-feira das 8h as 22h
Sábado das 8h as 18h

CG TlTAN - Vende-se, 00.
R$ 200,00 de entro + 36x
R$ 136,00. Tratar: 99"62-3698,
cf José.

ML - Vende-se, motor na garantia.
R$lAOO,OO. Tratar: 276-1007,

)
Rua Walter Marquardt, 226 - Vila Nova - Jaraguá do Sul· SC

REPRESENTANTE PARA:
Jaraguá do Sul e Região
Silver Serviços Ltda
Rua: Barão do Rio Branco, 627
Fones:'(47) 371-8153/ 9122-6233

, I, '

c O n só r c O

UNIAO . i

f 1

GRUPO E,SPECIAL,
(Dia das-Moas)'

\

CRÉDITO
R$ 8.422,00
R$ 9.660,00
R$ 10.296,00
R$ 11 .997,00
R$ 13.289,00
,R$ 14.263,00
R$ 15.537,00
-R$ 16.100,00

PARCELAS
, R$ 125,28

I

R$ 143,07
R$ 153,15
R$ 178,45
R$ 197,67
R$ 212,17
R$ 231,11
R$ 239,48

Três contemplações mensais

PRÊMIO EX!RA '

DIA DAS MAES!
SETE D\AS EM PORTO SEGURO. Si

(PACOTE DE VIAGEM) PARA DUAS PESSOA
• I

ATEN�ÇÃO: O sorteio entre os consorcicdos será 'na � °assemblêia, dia 10/05/02.
\

( 085.: Dispomos de crédito de R$ 3.695,00 até R$ 711.()OO,00
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicut:e

V (47) 275-0279 * 9963 ..6820

diversos
ANTENA PARABÓLICA - Vende-se,
Tee Sat DigitaL R$ 300,00. Tratar:
376-2305, el Vanderlei, após 18h30.

ANTENA PARABÓLICA - Vende-se,
el 2 aparelhos. R$ 350,00'. Tratar:
9123-3693, el Lueiana, du 3714176,
à noite, a partir das 19hs.

APARELHO CD - Vende-se,
automotivo, pionner, modo DEH
1350, 4 meses de uso, el frente
destaeavel e estojo. OBS.: painel
el visor branco. R$ 380,00 à vista.

; I Tratar: 9993-6306, el Daniela.

, APARELHO DE ESTÉTICA - Vende
I
se, 3 em 1, drenagem linfática, ,

I hionisador e isométrico. Tratar: 373-
2850, el Adriana.

APARELHO PI GINÁSTICA - Vende
I se, Atletie Way, el mais de 60 tipos

, de exercícios. Tratar: 9991-2356.

/
- Roupas e brinquedos

I pI crianças carentes e para os índios
do Pirai. Tratar: 371-7341.

(�----�
ASSADOR DE CARNE - Vende-se,
a gás. R$150,OO. Tratar: 371-4547.

BARCO - Compra-se, Marajó, 19 OiJ
16. Em bom estado. Tratar: 373-0705,
coml., ou 373-3609, resido

BARCO Ai.UMíNIO - Vende-se, el
motor 4ht, el carretínha.Rs 1.300,00,
ou troca-se por moto. Tratar: 3700971
ou 9955-2331, el Kinho.

BARRACA - Vende-se, 5 pessoas,
2 qtos. e 1 varanda. R$ 150,00.
Tratar: 9952-8563, el Edson.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se, 5m
de alumínio, el partida elêt., cl motor
Johmson 30HP, 91, el carretinha. Valdr
a comb. Tratar: 376-1827 ou 370-4095,
cl Edilene, à tarde. I \

BERÇO - Vende-se, de neném, el

colchão. R$ 50,00. Tratar: 376-0345.

BERÇO - Vende-se, el rodinhas,
jogo de protetor, 2 jogos de cama,
colchão e mosqueteiro, tudo
seminovo, por apenas R$ 220,00, e
um cercadinho de be�ê por R$
70,00. Tratar: 27!;)-2885.

BICICLETA - Vende-se, Pr0X"
cornpl., nova. Valor a eomb. Tratar:
373-1775.

BICICLETA ERGOMÉTRICA - Vende-se,
marca Caloi. 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.

CACHORRO - Vende-se, Bagles,
mestiço. R$ 50,00. Tratar:
371-6021.

CADEIRA - Vende-se, de bebê (de
mesa), R$ 50,00. Tratar: 370-9228,
cl Rosane.

CADEIRA DE BEBÊ - Compra-se, pI
automóvel. Tratar: 275-2885.

CALANDRA - Vende-se, um jato de \

BETONEIRA -, Vende-se, 120 litros. (

Tratar: 9121-2362.

Vendas e Serviços

I esla'
em dificuldade .............................

linanceira ou
amorDsa�

areia. Valor a eomb. Tratar:

9973-2633, cl Jefferson.

CAMA':' Troca-se cama de casal e
ar-condicionado por centrlfuga,
Tratar: 373-3787, el Noeli.

CAMA - Vende-se, nova, de
solteiro; madeira maciça. Tratar
376-0081, c/Emerson.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se.
Tratar: 373-3787.

CELULAR - Vende-se, Nokia, modo
6181, el linha, da global,
R$170,OO. Tratar: 376-3107.

CELULAR - Vende-se, Nokia, da
Global, el linha. R$ 100,00. Tratar:
9113-7959.

CELULAR - Vende-se, aparelho LG

500.'R$ 100,00. Tratar:
376-3062, el Elaine.

CELULAR - Vende-se, Nokia, modelo
5120i pré-pago. R$ 200,00. Tratar:
275-23"64, el�alter.

CELULAR - Vende-se, pronto, 25
de crédito. Valor a combinar. Tratar:
275-1676.

CELULARES (2) - Vende-se, Pronto,
marca Erieson, R$ 160,00, e
-Motorola,R$ 120,00. Tratar: 372-
0391 ou 9965-8875.

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 ôtímo estado e um

microfone sem fio. Tratar: 372-

4402, cl Sérgio.

BATERIA DE CELlJLAR ECARREGADOR
NOKIA - Vende-se. Valor a eomb.'
Tratar: 9121-2362, cl Joilce.

BETONEIRA - Vende-se, nova, 140L
Tratar: 370-0670, cl Paulista.

iRtelbral

HIIII HDL
;.-
1111111

* 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 - se
E-mail: sincrot@netuno.com.br - Site: www.sincrotel.gb.net

TECN:'OLOGIA E INFORMÁTICA

l
J

Com o Consór-clo Nacional PanAmericano, fica muito mais ,fácil para você adquirir- o seu computador.
Pequenas parcelas mensais e muitas chances de ser contemplado todo mês atr-avés de sorteio ou lance.

proveite nossa PRo�oçAo da semana: Peneium IV 1�5GHz
,

_1.. !II!III"

, 1[1I i

CARRINHO DE CACHORRO-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,

.� Deretti.

� LA DE CAVALO - Vende-se

(��rreqUinha). 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
iVoicer Compaet, pré-pago Global,
por um computador usado. Tratar: J
370-9806, el Marcos ou 9104-3040.

CELULAR - Vende-se, Erieson KF
788. Tratar: 379-1119, el Marisa,
hor. comi.

,

I) PANMU' FINANCIA O lANCE,DO SEU CONSÓRCIO
CARRO - .l\40TO

Rua Jacob Buck, nO:120 - Centro, Rua do Besc
, • , J

89251-160 - Iaraguâ do Sul
www.plus.inf.br

consorcio@plus.inf.br
, " Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-------'-----------,--------�---; novo. Tratar: 372-6090, cl Alexandra.

CEDRO MOVEIS' /
DIVIDE-5E APTO. - Procura-se

'moça, apto. mobiliado no Centro.
Tratar: 371-5824 ou 9962-7692.

* Cozinhas
Planejadas;
* Mesas e

Cadeiras;
* Estantes e (
Sofás;
* Dormitórios;
*Artigosde
Decorações.

AGORACOM MÓVEIS DEGRAMADO

(47) 376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

(próx. Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul- SC

CERCADO PARA BEBÊ - Vende-se,
R$ 160,00. Tratar: 370-1973 ou

9975-1299, cf prof. Ademar.

CHAPA ELÊTRICA - Vende-se,
portátil, cl duas bocas, ideal pI
camping ou pI quem gosta de
cozinhar 'em pequenos espaços. R$
130,00. Tratar: 370-0464.

DIVIDE-5E APTO. - Procura-se

moça, apto no Centro. Tratar: 9122-
6408,1371'6543 h.c., ou 371-3068,
cl Marise.

EMPILHADEIRAS - Vende-se.rmarca
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.

ENGATE DE REBOQUE - Compra-se,
pI Opala Diplomata. Tratar: 9979-0605.

ESCORREGADOR - vende-se, pI
playground. R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. cl prof.
Ademar.•

ESTEIRA MECÂNICA - Seminova.
.

Valor R$ 150,00. Tratar: (47) 375-
2190, falar com Viviane.

FAX - Vende-se, valor nego Tratar:

:3714979

FILMADORA - Vende-se, Panasonic
M2000. Tratar: 273-0885, cl Joel.

\

iFILHOTE - Oba-se, boxer.
Tratar: 373-3787, cl Noeli.

FILMADORA - Vende-se,
Panasonic. Tratar: 276-0605, após
17 horas.

FILMADORA-- Vende-se. Tra(a�:
9121-2362, cl Joilce.

FOGÃO - Vende-se, autolimpante,
marca Aquarium, 6 bocas. Tratar:
372-2955.

FOGÃO - Vende-se, 6 bocas,
marca Semer autolimpante, bom
estado. Tratar: 372-2955.

FONE/FAX C/ SECRETÁRIA
Vende-se, marca Panasonic,"'
modelo KX-FT67, semi novo. R$
500,00. Tratar: 9967-9864.

FREEZER - Vende-se ou troca-se

por esteira elétrica, de 3 gavetas.
R$ 250,00. Tratar: 370-9282. '

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:
371-9543ou 9973-8747.

COMPUTADOR - Vende-se, Pentium
200, cl impressora colorida, nova.
R$ 1.100,00, ou troca-se por moto
no mesmo valor. Tratar: 371-7208,
cl �ndrei.

'

COMPRESSOR DE AR - Vende-se, 5,2
pés. R$ 300,00. Tratar: 370-8615.

DISKMAN AIWA -Vende-se, ótimo
estado. R$130,OO. Tratar:370-7866.

DISKMAN - Vende-se da marca
r: .

Sony, seminovo. R$ 110,00. Tratar:
370-7398, cl Plínio.

CONCHA Vende-se, para
retroescavadeira. Tratar:·9992-7162.

\ \

DIVIDE-SE APTO. - Precisa-se de

moças, apto. mobiliado no Centro,

��. ·�i�9io Spizia
Crefito-5/ 621 FPTO,

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

Atendemos:, crianças, adolescentes ,)

e adultos, na área da reabilitcição.
• Síndrome de Down;
• PC - Paralisia Cerebral;
• AVC - Acidente Vascular Cerebral;
• TCE - Traumatismo de Crânio Encefálico;
• DM - Doenças Mentais;
• LM - lesado Medular.

\

Ruo CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1291
Fone (47) 371-4335 /9952-4011 '-

ESTEIRA MECÂNICA - Vende-se,
seminova. R$ 150,00. Tratar: 370-
8221 (noite).

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 .Ó:

ESTUDANTES - Que-vão pI Joinville
à noite e queiram dividir
combustível. Tratar: 9975-4984.

GALPÃO - Vende-se, estrutura
rnetática, montado e coberto.
Melhor preço da região. Tratar: (47)
9975-2825, cl Silvio;

GALPÕES - Aluga-se, 2 galpões, na
Av. Pref. Waldemar Grubba. Tratar:
370-0422.

GANGORRAS - Vende-se,
R$ 120,00. T\atar: 370-1973 ou

'íem cheirinho de
novidade gostosa

'

- na CIdade ...

rl'e lelnensagelll,

_I)o(�·e �11e .·lt/I.I!1·ai
�Iensagcm para todas as ocasiões

Telemensagem
a partir de R$ 3.00

9975-1299, di prof. Adernar,

GARAGEM-Aluga-!;_e. Tratar: 372-3283.

GUARD�OUPA - Procuro guarda-roupa
para ser doado, estou necessitada.
Tratar: 275-3678, clMalvina.

IMPRESSORA- Vende-se, Epsón 1500
A3, ploter de recorte, boca de 25. Preço
de ocasião. Tratar: 37O:S563.

INDÚSTRIA DE ESQUADRIA DE
ALUMíNIO �Vende-se, completa,
em funcionamento. Preço a comb.
Tratar: 372-3680 ou 99034382.

ISOPOR - Vende-se, 135m2 pI
isolamento. Tratar: 9992-7162.

JATO DE AREIA - Vende-se,
completo, compressor e cabines.
R$ 3.800,00. Aceita carro no nego
Tratar: 911:}7636.
\ .\

.

JETSKYYAMAHA-Vende-se, sentado,
91, cl carretinha. R$ 4.000,00. Tratar:
9902-0348, cl Eduardo.

,

A Jet Chicken é a franquia maís gostosa da cidade, porque é
especializada em delícias à jato:porções de frango
à passarinho. polenta frita, aipim e batata ...
Hu m rnm m rn m m ... deu água na boca?
Então venha provar essa prátíça e deliciosa novidade.

KIT TELEMENSAGEM - Vende-se,
cl 11 CDs. Tratar: 276-3288.

KIT TELEMENSAGEM - Vende-se,
completo, cl 7 CDs. R$ :).20,00.
Tratar: 376-3666.

LANCHONETE- Vende-se, na Reinaldo
Rau, R$ 5.pOO,OO. Aluguel: R$ 335,00,
parcela-se. Tratar: 371-4626.

LAVADORA - Vende-se, Vila Lenzi.
Tratar: 275-3937.

\
LIQUIDIFICADOR - Vende-se, valor a

• • •

I
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.

CONSTRUÇÃO - Vende-se, de
esquina, 3 andares, nova, em São
Paulo. R$ 160.000,00 (vale o

dobro), 200m do metró Armenia.

,Aceito proposta. Tratar: (11) 6976- f
9448, cl Cecília. .

CONSÓRCIO - Compra-se. Tratar:
373-2887, cl Helio.

CONTRABAIXO - Vende-se, aro
plus 2, 4 cordas, seminovo. Tratar:
9111-1731.

combinar. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

LIXADEIRA - Vende-se, Politriz
Orbital Black Deker. R$ 120,00.
Tratar: 9.953-2627 ou 372-0826,

LOCADORA - Vende-se, compl., cl
1200 fitas de vídeos, expositores e

balcão. Tratar: 376-1090:
\

LUMINOSO - venoé-se, l,Oxl,70.
R$ 90,00. Tratar: 372-2316:

LUSTRÉ (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.
Tratar: 371-4497.

MÃQ. CQSTURA - Vendl'-se, reta e

overloque c/ cobertura. Preço a

. combinar. Tratar: 99934340 ou

37G-5547.

� 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.

IMPER'DíVEL
Área com 105.000,00m2,
lugar. lindo nas montanhas.

'

,
I

\i.
I

Casa com 500m2, 3 salas, 5
quartos, 4 banheiros, 2

cozinhas, etc, cf 50% de

acabamento, muita água,
energia trl-fásica, casa de

chacreiro, telefone e próximo
ao centro. R$ 220.000,00

Tratar: 370-7481

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAUSAS: Civis * Criminais * Trabalhistas

* Sandro Marcelo dos Santo�
OAB/SC7835
* Rosane MQ de Oliveira Werner
OAB/SC7566

CEAPSEGUROS
Fone/Fax: (47) 370-0075

MÁQ. LAVAR LOUÇA - Vende-se,
Brastemp, pI 6 pessoas, último
lançamento, na caixa, ou troca-se

por fogão Brastemp, autolimpante,
4 bocas, de embutir, novo. Tratar:
3708563.

MÁQ. PREENCHER CHEQUE -

Veride-se, ótimo estado. Valor a
eomb. Tratar: 371-720a,el Andrei.

MÁQUINA - Vende-se, cobertura el
traçado e overlok, a mil 'pontos. R$
1.500,00 as duas, ou troco por
carro de menor valor. Tratar: (47)
345-3140, c/Tereza.

'

MAQ. CAFÉ EXPRESSO - Vende-se,
marca Faema, eompl. R$ 2.800,00.
Tratar: 374.-7221, el Raul.

MÁQUINAS DE COSTURA - Vende-
'

se, Inteloehe (Yamaha) e tricô (Elgin
Brother Eletronie). R$ 3.000,00 as

duas ou troca-se por moto de
menor valor. R$ 375-1080.

�

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA -

Vende-se, Müller, de fibra, seminova.
R$ 240,00. Tratar: 370-7703.

MÁQUINA DE LAVAR - Vende-se,
Continental, 5kg, lava, enxágua,
centrífuga, frontal. R$ 250,00.
Tratar: 376-3434.

MÁQUINA DE REBATER ELÁSTICO
Vende-se, 4 agulhas, marca Hansai.
R$ 3.500,00 à vista ou R$ 2.000,00
de entrada e o resto parcelado. Tratar:
9975-4523, falar com Rosa.

MÁQUINAS P/ COSTURA - Vende-

se, 1 corte détrabalhar Kamer R$
1.300,00 (pacote el todos tem
dese. ou avulsa). Tratar: 275·0616.

MERCADO - Vende-se, equipamentos
e estoque, el 12 anos de
funcionamento. Tratar: 372-3947.

tacos, jogo de bolas. R$ 650,00. E
outra men9r el tampa de madeira. R$
280,00. Tratar: 372'1274.

I

MICROCOMPUTADOR - Vende-se, cl
OVO e CD Rom, ambos LG, monitor
15 pol., disco de 30GB, 128 memória,
elWindows 98, original. R$ 1.750,00,
aceita troca. Tratar: 9955-8931.

MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121·2362, el Joilee.

PAPELARIA - Vende-se, no Centro,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca. Valor
à eomb. Tratar: 371-0452.

PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$ 1.300,00. Tratar:
274-8329 ou 274-8264, el Simone.

PEDESTAL - Vende-se, 16 canhões

MERCADO - Vende-se mercado, Vila
-

de luz el catraca e 40m fio. R$
Lenzi. R$18.000,OO. Tratar: 275-2990. 900,00. Tratar: 372-3598, cl Ane.

PNEUS - Vende-se, pI moto de

trilha, em ótimo estado. Tratar:
9973-3Q34.

PORTÃO DE FERRO - Vende-se,
3,20 x 60. R$ 100,00. Tratar: 371-
9431, el Narana.

PRATELEIRAS - Vende-se ou troca
se por carro, pI loja de qualquer
natureza. Gôndolas cl 3m cada e'
vârias cl vidro. Neg.
R$ 6.000,00. Tratar: 370-7398, cl
Mágnes,

PRATELEIRAS - Vende-se, ideais para
lojas, de vidros e gôndolas cl 5 e 6
divisões. Novas; el 3 meses de uso,
ótimo estado. Tratar: 371-7842.

PRECISA-5E - Pessoal que saiba o

idioma Coreano. Tratar: 9992-5169,
c/Alan,

PRECISA-5E - Moça pI dividir apto.
no Centro. Tratar: 371-5824, 371-
7631 ou 9962·7692.

PROCURA-5E - Pessoa pI dividir
aluguel, em Corupá. Tratar: (47)
375-2177, cl Ana.

PROCURA-5E - Apto para dividir aluguel,
próx. a Unerj. Tratar: 375-2177.

PROCURO SÓCIO - para tocar
escritório de prestação de serviços
previdenciârios e jurídicos, capital
inicial R$ 7.000,00. Faturamento
imediato. Tratar: 371-7390, �371-2316,275-3576 ou 372·1371.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

,

Àluga-se por hora, l' hora grátis.
Tratar: 275-1101 ou 9104-2393.

QUITINETE - Procuro para alugar
ou dividir, urgente. Tratar: 370-
9006 ou 9101-8863, cl Fábio.

QUITINETE OU CASA - Procura-se

para alugar, cl mais de 3 qtos.
Tratar: 370-1531 ou 9113-4116.

RETRIEVER DO LAVRADOR - Vendo

filhotes, pretos e chocolates, el pedigree.
Tratar. 370-7978 ou 9975{Í219.

Rua Henrique Piazera, 100 - Centro - 372 -0296
RODAS (4) - Vende-se, originais
para Voyage. Tratar: 9992·7162. SUPER,

IMPORTANTE
CABELEIREIRA COM,l8 ANOS DE

EXPERIÊNCIA EM TÉCNICAS AVANÇADAS,

INÉDITA LIMPEZA DE PELE, COM

PRODUTOS NATURAIS.

RESULTADO IMEDIATO.

ROUPAS DE BEBÊ - Vende-se, roupas
usadas, em bom estado, até 6 meses,
para meninos e meninas. Tratar: 370-
9228, el Rosane.

VILA LENZI - RUA GalÃS, 256.
TRATAR: 370-2995

MESA - Vende-se, 5m de comp., cl
sem de espessura, el bancos.
Tratar: 9992-7162.

PINTURA - Fazemos pintura em '

móveis (pátina, decapê, etc.),
Tratar: 9905-2929 ou 275-2229.

MESA - Vende-se, marfim, el tampo
de vidro, pI 6 cao. estofadas. R$
250,00. Tratar: 372-4153, el 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 DESINUCA - Vende-se, el tampa
de mármore, pano novo, acompanha 4

RUa José ThéOd
Ilha da Figueira, - Jarag'nât�

Fone/fax: (47)372.0676
/ E-mail: dreamcar@netuno.com.br

PISO PORTOBELO - Vende-se, azul
petróleo, cada caixa tem 15 unid.,
de 1,4m. Tratar: 9111·5223.

PLAYGROUND ESGORREGAOOR -

Vende-se, R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299, cl prof. Ademar.

�YSTATION 11-Vende-se, destravado.
R$1.000,00. Tratar. 376-2206.

PNEUMÁTICO - Vende-se, pI
Truek. Tratar: 9992·7162.

"P(ores naturais,
arra1-Y0s em gerar,
atendemosfestas,

r casamentos,Junera(
... e cestas de ctifé da manhã.

Rua Procópio G. de Oliveira, 1066 {ao lado do cemitério

ir 371-9942 temos disk entrega

RODAS - Vende-se, aro 15, marca

Momo Race, el pneus bons. R$
1.000,00. Tratar: 376-1854, clAdilson.

RODAPÉ - Vende-se, 51m, pintado de
vemiz. Valor a comb. Tratar: 370-2718.

, ,

FLORICULTURA

I �

11
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proposta saiu de uma "

conversa informal' entre
.

f '

lo _

a Maria A. Alves Hohl, do
Departamento /

Comercial, e as

integrantes da Ajap'
(Associação Jaraguaense
de Artistas Plásticos):'
mudar a fachada da nova

sede do Jornal

transformando sua

imagem residencial em
um prédio comercial
com forte personalidade.
Utilizando as cores

existentes na logomarca, ,

da empresa, azul e

laranja, os integrantes da

associação elaboraram
uma obra moderna,
intitulada "O

Mensageiro".
A artista Cristina Petri,

.

explicou que o processo
começou com a escolha
de um desenho entre os

83 ANOS CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO 3

)

. I

Artistas da AJAp' nas
primeiras etapas da pintura
da fachada do Correio do

/'
I

AI
vida ao CORREIO DO POVO

)
,

integrantes .cu]o trabalho de Valdete
Hinning acabou sendo o preferido. "Ela
trabalha com elementos figurativos, ,

abstratos e reflete bem sua arte",
comentou. "O projeto procurou dar vida a

uma casa que é antiga e que 'possuía uma
fachada pertinente a uma residência. O
pessoal passava despercebido, sem notar

. I

que aqui estava instalado um jornal. O"
projeto levou em conta ainda a

.

manutenção da imagem do CORREIO DO POVO

" que está completando 83, mas também
deveria mostrar seu espírito jovem", disse
Valdete.

,

A partir do projeto, as artistas começaram a montar a
parede da entrada com jornal e.a fachada frontal da casa

com a logomarca da empresa e as cores que a formam.
/

. /

"Esta pintura tem por objetivo chamar atenção, com bom'

gost'o", disse a presidente. Quem passar pela frente da
nova sede do jornal poderá comprovar a qualidade do
trabalho onde as proporções gigantescas da pintura foram

respeitadas sem uso' de qualquer equipamento de apoio.
E falando em pintura em grande escala, a fachada da casa

foi, para a maioria dos associados da Ajap, um debut no
trabalho cOI1,1 ga'lões de tinta ao invés de pequenos potes.
",É diferente. Para que o trabalho tivesse o efeito desejado',
foi preciso um 'olho clinico', um 'olhômetro', brincou a

J

artista Maria H. Feldens.

Quem nos viu nascer, hoje
escreve nossa história

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



/

4 CORREIO DO POVO 83 ANOS CORREIO DO POVO SÁBADO! 11 de maio de 2002

'"

GESTAO FAMIL
• \. I ',-

Com mais de cinco décadas sobre a

administração do historiador e

jornalista Eugênio Victor Schmõckel,
a gestão familiar do Jornal
CORREIO DO POVO é realizada de
forma natural, sem qualquer
imposição de cargos e postura.
Embora esta seja a terceira geração

,

da família Schrnõckel, as três fases
convivem em harmonia plena onde o

espaço de cada um é respeitado por
suas competências e. não por seus

laços parentescos, �

Esta gestão começou no início da
década de 70, quando a filha Yvonhe
Alice Schmõckel atuava, ao lado do

marido, Francisco Alves, ou Chico,
como é mais conhecido, na
administração e na redação do jornal.
"Foi um momento de aprendizado
para todos nós. Apesar de conhecer o
produto, a experiência e a

convivência diária dele nos

profissionalizou e deu oportunidades
para criarmos novos caminhos",

, explicou Yvonne.
'A entrada dos netos ocorreu quase na

mesma época, Alessandra Gonçalves
Cassuli e Leandro Schmõckel

GOnçalves começaram a trabalhar aos
10 anos na divisão de encartes do

I

CORREIO DOPOVO, hoje, Alessandra
trabalha na área financeira, enquanto
que Leandro atua na divisão gráfica.
"Esta seqüência ocorreu em virtude
da filha acompanhar o trabalho do

pai e os filhos desejarem acompanhar
o trabalho da mãe. Foi uma

. abnegação admirável", comentou
Chico.

Um, dos pontos que poderiam melhor

exemplificar esta transmissão de

herança profissional estão as colunas
escritas por Yvonne e Leandro nos

primeiros anos no CORREIO DO POVO •

O amor e o empenho demonstrados
ao longo dos anos de trabalho são

perceptíveis e a família empenha
seus objetivos profissionais na

realização de um jornal ativo, atuante
e merecedor da credibilidade

I

(

conquistada junto à comunidade do -,

Vale do Itapocu •

.

O respeito observado �a relação da

'. (
família Schrnõckelpode também ser

verificado nas relações entre os

demais funcionários que atuam-no
CORREIO DO POVO. Através de uma
política empresarial de portas
abertas e o envolvimento de todos
com seus departamentos fez que o'

jornal marcasse sua presença em

todos os segmentos da sociedade do
Vale do Itapocu. Uma das frases
marcantes de Eugênio Victor

I Schmõckel define bem o papel dos
col1boradores do CORREIO DO POVO:
"Tenha liberdade, com
responsabilidade".

Fazer jornalismo é escrever a hlstõrlatedos os dias
.

1

�
'Transformando energia

em soluções

,. \

Parabéns ao Correio do Povo e seu fundador
Eugênio Victor'Schmõc,kel pelos 83 anos' (te história
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LOjistas esperam 'aumento de
lSO/onasvendasdoDadasMães

JARAGuA DO SUL - Os

lojistas estão esperando um
incremento de até 15% nas

vendas devido ao Dia das

Mães. A data, segundo o

presidente da CDL (Câ
mara de Dirigentes Lojis
tas) de Jaraguá do Sul, Hi
lário Correia, é considerada

\
como o segundo Natal pa-
ra os comerciantes. "De

pois do Natal, o Dia das

I
Mães é a data em,que se

.

mais vende, não apenas

aqui, mas em todas as cida-
\ '

des brasileiras", afirma Co-
rreia. De acordo com ele,
a CDL não está promo
vendo nenhuma cam

panha para estimular as

, vendas, mas garante que
muitos lojistas tomaram a

iniciativa de liquidar os es

toques à espera! do frio.

"Estamos contando com

a mudança de temperatura
para melhorar as vendas,
especialmente os- comer
ciantes que trabalham com

confecção", ressalta.
Os comerciantes ins

talados no centro da cida
de estão confiantes na data

para incrementar as vendas.

A maioria espera um mo

vimento intenso neste sá

bado, quando o comércio
, fica aberto até às 17 horas,
sem fechar ao meio-dia.

Até a tarde de quinta-feira'
a procura por presentes pa
ra as mães ainda era tímida,

\ mas vendedores apostam
no último dia. "O pessoal
sempre deixa para a última

hora", afirma a vendedora
de uma loja no Centro,

A linha branca (eletro
domésticos) e confecções
são os itens mais procu
rados. Na área de eletro

domésticos, o campeão de

vendas tem sido o forno de

microondas, e no setor de

confecções, a escolha recai

nas roupas de cama e mesa.

O,auxiliar de produção Lin
domar Uller, 20 anos, vai

presentear a mãe com um

acolchoado. "Procurei até

encontrar um p:eço mais

em conta", comenta UIler.

A costureira Seli Saxer, 30
anos, reclamou dos preços.
"Está tudomuito caro. Aca

.bei comprando um arranjo
de flores, saiu mais em

conta", afirma. (MHM)

Fotos: Cezar JunheS/CP

lindornar fez pesquisa de preços antes de comprar o presente

I MARlELO: BANtO CENTRAL CONFIRMA PARA O DIA 25 DE MAIO LEILÃO DOS IMÓVEIS DA NUTRIMENTAL'

Benfeitorias valem R$ 6 milhões

para a liquidação extrajudicial
,

GUARAMIRIM - Está

confirmado para o pró
ximo dia 25 de maio, às 11

horas, no Hotel Maksoud

Plaza, na Alameda Cam

pinas, 150, em São Paulo, o
leilão do patrimônio - ter

reno e instalações - que

pertenciam à Nutrimental

S.A., e foram entregues aos

aci�nistas do extinto Banco
Bamerindus do Brasil S.A.,
em pagamento a um em

préstimo contraído e não

pago pela empresa. A ven

da, em liquidação extraju
dicial, será feita através da

Zukermann Leilões, de
Cambuci (SP). Os lotes para
o leilão envolvem o prédio
de alvenaria com cinco pa
vimentos, galpões, prédios
térreos, silos, guarita e ter

renos, e estão avaliados em '

R$ 6 milhões.

A empresa funcionava

no Km 58 da BR-280, a ZOO
metros do entroncamento

�om a SC-413 (acesso para
Massaranduba), num ter

reno de 77 mil metros: qua
drados e 14mil de área cons- (

truída. A confirmação da

Empresa parou de funcionar em setembrq do ano passado, com 70 empregados

realização do leilão chegou
esta semana ao conheci

mento do Executivo,' abre
viando a expectativa das au
toridades e lideranças em

Guaramirim, sobre o des

tino das instalações da antiga
fábrica, desde que a empresa
encerrou as atividades na ci

dade t; concentrou opera
ções junto à matriz do gru- I

po, em SãoJosé dos Pinhais
(PR).

I

Tanto o prefeito quanto
o secretário de DesenvQI-(
vimento Econômico, Blasio
Mannes, e o presidente do

Sindicato dos Trabalhadores

nas Indústrias daAlimentação,
Val?ir Stein, torcem para que
outra empresa se instale ime

diatamente no .local, preen
chendo a lacuna dexada com

a desativação da Nutrimen

tal, em termos de geração
de empregos e no movi

mento econômico do Mu

nicípio. A transfrência da

fábrica, que operava na pro
dução de proteína texturi

zada de soja, chegou a ser

tema, de debates na Aciag
(Associação' Comercial, In
dustrial e Agrícola de Gua

ramirim) e Câmara de Ve

readores, mas não foram

encontrados meios imediatos

quegarantissema instalaçãode
novo empreendimento.

RESCISÕES - A em

presa chegou agerar até 600

empregos no Município,
quando estava no auge da

atividade,mas com o tempo
diminuiu a produção até ser

completamente desativada.

Em setembro, quando
parou de funcionar, estava
com 70 trabalhadores.' A

grande maioria deles já
acertou os valores que tinha

ia receber da empresa, que'
pagou po�tualmente as \

rescisões trabalhistas. (MR)

Flávio Pereira, a intenção é

oferecer o máximo de op
ções aos clientes sem abrir

mão de preços competi
tivos.

Pereira explica que essa

estratégia é utilizada pelo
Angeloni em todas as lojas
da rede com absoluto su

cesso.\ "Vendemos muito

bem porque oferecemos
. qualidade e preços que não
diferem dos praticados
por outras marcas", argu-

ment�. Ela informa que o

Angeloni oferece marcas

próprias em produtos co

mo arroz, feijão, farinha de
trigo, farinha de mandioca,
polvilho, café e detergen
tes, sendo que 'o feijão, o
arroz e a farinha de man

dio�a são produzidos em

engenho próprio, locali
zado na cidade gaúcha de

São Borja.
Na avaliação do ge

rente auxiliar do Angeloni

� ,

Marcas próprias'ajudam a fixar a imagem das empresas

o J A S

REITHAUPT
tudo que ela 'querganhar

deJaraguá do Sul,Marinho

Schug, a empresa não tem
intenção de ampliar o nú- .

mero de produtos de

marcas próprias, mas não

pretende abrir mão desse
tipo de negócio, que é

considerado vantajoso pa
ra o cliente e para quem
vende. "As marcas próprias
são tão boas quanto qual
quer outra e ocupam lugar
de destaque no percentual de
vendas". (M. H. MORAIS)

Jaraguá do Sul -

Fixar a imagem da =r=:
sa e oferecer mais uma

opção ao cliente são os

motivos que levam alguns
.

grandes lojistas a investir na

fabricação de marcas pró
prias. Em Jaraguá do Sul

o Supermercado Angeloni
adoto,u essa estratégia, a

exemplo do que é feito
em todas as lojas da rede.
De acordo com o gerente
de negócios da empresa,
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I SUPERAÇÃO: QUADRIG�MEAS NASCIDAS EM DEZEM�RO PASSAM BEM,/\lUNTO À FAMfuA

Dia das Mães especial para a

família de Rita Cardozo

Fundação cultural promove
a 4aMaratona Fotográfica

. empresas filiadas 110 Nú
cleo de Fotografia da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaragúá do

Sul)_
Para se inscrever na ca

tegoria profissional, os

interessados devem entre-
I

�

gar as fotografias, ,já reve-

ladas (anexando o nega
tivo), de acordo com os

temas exigidos, e paga
mento de taxa única de R$
10,00. Pode inscrever quan-

.

tas fotos quiser. As fotos

devem ser no tamanho de

20 x 25. Para a categoria
amadora o interessado de

ve tirar três fotos de cada

tema e entregar o filme até

o dia 3 de junho, e pagar
taxa de R$ 10,00. O filme

deverá ser retirado até o

dia 29 de maio.

Cada categoria rece

berá premiação até o ter

ceiro lugar. Os primeiros
colocados receberão R$
200,00 mais troféu. Os se

gundos colocados R$
150,00 mais troféu, e os

t�rceiros colocados R$
100,00 mais troféu. Na

categoria profissional
serão premiadas as três

melhores .fotos de cada
I .

tema, e na categoria ama-

dor, após a avaliação das

12· fotos, serão premiados
os três participantes que
obtiverem a maior nota

geral.

]ARAGuA DO. SUL -

Fotógrafos profissionais e

amadores interessados em
J participar da 4a Maratona

dia) e roupinhas. Como -a Fotográfica de Jaraguá do
família aumentou de forma dern iSul po em inscrever-se a

repentina, o jeito foi ampliar partir de 13 de maio até o
a casa para oferecer mais dia 5 de junho, na Fun-
conforto àsmeninas. "Gosta- dação Cultural. Os ins-
ria que nos ajudassem a pagar, critos micategoria amador
omaterial de construção. Se- devem retirar o filme na

ria uma grande ajuda para Fundação Cultural até o dia
nós", .admite Rita. 29 de maio, e .os profis

SOUDARIEDADE --

sionais podem utilizar fil
O Departamento da Mulher

me próprio. "Cada fotó
do Sindicato dos Traba- grafo da categoria pro-
lhadores nas Indústrias do fissional pode usar o filme
Vestuário de Jaraguá do Sul

que achar melhor e tam-
e Região sensibilizou-se com bém deverá entregar às
a situação. De acordo coma' fotos já reveladas, com o

diretora do Departamento
I

negativo junto", explica o

da Mulher, Rosane Sasse coordenador do concur-
Gieburowiski, a palestra que so, SidneyMarcelo Lopes.
o departamento vai promo- Este ano, foram sele-
ver no dia 25 deste mês, tam- cionados os seguintes te-
bém terá como objetivo aju- mas: a fisionomia (rostos)
dar aJamÍlia deRita com fral- de quem colonizou o MU-
das descartáveis tamanho .

linicípio: alemães, rta anos,
médio. ''A participação é li-

negros, húngaros e polo
vre, mas quem comparecer, neses; manifestações da
ao evento e quiser fazer parte colonização: culinária ou

de um sorteio de brindes, de- artesanato; agricultura, in- .

verátrazerumpacotedefral- dústria ou comércio e

das descartáveis. É uma ma- I árvores de JaraglJá do Sul.
neira que encontramos para Podem se inscrever pes-
colaborar com essamãe", ex- soas da comunidade que
plica Rosane. (MARIA HELENA residam em. J araguá do
Ii>E MORAES) Sul (amador) e fotógrafos

E A ,..,

livre
' .L • .,..,

aminhada que atuam em órgãos de

mpresa nçao etetua mscnçoes para a c
imprensa de Jarag�á do

.

, D d C h
. "."

b d Sul ou que trabalhem em

rumo a xora as
.

ac oeiras, po proX1mo sar a o estúdios fotográficos ou

tante tem 125 metros de al- última e mais imponente de

tura e fica a 2.830 metros toda a rota.
� de caminhada no meio da \ Os 125 metros da queda
mata nativa. A Trilha Pas- d'água formam uma névoa

sa-Águas, traçada pró- refrescante e compensam a

xima ao RioNovo, passa por caminhada. "É impossível
13 cachoeiras. Durante a não ficar deslumbrado", ga-
subida, que, leva em tomo rante Luchtenberg.
de duas horas, pode-se ouviro O grupo faz a descida

som das quedas d'água na pelaTrilha doAraçá, que tem
maior parte do percurso. 2,3 mil metros de extensão e

Esta trilha junta-se à Trilha caracteriza-se pelo caminho

do Araçá, que leva à Ca- suave durante grande parte
choeira do Salto Grande, a do trajeto.

]ARAGUÁ DO SUL --, O

Dia dasMães deste ano será

mais que especial para a jara
guaense Rita Cardozo, 28
anos. Mãe de quadrigêmeas,
Rita vai comemorar a data

I

junto com as meninas" que
nasceram em dezembro do
ano passado no Hospital e
Maternidade Jaraguá, e so

mente foram liberadas em

fevereiro deste ano. "Meu
melhor presente é saber que
elas estão em perfeita sa

úde", afirma Rita, que fez

tratamento para engravidar,
mas não esperava por um
resultado tão inusitado co

mo esse. ''Nunca imaginei.
Fiz tratamento apenas qua
tro meses. Foi uma grande
surpresa", admite.

As meninas _:_ Rafaela,
Stefani, Eduarda e Heloísa
-- estão completando 5

meses neste mês e contam

com a presença constante da

mãe, que, apesar do cansaço,
não abremão de cuidar pes
soalmente das meninas.

''A minha irmã ajuda no
serviço da casa, mas quem
toma conta delas sou eu

Cesar Junkes/CP

Rafaela, Stefani, Eduarda e Heloisa, na ordem,
completam cinco meses neste mês

tem no apoio do marido,
Cleveiton Cardozo, outro
bom motivo para sentir-se
mais que feliz. "Eu me

considero uma supermãe",
brincaRita.

Para quem acha que cui

dar'de um filho etfltefa pe
sada, imagine então lidarcom
quatro, todas praticamente
iguais. Apesar da semelhança
entre elas, Rita afirma quenão
se confunde, mas para evitar
algum possível equívoco, ela
costuma colocar Rafaela e

Stefani em um berço e

Eduarda € Heloísa no outro

berço. ''Assim fica mais fácil
na hora de amamentar,

especialmente à noite",
explica. Rita ainda oferece
leitematemo àsmeninas,mas
também é necessário com

plementar a alimentação das
crianças com leite em pó. "O
leitematerno eu tiro, coloco
nas mamadeiras e aí elas to

mam", explica. Direto no

peito é muito demorado.

De família humilde -

ela é funcionária da Seara e o

marido trabalha como

motorista na Canarinho --,
Rita tem contado com a

-; ajuda da comunidade para
suprir algumas necessi-dades,
como fraldas descartáveis

(usa uns quatro pacotes pormelima'� afirma Rita, que

],ARAGuA DO SUL - A

Ação Livre está recebendo

inscrições para a Caminha
da à Rota das Cachoeiras,

enfatiza que é neces-sário

fazer a inscrição antec,ipa
damente, pelos telefones

371-8341, 372-0604 ou pelo
�-mail acaolivre@netu
no.com.br A Ação livre su

gere que os participantes le
vem lanche reforçado, cal
çado apropriado para ca

minhada (tênis antiderra-

,jpante ou bota). '

A Rota das Cachoeiras a-

RESTAURANTE ITA]ARA
que acontece dia 19 demaio.
Haverá" transporte gra

tuito partindo da Praça
Ângelo Piazera, a partir das,
8 horas, passando às 8h30

pela Praça Arthur Müller"
situada no centro de Coru-

.s.; �peciat
::Domingo

::Dia»: rf/ãed

"

II

"

"

pá -- próximo à Prefei
tura. Um dos sócios da brange 14 quedas, em se

qüência A maior e mais dis-empresa,Enio Luchtenberg,

COMUNICAPO A Yang Fashion está situada a: II

Endereço:
Exp. Gumercindo da Silva, 237

Centro - Jaraguá do Sul

Buscamos profissionais da área co

merciai; com ou sem experiência.
Possibilidades de ganho atéRi 1.500,00
mensais.

Trator: RURW.ldemiro Maaurcchcn, 16
Centro - Jaraguá dcôul (rua do Hospital
SãoJosé) ESTAREMOS SERVINDO

A PARTIR DAS nnso
I

"

Apenas nesta segunda-feira
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Guaramirim terá serviço
"

de mediação familiar ,

ú

ijs
e

lo

A assistente social do
Fórum de.Guaramirim,
Maike Pacher Woelz,
espera contar até meados
de julho próximo com o

Serviço de Mediação
Familiar já funcionando
na Comarca. Trata-se de
um serviço inspirado-,

num modelo de atendi-
mento que surgiu nos
Estados Unidos, nos

anos 70, e que tem como
\

objetivo melhorar a

comunicação entre o

casal e permitir a manu

tenção de vínculos entre

pais e filhos após a

separação.
I A primeira providê

ncia para a instalação do

serviço foi a participação \

de cerca de 30 pessoas di
comuni-dade, todos

.profissionais _em várias

ireas envo-lvidas com a

questão familiar, em

curso realizado nos dias

a

>s

:-

1-

IS

l-

$
l-

'S

e

a

26 e 27 de abril. Tam

bém e,stá sendo pre
parado um local onde o

serviço de mediação irá

funcionar, no mesmo

prédio onde o Judiciário
, .instalou um anexo, na Rua
28 de Agosto, onde já
funciona aJuizado Es

pecial. ,

Maike conta que
sempre teve vontade de

conseguir viabilizar o

. serviço, uma alternativa

para diminuir os conflitos
entre os casais em vias de

separação, assim como já
acontece na càpiral do
Estado e

ou.
tras cidades,

!li
e que a idéia começou a, �
ser concretizada com a

chegada do juiz Pedro
Caetano de Carvalho, um
entusiasta do projeto. O
serviço tem o apoio e

está previsto em reso

lução do Tribunal de

Justiça do Estado. (MR)

Sábado
15hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga.
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Matriz
19hOO - São Benedito

A oio:

TAFAC - TAVARES·
F, F. COML. LTDA

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed, Florença - 1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 27S-3l�S

MISSAS

Domingo

07hOO - Matri'z
. 08h30 - molha
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

GERAL CORREIO DOPOVO 9
<,

, \ \

I INCOMPATíVEIS: JARAGUA DO SUL TEVE, NÚMERO RECORDE DE SEPARAÇÕES DEI CASAIS EM 2001

Novas uniões foram 458, contra
"

I
,

74 divórcios e 155 separações
Jaraguá do Sul- As

separações entre casais
aumentaram nos últimos

anos na cidade e tiveram

número recorde em 2001.

Foram feitos 74 divórcios

,e 155 separações judiciais
consensuais contra 458

casamentos realizados no

mesmo período. Isto

significi que a todos os

novos matrimônios, reali

zados, no ano passado,
corresponde pelo menos �
metade de outras uniões

desfeitas. Os dados cons

tam do levantamento anual

feito pelo Cartório de

Registro Civil. J

A retrospectiva mostra
s= as desuniões cresceram

a partir de 1999, com 176
'-:\ )

separações naquele ano, e

187 em 200'0, até chegar
aos números corresp.on
dentes ao ano passado.
"Foi o ano com maior

número de separações que
já tivemos no Município,
sem dúvida", confirma a

Oficial Registradora,
Margot Lehmann, com 30

anos de .arividades profis
sionais já desenvolvidas no
setor.

Essa tendência.é confir

mada pela assisten�e sociál
Denise de Cássia Kühl dos

Santos, do Setor de Ser

viço Social do Fórum da

Comarca de Jaraguá do

Sul, que viu aumentar, no
I

(/
mesmo período, os casos

de disputa pela guarda dos

filhos. Segundo ela, os

conflitos por causa de

filhos se avolumaram no

toriamente nos últimos

anos na Comarca, envol
vendo tanto as uniões legais
(casamentos) quantocasais
que conviviam sem qual
quer registro oficial, e inde
pendentemente da clas�e
social a que pertencem.

Denise diz ter recebido

informações de que o

Cenef (Centro de Estudos

da Família), de Joinville,
tenciona instalar uma

unidade emJaraguá do Sul,
iniciativa: que ela considera
bastante oportuna. Trata-se

de um núcleo de profissio
nais que desenvolvem

ações para orientação e

apoio à família. A desagre-
I gação familiar e suas

conseqüências preocupam
também a equipe do Con

selho Tutelar, em Jaraguá
do Sul:

- Os filhos padecem
bastante com as separações
se os pais não foreI11 bem

orientados no momento

da crise-, diz a conselhei
ra Tânia Krause. Segundo
ela, os problemas da fa

mília desagregada e o

alcoolismo estão entre as

situações com as quais a

equipe se depara mais

freqüentemente. (MR)

Rodeio Crioulo aguarda público de dez mil pessoas
Jaraguá do Sul -

Aproximadamente dez mil
'

pessoas estão sendo espe
radas no 210 Rodeio Cri

oulo Nacional, que come

çou no início da tarde de
,

ontem e prossegue até

domingo, no Centro de

Tradições Gaúchas Laço
Jaraguaense. A abertura do

evento, às 13h30 de on

tem, contou com a presen
.ça de políticos que repre
sentam a região e de con
vidados ligados ao movi
mento tradicionalista do
Vale do Itapocu e de Santa

Catarina.
'

De acordo com o

patrão do CTG e um dos

principais coordenadores
do rodeio,' Augusto De

marchi Júnior, a organiza-

Fotos: Cesar J unckes/CP
Abertura do rodeio, com hasteamento de bandeiras

I

ção do evento conta com

a colaboração de cerca de
\

500 pessoas, algumas
inclusive de outras cidades,
como José Ilmo, que veio

de Rio Negrinho. para
ajudar os-companheiros de
Jaraguá do Sul com uma

comitiva de cerca de 20

pessoas. "É! normal um

NOSSA MENSAGEM

\\A Cristo foi dado todo o poder no céu e na terra"

Celebramos hoje a ascensão do senhor. Trata-se de uma

complementação da própria
ressurreição. Jesus veio do Pai,'
fato que garantiu autoridade
às suas palavras, e voltou para
o Pai, fato que revelou a sua

glória. Comemoramos tam
bém o "Dia das Mães'� e, por
Isso, a festa fica mais bonita.
Como Jesus, que ao subir ao

céu prometeu estar sempre
conosco, assim também nossa

mãe, esteja ela onde estiver,
marca com sua presença a

\nossa vida.

ntre-se em suas

ime-se de

, você chegará
. O grande lance do
mor: não vão faltar
harmonia com a(
etode.

om o sexto

çado, você pescará
o ar, Avalie com

a proposta de
sejas fortes, mos

encobertos na paixão.
Câncer - Mudanças positivas

Explore a sua ho
ealizar pesquisas,
ror profissional-

r em clima de festa,

inguém vai ofuscer a
no trabalho. Bons
vista. Aproxime-se de
ou Touro. Terá

estírn ra encantar o seu

amado.
- Dia dedicado ao

eite as oportunidades
em companhia de
. Encontrará muita
m o seu paquera.

CTG ajudar o outro",
explica o gaudério, que
integra o CTG Amor e

Tradição, e pelo quinto
ano consecutivo vem a

Jaraguá do Sul prestigiar o
rodeio realizado pelo
Laço Jaraguaense.

Os bailes e as competi
ções de laço caracterizam

o ponto forte d� evento.

Ontem tiveram início as

competições de taçada
individual, vaca gorda em

duplas, gineteadas em

touros 'e culminou com um

fandango, animado pelo
Grupo Os Mateadores.

-,

Hoje, os portões do parque
abrem às 8 horas com novas

provas de laço e outras ativi

dades de lazer, como fute

boi, mesa da)amargura,
gineteada em touros e cava-

I

los, e fandango com Chiqui-
to & Bordoneio. No do

mingo acontecem as provas
finais de laço e gineteadas
em cavalos, e entrega de tro
féus aos premiados. O en

cerramento está previsto /

para as 18 ho/ras. (MARIA
HELENA DE MORAES)

_�uera animada
co�Àquóríciou Sagitário.
Escorpião - Parceria com (

róxírno dará bons
trobolho em algo

I •

0(/0 wnlrerso
anta para você.
s nuvens.

i,

- Crie altemativas para,
. Suo atenções và0
finanças e o
trabalho pode�

Os ventos vão
r dos seus
iliores. Bom dia

a sua rotina,'
Conversas inteligentes
animarão a vida amorosa,

Uma mudança
será favorável.
s seus planos, Conte
iodos amigos.

.

temperar o romance,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Malwee busca classificação à
.

finalda Copa SantaCatarina
\

Vencer ou vencer. O Banespa não tem outra opção hoje
à noite, quando enfrenta o Telemig Celular/Minas às 19

horas, no GinásioMineirinho; em Belo Horizonte - Minas

Gerais, com transmissão ao vivo do SporTV - a Band

pas,sa o VT da partida às 16 horas do domingo. Este
será o segundo confronto entre as equipes na sériemelhor
de-três, que vale o atiro da Superliga Masculina de Vôlei .

No primeiro jogo, o time mineiro venceu por 3 a 2 no

Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo - SP,
, após o Banespa estar na frente por 2 sets a O.

\

Um show de gols. Em setenta e dois jogos, 463 gols .

marcados, média de 6,43 gols por partida. Esse é o

balançoda primeira fase da Liga Futsal2002, competição
que reúne as melhores equipes do país. Na primeira fase,
os 12 times foram divididos em duas chaves de .seis, Os

confrontos, em turno e returno, reuniram as equipes de

um gr�po contra as do outro. Os dois últimos colocados
de cada chave ficara de fora da segunda fase - Rio Verde

/ Fesurv e Santos / Osan / Umbro.

• COLISÃO: CONDUTOR DA MOTO APRESENTAVA SUSPEITA DE TRAUMATISMO CRANIANO

Colisão entre carro e moto
r

.
'\ '.

deixa duas pessoas feridas
1

JARAGUÁ DO SUL ___.i, \

Depois da vitória por 6 a

1 na primeira partida da fa
se semifinal da Copa Santa

JARAGUÁ DO SUL - O próximo à entrada do corpo. A carona, Solange teve ferimentos.
\ Catarina de Futsal, a equipe

Corpo de Bombeiros Vo- Ana Paula IV. A batida Padilha, 20 anos, tinha sus- I Um policial de plantão
luntários deJaraguá do Sul transversal deixou os 'petta de fratura na'bacia, no diz que a colisão foi trans-

Malwee viajou ontem para

d 1 'B Concórdia, onde depende
se es ocou ate o airro passageiros da moto braço e escoriações. versal, mas não tem infor-

Francisco de Paulo pata / Honda CG 125, placa Os dois foram enca- mações sobre o acidente e
de um empate na partida

dim
de hOJ'e contra os donos

prestar atendi ento às víti- LZQ�4724, de Jaraguá do minhados para o Pronto- quem foi o infrator. ''A ú- I,

mas de uma colisão entre Sul, com ferimentos gra- Socorro do Hospital e Ma- nica coisa que sabemos é que
da casa para chegarem à

urna motoe um carro. ves. O condutor da moto- ternidade São José. um dos veículos cortou-a final da competição. Ape-
O acidente foi regis- cicleta, Márcio Schirkoski, O condutor do veículo frente do outro. O caso foi

sar de não ter definido o

trado na tarde de ontem, 28 anos, apresentava sus- Gol, placa LXO-0685, de entregue à Polícia Civil, que
time para a partida, Ferreti

/ I vai
I
contar com todos os

por volta das 14 horas, na peita de traumatismo era- Jaraguá do Sul, Paulo Ce-' vai apuraras fatos", salienta.
Rua Francisco de Paulo, niano e escoriações pelo sar Fonhani, 36 anos, não (FABIANE RIBAS) jogadores, com exceção

J b,' . ,do ala Cazuza. O jogo será

ovem tentou a usar sexualmente demeruno de quatro anos disputado à� 20h30. o se-

J Á S O
'

L D 32
",/ gundo finalista sairá do

ARAGU DO UL -/ auton�a/'," anos. ' estava dando banho na cn- era contra Balsaneli por �!.
.

'

desempregado Jerson Balsaneli e pnmo de um ex- ançaquandotentouabusar atentado violento ao pudor", �J co�fr�nto entr� ,a, AnJO
Balsaneli, 18 anos, confes- companheiro da mãe da YÍ- sexualmente damesma. ''A diz. Se confirmado, o acusa- Química, de Criciúrna, e

sou ontem à tarde ser o au- tima, que costumava fre- mãe do menino não o le- do pode pegar de 6 a 10 anos
Curitibanos;

'.' _

tor de tentativa de estupro qüentar a casa da criança. Se- vou para fazer exame de de reclusão; A boa p,arnclpaçao da

contra uma criança de qua- gundo informações de c�rpo de delito na sexta- A delegada recebeu in- �alwee � primeira fase da

tro anos, moradora do policiais,clecuidavados filhos -feitá, como era o esperado. formações de que Balsaneli Liga Nacional de Futsal

Bairro VIla Lenzi da vendedora enquanto ela Agora o exame está mar- já havia sido internado em
rendeu a equipe jaraguaense a

O fato aconteceu na trabalhava. <' cada para segunda-feira. clínicas de tratamento para
transmissão de seis jogos na

semana passada e' foi regis- A delegada de plantão, Além do depoimento da pessoas portadoras de de- segunda fase da competição.
trado apenas na quinta-feira, Fedra Konell, destaca que mãe do menino, vou ouvir a ficiênciamental, e diz que vai A disputa por uma das duas

quand? omenino se queixou o acusado - que apre- criança, esperar os resultados apurar a veracidade desses 'vagas no grupo B começa

pata a mãe, 'à vendedora senta distúrbios mentais - para então efetuar denún- dados. (FR)
/ nesta segunda-feira, às 21

horas, no ginásio Wolfgang
Weege, contra aVIbra, de Ca- .

noas (RS) e terá transmissão

do Spor'rv.
O} treinador fez uma

breve análise dosjbgos da

Liga nesta segunda fase e

Fesporte rep�ssá verba paraI cidades-sede da Olesc
Florianópolis - O

diretor-geral da Fesporte
(Fundação do I?esporto de
Santa Catarina), Pedro
Bastos, esteve em. Cha-

/

pecó ontem para assinar,
na Secretaria do Oeste, o
convênio para o repasse de
50mil reais aos municípios
de Xanxerê e Santa Helena.

.

Estes recursos, repassados
pelo Governo do Estado

através da Fesporte, serão
utilizadospor Xanxerê na .1

gramada para 21 a 30 de contra 102 do ano passado.
A Olesc, evento entre

municípios pará atletas até

15 anos, substitui os tra

dicionais Jogos Escolares,
somente para escolas e a

gora sob responsabilidade
da Secretarla da Educação.
A competição deste ano

começa com a fase

microrregional, de 4 ai 6 de

julho, em Mafra, e de 4 a 7

em Monte Carla e Pouso
I

Redondo.

BANESPA BUSCA VITÓRIA

organização da Olesc'

(Olimpíada' Estudantil de
Santa Catarina) e por Santa
Helena na melhoria do

novembro, em Xanxerê,
tem 226 municípios ins

critós, contra 187 da com

petição disputada em ju
lho do ano passado em Crie

ciúma. Só O futsal mas

culino cresceu de 169 parai
207 municípios e o femi
nino de 52 para 85 inscritos,
O segundo esp<;>rte mais

procurado continua sendo
o voleibol feminino,' com
126 participantes em 2002,

parque esportivo.
A gerência de esporte

educacional da Fesporte
fechou quinta-feira o ma

pa ,de inscrições para a se

gunda edição da olimpía-
da ( ,

com um expresslvo cres-
cimento' dê inscrições e�
relação ao ano passado. A
segunda edição, pro-

OTAS

"

LIGA NACIONAL

( ,

,

.'Colégio Marista São Luís homenageia as mães
.

Para comemorar o Dia das Mães, o Colégio celebrou a Vida.
(

,

Marista São Luís preparou uma. programação cheia De acordo com a coordenadora do SOR, Andréa
dC surpresas. A primeira iniciou no dia 08, com a Gomes, o 6bjetivo do evento foi, além de

presença de mais de 150 mães Maristas, no Salão homenagear as mães e fazer com que elas refletissem,
Nobre do Colégio, participando das homenagens para / proporcionar mais momentos de alegria e diversão
o dia das Mães. para todas. \

O encontro iniciou com ummomento de acolhida Na sexta-feira (10), as mães de alunos da Educação
-

e reflexão e, em seguida, algumas dinâmic'às foram Infantil e de 1". a 4". séries, receberam homenagem
aplicadas, -

)
,

dos filhos e fizeram oração. E hoje, o colégio está
Sob a coordenação e animação do SOR (Serviço promovendo o Torneio para Pais e Professores.

de Orientação Religiosa) e das professoras, as mães ' O próximo evento acontecerá no dia 16, com a

participaram de atividades como Encontro & promoção da palestra para as mães sobre "Como

Amizade, Apresentação e Cumprimento, Rodinha- desenvolver a inteligência de seu filho", com o

Rotativa e mais jogos e desafios. psicólogo, professor de matemática e psicopedagogo,
O encontro foi encerrado com um louvor que Marcos Méier, de Curitiba,

comentou que todos os

que passaram estão habi

litados a conquistar o título,
"Neste ponto da com/
petição não existem favo

ritos. Temos equipes que

podem não ter feito uma

boa campanha na primeira
fase mas qu� têm con

dições de reverter este qua
dro e disputar o campe
onato", considera.

Disputar três tornei�s
em curto espaço de tempo
(final da Copa Santa Ca

tarina, segunda fase da Liga
Nacional e o início do Cam-

,

peonato Estadual de Santa

Catarina) não preocupa
o treinador que e�l?era
apenas que as contusões

não inviabilizem a quali
dade técnica, das pe�for
mances. "Temos um gru

po. bom, com possibili
dades de criarmos diver

sos esquemas de jogos mas

temos uma preocupações
habituais que são as con

tusões. Temos alguns jo
gadores, como o Júnior e

o Cazuza que estão se re

cuperando de problemas e

deverão retornar aos trei

nos normais atê o final da

próxima semana", con
cluiu Ferreti.

_._--'-_.---
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a

MASSARANDUBA
Acontece hoje à tarde, a partir das 13h30, o jogo
inaugural do CampeonatoMunicipal de' Futebol de
Campo, no centro esportivo de Massaranduba. A

coordenadora de .Esportes da CME (Comissão
Municipal de Esportes), Mirianejacobowski, destaca
que este campeonato está sendo promovido com

intuito de resgatar o futebol doMunicípio, que já foi
mais praticado. Ao todo, oito equipes estão inscritas.
O jogo inaugural contará com atletas veteranos da

.cidade, alguns que residem em outras cidades. Após
este confronto haverá quatro partidas e, a partir da
próxima semana, os jogos passarão a ser disputados
aos domingos.

NATAÇÃO
As inscrições pára a segunda etapa do 3� Circuito
Interescolar deNatação - 5° Troféu Ernani Volpi
Caitinha devem ser efetuadas até o dia 16 de maio,
na FME (Fundação Municipal de Esportes). A
documentação para inscrição dos atletas já se

encontra nas unidades escolares. A competição será

realizada a partir das 8 horas do dia 24 de maio, na
piscina da Sociedade Desportiva Acaraí. O evento

envolve estudantes com idade até 16 anos, divididos
em seis categorias, no masculino e feminino, de
acordo 'com o ano de nascimento: pré-mirim, mirim
I e II, petiz, infantil e juvenil.

TORNEIO
Tem início hoje, às 13h30,. e prossegue até o fim da

tarde, aproximadamente às 19 horas, o Torneio de
Pais e 'Professores do Colégio Marista São Luis. O
evento terá jogos nas modalidades de futebol de salão,
masculino, e voleibol, feminino. A promoção é

também uma homenagem ao Dias das Mães.

ABERTO DE VÔLEI
f:s inscrições para o Campeonato Aberto de Voleibol

podem ser efetuadas até dia 13 de maio, das 7h45 às

11h45 e das 13 às 17 horas, na FME (Fundação
Municipal de Esportes). A competição é destinada a

I '

atletas com idade a partir de 14 anos, para equipes
,

femininas, e de 15 anos para times masculinos.

Rafaela, Eduarda, Stefani e Héloísa
Data de Nascimento: 18 de dezembro de 2001 ,

Local: Hospital e Maternidade jaraguá
PAI: Cleiton Cardozo

Profissão: Motorista

Empresa onde trabalha: Viação Canarinho
MÃE: Rita Cardozó
Endereço dos Pais: Rua Francisco Piermann, 55 - Fundos -

Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - se
Fone: (47) 275-3049

*,

A CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA DAS SENHORAS DE
JARAGUÁ DO SUL, através de seu Departamento de Diàconia,
Solicita a colaboração da população de Jaraguá do Sul e da

região, pára suprimento das necessiadades das quadrigêmeos
Rafaela, Eduarda, Stefani e. Heloísa. DOAÇÕES: Jornal
CORREIO DO POVO, Rua Procópio Gomes, 246 - Centro - Jaraguá

�do Sul ou na Ilse Cabeleireira, 'Rua Marina Frutuoso, 518

ESPORTE

JARAGUA DO SUL - Os

Jogos Colaborativos con

taram com a participação
de seis colégios Maristas e

mais de 200 alunos que,
divididos em nove equi
pes, disputavam a vitória.

Os jogos deste ano, que ti
veram como tema a Copa
do Mundo, encerraram-se
na quarta-feira.

De acordo com Lu

ciane Schwalbe, coordena
dora de informática do

Colégio São Luís, a cada
dia novas questões relacio
nadas à história da Copa
do Mundo, países partici
pantes e ao futebol foram

Jaraguá do Sul- Â
equipe FME/CAB femi

nina de Bola 16 venceu a

. segunda etapa do carn

�peonato estadual da mo

dalidade, realizada no

sábado passado, nas can

chas do Clube Atlético

Baependi, e garantiu vaga
para as finais da com

petição como primeira
colocada da Chave B, com
14 pontos. As atletas ja
raguaenses, que haviam

perdido apenas uma par-

apresentadas. "O mais in
teressante é que nos Jogos
Colaborativos não existe

i
I'

.

somente um co egto ven-

cedor, porque as equipes
são compostas por alunos
de todos os colégios, as
sim, independente da

equipe que ganhar� todos
os colégios terão um

vencedor", destacou Lu
ciane.

Pata chegar às per
guntas dos jogos, primei
ramente os alunos tinham

que responder charadas,
sobre cada cidade parti
cipante. "Os alunos do

colégio se empenharam e

tida na etapa realizada em

Timbó, em 13 de abril,
desta vez tiveram desern- '

penha impecável e vence
ram todas as adversárias:

Glória FC/Joinville (1481
a 1362); Sociedade Caça
dorense de Bocha/Caça
dor (1460 a 1400); CG
Guairacás (1383 a 1362) e

CR Floresta/Agrolândia
(1510 a 1232), sendo que_a
pontuação da equipe de

Jaraguá do Sul nesta par
tida foi a maior da moda-

Dois trios de bocha daequlpe Baependi/FM E/J CI parti
ciparam do 1P Torneio Internacional de Bocha,
realizado no Mato Grosso do Sul, no fim de semana

passado. Com patrocínio da Malwee Malhas, um dos
grupos jaragúaenses conquistou a terceira colocação.
A disputa contou com a participação de aproxi
madamente 30 trios, vindos de .diversos Estados bra
sileiros e do Paraguai. O próximo desafio da equipe
Saependi/FME/JCI será a fase regional dos Jogos,
Abertos, em Timbó. Na foto, os atletas que re

presentaram Jaraguá do Sul no torneio, com o

uniforme do patrocinador.

se dedicaram bastante na

busca das respostas. Eles
estavam muito envolvidos
nas atividades e conse

guiram um destaque espe-,
cial para suas equipes", res
saltou.

Os Jogos Colabora

tivos são atividades desen

volvidas através da In

'ternet, com equipes com

postas por alunos das 8as

séries de diferentes colégios
Maristas da Província de
Santa Catarina, onde os

alunos trocam informa

ções via chat, e-mail e lista
de 'discussão, buscando
encontrar as respostas

I

lidade nahistória das can

chas do Baependi.
Os destaques do dia

ficaram para as bolonistas

da FME/CAB Joice e

Rose, que obtiveram,
respectivamente" a melhor
média (253 pinos) e o re

corde (271 pinos) da etapa.
''A performance da equipe
foi excelente nas duas eta

pas e agora vamos nos

\
preparar intensivamente

para a grande final", festeja
o técnico Aldo Bartel.
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I COMPETiÇÃO: JOGOS DESTE ANO TIVERAM COMO TEMA A COPA DO MUNDO

Alunos do SãoLuís foram

destaque nos Jogos Colaborativos

EquipePME/CABgarantevagapara as finais doCatarinense

corretas para as questões
apresentadas. A iniciativa é

uma parceria entre a

União Catarinense de

Educação com a Com

plex Informática. O re

sultado será' divulgado
ainda este mês.

Participaram dos Jogos
Colaborativos: Colégio
Marista Aurora - Caçador;
Colégio Marista São Fran

cisco - Chapecó; Colégio
Marista - Criciúma; Colé

gio Marista Paranaense .:..

Curitiba; Colégio Marista
Frei Rogério - Joaçaba;
Colégio Marista São Luís
- Jaraguá do Sul.

'

I I

As outras duas elas

sificadas nesta chave foram

as equipes do CG Guai-
. racâs e da Caçadorense,
com 12 e 8 pontos, res

pectivamente. Mais três

finalistas sairão da Chave

A, que terá as vagas deci

didas no próximo dia 18,
quando se enfrentam as

representantes de Blume

nau, Indaial, Itajaí e Rio do
Sul.Às finais já estão mar- ..
cadas para os dias 22 e 23

de junho.

Cinconadadores jaraguaenses
vãoparaosJogos daJuventude

JARAGuA DO SUL -

Cinco nadadores da equipe
AJinc/'U rbano/FME
foram convocados para
integrar a equipe de natação
de Santa Catarina que irá
defender o Estado nos Jo
gos da Juventude, no mês

de julho, em Goiânia, em
Goiás. AlineOssowski, Ana
Zanandrea, Luana Martins,
Eduardo Marcatto e Mar

celo Córdova se destaca
ram nas competições e ga
rantiram a vaga.

A seleção foi baseada .

nos resultados do Cam

peonato Estadual de Verão
de 2001 e o Troféu Fita

Azul, realizados em abril.
"Estes nadador.es são as

revelações deJaraguá do Sul
PlJ.fa a natação. A Aline e a

Ana já fizeram parte da Se

leção catarinense. A satis

fação está na convocação da
nadadora Luana Martins e
Eduardo Marcatto. Eles

têm mostrado crescente

evolução e devem surpre
ender este ano", considera
� técnico Ronaldo, Fruc-

Y

, tuozo. A grande perda para
a equipe é do nadadorMar
celo Córdova, que, mesmo,
tendo sido convocado pelos.
resultados do ano passado,
parou de nadar este ano.

"Era�a das promessas da

natação catarinense, mas,
infelizmente, não quis mais

, seguiracarreira",dizo técnico.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ES,PORTE

ISUPERAÇÃO: FUNCIONÁRIOS DA AJADEFI BUSCAM 'APOIO PARA TREINAR'

Deficientes físicos da Ajadefi
pretendem tremar futebol suíçor _

Cesar Junkes/CP

Osni Silva treina futebol há mais de 4 anos
\(.'1.

que ser portador dedefi
ciência física não é um

defeito,mas uma qualidade
de ser diferente", consi
dera. A intenção é formar

dois times, um para am

putados, qué jogam com

muletas, e Outro para aque
les que têm as duas pernas,
mas co� alguma deficiên
cia,

outras cidades. IJá tentei

anteriormente fazer um

time aqui, em Jara,guá do

Sul, mas é difícil tirar as

,pessoas de casa", destaca.
N,o mês passado, Silva
competiu na Copa Brasil

para Amputados, na ci

dade deNiterói, no Rio de

Janeiro, e garantiu ameda

lha de terceiro lugar. "Se
não conseguirmos pes
soas suficiente aqui na ci
dade, vamos chamar defi
cientes físicos de outros

municípios: como Corupá,
Blurrienau, Guaramirim,
entre outros. O que impor
ta é nunca desanimar", .

enfatiza. (FABIANE RIBAS)

SÁBADO, 11 de maio de 20�

I

II

]ARAGUÁ DO SUL -

De casa para o trabalho,
. do trabalho para casa.

Estarotina damaioria das

pessoas portador�s de
/ deficiência física está com

\

os dias contados. O de-

safio de derrubar precon
ceitos e ultrapassar os pró
prios limites estámotivan
do um grupo de fun

cionários da Ajadefi (As
sociação Jaraguaense_ de
Deficientes Físicos) a for
mar dois times de futebol

suíço, no Município.t'Es
tamos estudando a idéia,
precisamos de apoio para
comprarmos os matenais

. esportivos necessários e o

espaço para treinarmos",
diz uma das funcionárias
da entidade, RosaneMas
Sala.

Rósane destaca que o

objetivo deste projeto é e':

stimular a prática esportiva
e promover a integração
entre os deficientes físicos.
''As pessoas são muito

fechadas, dificilmente brin-
J

cam porque, em geral, o
preconceito está na'cabeça
delas mesmas, elas preci
sam se soltar mais, viver
mais, e o esp�rte será o

passo inicial para isso",
acredita; Com a colabo

ração de algumas empre
sas, os responsáveis por
essa iniciativa já conse

guiram bola de futebol e
,

espaço para treino. ''As

pessoas precisamperceber

I
I

Atleta da Assama (As
sociação dos Amputados

.

de Maringá) desde 1998, \

Osni Paulo da .Silva, é um
dos entusiastas deste pro
jeto. "Quero muito que
essa idéia vin�e para que
possamos inclusive partici
par de carripeopatos em

I

Equipe Unerj/Duas Rodas/FME jog
hoje em Porto Alegre contra a.Sogipa ,

]ARAGUÁ DO SUL.-De

pois de quase três meses de

treinamento, a equipeAdul
to de basquete da Unerj /

\
Duas Rodas/FME vailpar
ticipar dos primeiros jogos
em 2002. Neste final de

semana, está em Porto

Alegre, onde enfrenta amis
tosamente a Sogipa (Socie
dade Ginástica Porto Ale

gre), por duasvezes.
Dos 13 atletas que com

põem o elenco, apenas o

,

armador Gio não viajará.
Recém recuperado de uma

operação no joelho,Gio será

poupado visando sua parti
cipação nos JABs (logos
Abertos Brasileiros), que\

acontecem entre os dias 17

e 22 deste mês.

Viajam para Porto Ale

gre os atletas Alessandro,
Bambú, Chitas, Edmundo,
Hugo, Jair, João, Julião,
Márcio, Marcão, Mueller e

Rogério. Durante os jogos,

o técnico Milton Mate

pretende fazer uso de tod
os atletas, pois esta será

primeira oportunidade d
analisar o desempenho d
sua equipe em uma situaçí
'real de jogo, dias antes

estréia nos JABs.
A Sogipa é a atual vice

campeã gaúcha e poss

grande tradição no cenári

esportivo nacional. O gru
entra em quadra hoje à tar

de, a partir das 17 horas.
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